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Rådmannens innstilling
Tønsberg kommunen har følgende høringsuttalelse til varsel om oppstart og høring av
planprogram på Kommunedelplan for hensetting av tog:
Generelt
1.1 Planen bør som hovedprinsipp legge vekt på effektiv arealbruk.
1.2 For å redusere byggeperioden og for å minimere ulempene en lang byggeperiode vil få
på lokalbefolkningen bør anleggsfasen i størst mulig grad samkjøres med bygging av nytt
dobbeltspor Nykirke – Barkåker.
1.3 I planprogrammet er omdisponering av dyrka mark og dyrkbar mark i skog nevnt som
aktuelle problemstillinger i kapitlet naturressurser. Tønsberg kommune vil føye til at
omdisponering av produktiv skog også er en relevant naturressurs og bør legges inn i
planprogrammet.
1.4 Planen bør sikre god arronderingen for effektiv drift av jord- og skogbruksarealene
innenfor planområdet.
1.5 Det er av stor betydning for landbruket og naturmangfoldet at avrenningshastigheten fra
planområdet ikke øker etter utbygging. Hvordan dette kan ivaretas bør inngå i utredningene.
1.6 Det bør vurderes om planområdene kan fungere som mottaksområde for
overskuddsmasser. Blant annet stein fra tunellbygging ved bygging av dobbeltspor Nykirke
Barkåker, men også andre masser.
1.7 Det gjøres oppmerksom på at det ikke er gjennomført heldekkende naturtypekartlegging i
Tønsberg kommune. Det er store hull i kartlegginga, og kommunens kartlegging er
grunnlaget for hva man finner i Naturbase. Viser for øvrig til kartleggingen som er gjort i
forbindelse med kommunedelplan for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker og reguleringsplan
for Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker.

Planområdet Barkåker nord
1.8 Det er viktig at planen vurderer hvilke konksekvenser et hensettingsanlegg får for viltet og
bruken av planlagt viltkorridor og viltovergang regulering inn i reguleringsplan for
«Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker».
1.9 Planen bør vurdere om anleggsadkomsten via Undrumsdalsveien og regulert adkomst i
reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker» kan brukes.
1.10 Midlertidige rigg- og anleggsområder bør så langt det er mulig sambrukes med rigg og
anleggsområder regulert innenfor reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder
Nykirke – Barkåker.

Planområdet Barkåker sør
1.11 Planen bør belyse hvilke konsekvenser plasseringen av hensettingen får for avsatt
næringsareal.
1.12 Planen bør sikre god og hensiktsmessig adkomst til hensettingsanlegg og gjenværende
næringsareal innenfor D14 i kommuneplanens areadel.
1.13 I planprogrammet bør det tilføyes at veitilkobling også kan skje i sør fra Jarslberglinna.
Viser til prosess ifm reguleringsplan for Barkåker øst.
1.14 Det bemerkes at deler av planområdet til Barkåker sør ligger innenfor hensynssonen
med særlig angitt hensyn – bevaring av kulturmiljø. Her inngår blant annet husmannsplassen
Hestehagen.

Viser forøvrig til rådmannens vurderinger for mer utfyllende kommentarer.

28.02.2019 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:
Nina Brodahl (Mdg) fremmet følgende tillegg til punkt 1.3:
Tønsberg kommune oppfordrer tiltakshaver om å ta særlig hensyn til dyrket mark i den videre
utredningsfasen, jf politiske føringer om en null-visjon for nedbygging av matjord i kommunen.
Rådmannens innstilling, med unntak av punkt 1.3, enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling, med tillegg av Mdg's forslag, enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalg for nærings- og samfunnsutvikling fattet følgende vedtak:
UNS- 012/19 Vedtak:
Tønsberg kommunen har følgende høringsuttalelse til varsel om oppstart og høring av
planprogram på Kommunedelplan for hensetting av tog:
Generelt
1.1 Planen bør som hovedprinsipp legge vekt på effektiv arealbruk.
1.2 For å redusere byggeperioden og for å minimere ulempene en lang byggeperiode vil få
på lokalbefolkningen bør anleggsfasen i størst mulig grad samkjøres med bygging av nytt
dobbeltspor Nykirke – Barkåker.

1.3 I planprogrammet er omdisponering av dyrka mark og dyrkbar mark i skog nevnt som
aktuelle problemstillinger i kapitlet naturressurser. Tønsberg kommune vil føye til at
omdisponering av produktiv skog også er en relevant naturressurs og bør legges inn i
planprogrammet. Tønsberg kommune oppfordrer tiltakshaver om å ta særlig hensyn til dyrket
mark i den videre utredningsfasen, jf politiske føringer om en null-visjon for nedbygging av
matjord i kommunen.
1.4 Planen bør sikre god arronderingen for effektiv drift av jord- og skogbruksarealene
innenfor planområdet.
1.5 Det er av stor betydning for landbruket og naturmangfoldet at avrenningshastigheten fra
planområdet ikke øker etter utbygging. Hvordan dette kan ivaretas bør inngå i utredningene.
1.6 Det bør vurderes om planområdene kan fungere som mottaksområde for
overskuddsmasser. Blant annet stein fra tunellbygging ved bygging av dobbeltspor Nykirke
Barkåker, men også andre masser.
1.7 Det gjøres oppmerksom på at det ikke er gjennomført heldekkende naturtypekartlegging i
Tønsberg kommune. Det er store hull i kartlegginga, og kommunens kartlegging er
grunnlaget for hva man finner i Naturbase. Viser for øvrig til kartleggingen som er gjort i
forbindelse med kommunedelplan for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker og reguleringsplan
for Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker.

Planområdet Barkåker nord
1.8 Det er viktig at planen vurderer hvilke konksekvenser et hensettingsanlegg får for viltet og
bruken av planlagt viltkorridor og viltovergang regulering inn i reguleringsplan for
«Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker».
1.9 Planen bør vurdere om anleggsadkomsten via Undrumsdalsveien og regulert adkomst i
reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker» kan brukes.
1.10 Midlertidige rigg- og anleggsområder bør så langt det er mulig sambrukes med rigg og
anleggsområder regulert innenfor reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder
Nykirke – Barkåker.

Planområdet Barkåker sør
1.11 Planen bør belyse hvilke konsekvenser plasseringen av hensettingen får for avsatt
næringsareal.
1.12 Planen bør sikre god og hensiktsmessig adkomst til hensettingsanlegg og gjenværende
næringsareal innenfor D14 i kommuneplanens areadel.
1.13 I planprogrammet bør det tilføyes at veitilkobling også kan skje i sør fra Jarslberglinna.
Viser til prosess ifm reguleringsplan for Barkåker øst.
1.14 Det bemerkes at deler av planområdet til Barkåker sør ligger innenfor hensynssonen
med særlig angitt hensyn – bevaring av kulturmiljø. Her inngår blant annet husmannsplassen
Hestehagen.

Viser forøvrig til rådmannens vurderinger for mer utfyllende kommentarer.

01.03.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Kjel Anders Lier (Mdg) fremmet følgende fellesforslag:
Tillegg til punkt 1.3 under Generelt:
"Tønsberg kommune oppfordrer tiltakshaver om å ta særlig hensyn til dyrket mark i den videre
utredningsfasen, jfr politiske føringer om en null-visjon for nedbygging av matjord i kommunen"
Liers forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.
UBA- 039/19 Vedtak:
Tønsberg kommunen har følgende høringsuttalelse til varsel om oppstart og høring av
planprogram på Kommunedelplan for hensetting av tog:
Generelt
1.1 Planen bør som hovedprinsipp legge vekt på effektiv arealbruk.
1.2 For å redusere byggeperioden og for å minimere ulempene en lang byggeperiode vil få
på lokalbefolkningen bør anleggsfasen i størst mulig grad samkjøres med bygging av nytt
dobbeltspor Nykirke – Barkåker.
1.3 I planprogrammet er omdisponering av dyrka mark og dyrkbar mark i skog nevnt som
aktuelle problemstillinger i kapitlet naturressurser. Tønsberg kommune vil føye til at
omdisponering av produktiv skog også er en relevant naturressurs og bør legges inn i
planprogrammet. Tønsberg kommune oppfordrer tiltakshaver om å ta særlig hensyn til dyrket
mark i den videre utredningsfasen, jfr politiske føringer om en null-visjon for nedbygging av
matjord i kommunen.
1.4 Planen bør sikre god arronderingen for effektiv drift av jord- og skogbruksarealene
innenfor planområdet.
1.5 Det er av stor betydning for landbruket og naturmangfoldet at avrenningshastigheten fra
planområdet ikke øker etter utbygging. Hvordan dette kan ivaretas bør inngå i utredningene.
1.6 Det bør vurderes om planområdene kan fungere som mottaksområde for
overskuddsmasser. Blant annet stein fra tunellbygging ved bygging av dobbeltspor Nykirke
Barkåker, men også andre masser.
1.7 Det gjøres oppmerksom på at det ikke er gjennomført heldekkende naturtypekartlegging i
Tønsberg kommune. Det er store hull i kartlegginga, og kommunens kartlegging er
grunnlaget for hva man finner i Naturbase. Viser for øvrig til kartleggingen som er gjort i
forbindelse med kommunedelplan for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker og reguleringsplan
for Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker.

Planområdet Barkåker nord
1.8 Det er viktig at planen vurderer hvilke konksekvenser et hensettingsanlegg får for viltet og
bruken av planlagt viltkorridor og viltovergang regulering inn i reguleringsplan for
«Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker».
1.9 Planen bør vurdere om anleggsadkomsten via Undrumsdalsveien og regulert adkomst i
reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker» kan brukes.
1.10 Midlertidige rigg- og anleggsområder bør så langt det er mulig sambrukes med rigg og
anleggsområder regulert innenfor reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder

Nykirke – Barkåker.

Planområdet Barkåker sør
1.11 Planen bør belyse hvilke konsekvenser plasseringen av hensettingen får for avsatt
næringsareal.
1.12 Planen bør sikre god og hensiktsmessig adkomst til hensettingsanlegg og gjenværende
næringsareal innenfor D14 i kommuneplanens areadel.
1.13 I planprogrammet bør det tilføyes at veitilkobling også kan skje i sør fra Jarslberglinna.
Viser til prosess ifm reguleringsplan for Barkåker øst.
1.14 Det bemerkes at deler av planområdet til Barkåker sør ligger innenfor hensynssonen
med særlig angitt hensyn – bevaring av kulturmiljø. Her inngår blant annet husmannsplassen
Hestehagen.

Viser forøvrig til rådmannens vurderinger for mer utfyllende kommentarer.

04.03.2019 Formannskapet:
Møtebehandling:
Innstilling fra UBA enstemmig vedtatt.
Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak:
FORM- 014/19 Vedtak:
Tønsberg kommunen har følgende høringsuttalelse til varsel om oppstart og høring av
planprogram på Kommunedelplan for hensetting av tog:
Generelt
1.1 Planen bør som hovedprinsipp legge vekt på effektiv arealbruk.
1.2 For å redusere byggeperioden og for å minimere ulempene en lang byggeperiode vil få
på lokalbefolkningen bør anleggsfasen i størst mulig grad samkjøres med bygging av nytt
dobbeltspor Nykirke – Barkåker.
1.3 I planprogrammet er omdisponering av dyrka mark og dyrkbar mark i skog nevnt som
aktuelle problemstillinger i kapitlet naturressurser. Tønsberg kommune vil føye til at
omdisponering av produktiv skog også er en relevant naturressurs og bør legges inn i
planprogrammet. Tønsberg kommune oppfordrer tiltakshaver om å ta særlig hensyn til dyrket
mark i den videre utredningsfasen, jf politiske føringer om en null-visjon for nedbygging av
matjord i kommunen.
1.4 Planen bør sikre god arronderingen for effektiv drift av jord- og skogbruksarealene
innenfor planområdet.
1.5 Det er av stor betydning for landbruket og naturmangfoldet at avrenningshastigheten fra
planområdet ikke øker etter utbygging. Hvordan dette kan ivaretas bør inngå i utredningene.
1.6 Det bør vurderes om planområdene kan fungere som mottaksområde for
overskuddsmasser. Blant annet stein fra tunellbygging ved bygging av dobbeltspor Nykirke
Barkåker, men også andre masser.
1.7 Det gjøres oppmerksom på at det ikke er gjennomført heldekkende naturtypekartlegging i

Tønsberg kommune. Det er store hull i kartlegginga, og kommunens kartlegging er
grunnlaget for hva man finner i Naturbase. Viser for øvrig til kartleggingen som er gjort i
forbindelse med kommunedelplan for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker og reguleringsplan
for Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker.

Planområdet Barkåker nord
1.8 Det er viktig at planen vurderer hvilke konksekvenser et hensettingsanlegg får for viltet og
bruken av planlagt viltkorridor og viltovergang regulering inn i reguleringsplan for
«Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker».
1.9 Planen bør vurdere om anleggsadkomsten via Undrumsdalsveien og regulert adkomst i
reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker» kan brukes.
1.10 Midlertidige rigg- og anleggsområder bør så langt det er mulig sambrukes med rigg og
anleggsområder regulert innenfor reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder
Nykirke – Barkåker.

Planområdet Barkåker sør
1.11 Planen bør belyse hvilke konsekvenser plasseringen av hensettingen får for avsatt
næringsareal.
1.12 Planen bør sikre god og hensiktsmessig adkomst til hensettingsanlegg og gjenværende
næringsareal innenfor D14 i kommuneplanens areadel.
1.13 I planprogrammet bør det tilføyes at veitilkobling også kan skje i sør fra Jarslberglinna.
Viser til prosess ifm reguleringsplan for Barkåker øst.
1.14 Det bemerkes at deler av planområdet til Barkåker sør ligger innenfor hensynssonen
med særlig angitt hensyn – bevaring av kulturmiljø. Her inngår blant annet husmannsplassen
Hestehagen.

Viser forøvrig til rådmannens vurderinger for mer utfyllende kommentarer.

13.03.2019 Bystyret:
Møtebehandling:
Suzy Haugan (V) fremmet følgende forslag til tillegg i høringssvaret:
Det burde gjennomføres kartlegging av barnetråkk for å være sikre på at barns bruk av området
blir hensyntatt. Det skal vurderes konsekvenser for mulig videre tettstedsutvikling og idrettsanlegg
for Barkåker. Vurdering av støy om natten for tettstedet. Det er viktig å legge vekt på minimal
støyforurensning i området også etter at byggeperioden er over og anlegget på plass.Punktene
legges inn på passende steder av adm.
Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt.
Haugans forslag enstemmig vedtatt.
Etter dette har bystyret fattet følgende vedtak:
BY- 016/19 Vedtak:
Tønsberg kommunen har følgende høringsuttalelse til varsel om oppstart og høring av
planprogram på Kommunedelplan for hensetting av tog:

Generelt
1.1 Planen bør som hovedprinsipp legge vekt på effektiv arealbruk.
1.2 For å redusere byggeperioden og for å minimere ulempene en lang byggeperiode vil få
på lokalbefolkningen bør anleggsfasen i størst mulig grad samkjøres med bygging av nytt
dobbeltspor Nykirke – Barkåker.
1.3 I planprogrammet er omdisponering av dyrka mark og dyrkbar mark i skog nevnt som
aktuelle problemstillinger i kapitlet naturressurser. Tønsberg kommune vil føye til at
omdisponering av produktiv skog også er en relevant naturressurs og bør legges inn i
planprogrammet. Tønsberg kommune oppfordrer tiltakshaver om å ta særlig hensyn til dyrket
mark i den videre utredningsfasen, jf politiske føringer om en null-visjon for nedbygging av
matjord i kommunen.
1.4 Planen bør sikre god arronderingen for effektiv drift av jord- og skogbruksarealene
innenfor planområdet.
1.5 Det er av stor betydning for landbruket og naturmangfoldet at avrenningshastigheten fra
planområdet ikke øker etter utbygging. Hvordan dette kan ivaretas bør inngå i utredningene.
1.6 Det bør vurderes om planområdene kan fungere som mottaksområde for
overskuddsmasser. Blant annet stein fra tunellbygging ved bygging av dobbeltspor Nykirke
Barkåker, men også andre masser.
1.7 Det gjøres oppmerksom på at det ikke er gjennomført heldekkende naturtypekartlegging i
Tønsberg kommune. Det er store hull i kartlegginga, og kommunens kartlegging er
grunnlaget for hva man finner i Naturbase. Viser for øvrig til kartleggingen som er gjort i
forbindelse med kommunedelplan for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker og reguleringsplan
for Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker.

Planområdet Barkåker nord
1.8 Det er viktig at planen vurderer hvilke konksekvenser et hensettingsanlegg får for viltet og
bruken av planlagt viltkorridor og viltovergang regulering inn i reguleringsplan for
«Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker».
1.9 Planen bør vurdere om anleggsadkomsten via Undrumsdalsveien og regulert adkomst i
reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker» kan brukes.
1.10 Midlertidige rigg- og anleggsområder bør så langt det er mulig sambrukes med rigg og
anleggsområder regulert innenfor reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder
Nykirke – Barkåker.

Planområdet Barkåker sør
1.11 Planen bør belyse hvilke konsekvenser plasseringen av hensettingen får for avsatt
næringsareal.
1.12 Planen bør sikre god og hensiktsmessig adkomst til hensettingsanlegg og gjenværende
næringsareal innenfor D14 i kommuneplanens areadel.
1.13 I planprogrammet bør det tilføyes at veitilkobling også kan skje i sør fra Jarslberglinna.
Viser til prosess ifm reguleringsplan for Barkåker øst.
1.14 Det bemerkes at deler av planområdet til Barkåker sør ligger innenfor hensynssonen
med særlig angitt hensyn – bevaring av kulturmiljø. Her inngår blant annet husmannsplassen
Hestehagen.

Viser forøvrig til rådmannens vurderinger for mer utfyllende kommentarer.
Det burde gjennomføres kartlegging av barnetråkk for å være sikre på at barns bruk av området
blir hensyntatt. Det skal vurderes konsekvenser for mulig videre tettstedsutvikling og idrettsanlegg
for Barkåker. Vurdering av støy om natten for tettstedet. Det er viktig å legge vekt på minimal
støyforurensning i området også etter at byggeperioden er over og anlegget på plass.
Punktene legges inn på passende steder av adm.

Sammendrag:
Bane Nor varsler oppstart av Kommunedelplan for hensetting av tog og høring av planprogram.
Formålet med planen er å velge lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet og båndlegge arealer for videre planlegging.
Det nye hensettingsanlegget i Tønsbergområdet skal ha plass til 14 togsett. Hensettingssporene
skal være tilpasset doble togsett. Dette krever at sporene minimum må være 260 meter lange.
Videre må anlegget knyttes til hovedsporet/jernbanelinja med et påkoblingsspor.
Det er gjennomført arealsøk før oppstart av planprosessen etter plan- og bygningsloven.
Arealsøket dokumenterer den innledende silingsprosessen og består av en gjennomgang og
kvalitetssikring av lokaliseringsforslagene som ble utredet i Hensetting Østlandet. I arealsøket ble
19 ulike lokaliseringsforslag i Tønsbergområdet vurdert for etablering av nytt hensettingsanlegg.
Følgende lokaliseringsforslag ble vurdert som best egnet og varsles nå oppstart på:
Alle i Tønsberg kommune: Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen.
I varsel om planoppstart er Brekkeskogen og Skottebakken slått sammen til et planområdet og fått
navnet Barkåker nord. Barkåkerskogen er benevnt som Barkåker sør.
Denne saken omhandler politisk høringsuttales til Bane Nor sitt varsel om planoppstart og forslag
på planprogram.
Rådmannen anser at planprogrammet gir en ryddig og god oversikt over bakgrunnen for
planforslaget, hva som skal utredes og hvilken medvirkning som skal gjennomføres. Rådmannen
har imidlertid enkelte innspill til det videre planarbeidet jf. rådmannens innstilling.
Vedlegg:
Forslag til planprogram - Hensetting i Tønsbergområdet
Barkåker nord - varslingskart
Barkåker sør - varslingskart
Vedlegg 1 - Arealsøk for hensettingsanlegg i Tønsbergområdet
Vedlegg 2 - Evaluering Tangsrød - Hensetting i Tønsbergområdet
Vedlegg 3 - Arealsøk for hensettingsanlegg i Torp vest-korridoren

Innledning – hva saken gjelder:
Bane Nor varsler oppstart av Kommunedelplan for hensetting av tog og høring av
planprogram.
Formålet med planen er å velge lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg i
Tønsbergområdet og båndlegge arealer for videre planlegging.
Et hensettingsanlegget skal 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 må etableres i rimelig avstand til stasjonen. Et hensettingsanlegg må
blant annet inneholde:
- Utendørs vaskeanlegg
- Glykolanlegg for avising av tog
- Sanitærtømming
- Avfallshåndtering
- Vannpåfylling
- Servicebygg
- Teknisk bygg
- Parkering og biladkomst
- Areal til snødeponi

Det nye hensettingsanlegget i Tønsbergområdet skal ha plass til 14 togsett.
Hensettingssporene skal være tilpasset doble togsett. Dette krever at sporene minimum
må være 260 meter lange. Videre må anlegget knyttes til hovedsporet/jernbanelinja med
et påkoblingsspor.

Figur 1: Illustrasjon av et hensettingsanlegg

Figur 2: Prinsippskisse av hensettingsanlegg for 14 togsett.

Planoppstart ble varslet 07.01.2019.
Denne saken omhandler politisk høringsuttales til Bane Nor sitt varsel om planoppstart og
forslag på planprogram.
Bakgrunn
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.
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.
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
3. Jernbaneteknisk funksjonalitet
Tidligere vedtak
Tønsberg kommune ga høringsuttalelse til den innledende arealsøksprosessen. I møte
den 07.03.2015, sak 103/15 vedtok utvalg for finans, plan og næring følgende
høringsuttalelse:
1.Tønsberg kommune ber om følgende endringer til anbefalinger for punkt 3.3.5 Tønsberg
i Delrapport fase 3 for Hensetting Østlandet:
a.) Alternativ 9 Tønsberg nord forskyves nordover til område
D14, avsatt til framtidig næringsvirksomhet på Barkåker i kommuneplanens arealdel 20142026.
Dette området anses som det best egnede område nord for Tønsberg langs ny
dobbeltsporet jernbane. Kommunen anbefaler at dette alternativet utredes og vurderes
nærmere.

b.) Øvrige forslag i Tønsberg kommune anbefales ikke til hensetting av tog. Dette gjelder
følgende områder: Alternativ 4 Auli og alternativ 5 Akersmyra langs eksisterende ensporet
jernbanetrase.
Faktagrunnlag:
I arealsøket ble 19 ulike lokaliseringsforslag i Tønsbergområdet vurdert for etablering av
nytt hensettingsanlegg. Følgende lokaliseringsforslag ble vurdert som best egnet og
varsles nå oppstart på:
Tønsberg kommune: Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen.
I varsel om planoppstart er Brekkeskogen og Skottebakken slått sammen til et
planområdet og fått navnet Barkåker nord. Barkåkerskogen er benevnt som Barkåker sør.

Figur 3: Alternativer som skal utredes.

Barkåker nord

Figur 4: Varslingsgrense Barkåker nord.

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. Arealet innenfor varslingsgrensen er omtrent 20
ganger større enn arealbeslaget for anlegget som vises i prinsippskissen.

Barkåker sør

Figur 5: Varslingsgrense Barkåker sør

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. Arealet innenfor varslingsgrensen er
omtrent 11 ganger større enn arealbeslaget for anlegget som vises i prinsippskisse.
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningslovens § 12–8 Oppstart av reguleringsplanarbeid
Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2 Krav til planprogram, planbeskrivelse og
konsekvensutredning
Planstatus Barkåker nord

Kommuneplanens areadel 2014-2026:
Avsatt som LNF-områder. Deler av området ligger innenfor «Båndlegging for regulering
etter PBL»
Kommunedelplan: Deler av planområdet ligger innenfor kommunedelplan for «Nytt
dobbeltspor Nykirke – Barkåker». I kommunedelplanen er planområdet satt av til
hensynssone «Båndlegging for regulering etter PBL».
Reguleringsplan:
Deler av planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Dobbeltspor og deponiområder
Nykirke – Barkåker. I reguleringsplanen er planområdet avsatt til jernbaneformål, LNF og
bestemmelsesområde for midlertidig anlegg- og riggområde mf.
Deler av planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Vestfoldbanen, parsell 7.1
Barkåker-Tønsberg. I reguleringsplanen er planområdet avsatt til jernbaneformål, LNF og
bestemmelsesområde for midlertidig anlegg- og riggområde mf.
Planstatus Barkåker sør
Kommuneplanens areadel 2014-2026:
Store deler er avsatt som LNF-områder. Store deler ligger innenfor hensynssone særlig
angitt hensyn – bevaring kulturmiljø (forslått tatt ut i revisjon av kommuneplan). Deler av
området er avsatt som næringsareal angitt som D14 i plankart.
Kommunedelplan: Deler av planområdet ligger innenfor kommunedelplan for «Nytt
dobbeltspor Nykirke – Barkåker». I kommunedelplanen er planområdet satt av til
hensynssone «Båndlegging for regulering etter PBL».
Reguleringsplan: Deler av planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Vestfoldbanen,
parsell 7.1 Barkåker-Tønsberg. I reguleringsplanen er planområdet avsatt til
jernbaneformål, LNF og bestemmelsesområde for midlertidig anlegg- og riggområde mf.
Vurderinger:
Rådmannen anser at planprogrammet gir en ryddig og god oversikt over bakgrunnen for
planforslaget, hva som skal utredes og hvilken medvirkning som skal gjennomføres.
Rådmannen har imidlertid enkelte innspill til det videre planarbeidet.
Arealbeslag
Som hovedprinsipp bør alle arealinngrep legge stor vekt på en effektiv arealbruk for å
redusere arealinngrepet. Dette gjelder spesielt der arealbeslaget berører LNF- områder,
noe som er aktuelt i dette tilfelle. Det er viktig å se på hvilken oppsplittende virkning et
henstillingsanlegg vil få på drivbarheten av jord og skog. God arrondering er viktig for
kunne drive både jord og skog på en effektiv måte. Rådmannen anbefaler at Bane Nor
(heretter BN) finner løsninger som minimere arealbeslaget, samtidig som den legger til
rette for god arrondering for berørte eiendommer.
Videre vil rådmannen anbefale at bygging av hensettingsanlegget i størst mulig grad
sambruker de rigg og anleggsområdene som er regulert innenfor reguleringsplan for
Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker.
Byggeperiode
Bygg- og anleggsperiode fører til store ulemper for lokalbefolkningen og viltet med tanke
på støy, lys, trafikksikkerhet mm. Rådmannen anbefaler BN så langt det er mulig å
koordinere utbyggingen av dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker med utbyggingen av

nytt hensettingsanlegg for å redusere den totale byggeperioden. Dette vil først og fremst
være aktuelt dersom hensettingsanlegget legges til Barkåker nord.
Landbruksressurser
Begge planområdene berører jord og skog av beste klasse. I planprogrammet (side 34) er
omdisponering av dyrka mark og dyrkbar mark i skog nevnt som aktuelle problemstillinger
i kapitlet naturressurser. Rådmannen vil føye til at omdisponering av produktiv skog også
er en relevant problemstilling og at dette legges inn i planprogrammet.

Naturmangfold
BN skriver i planprogrammet at eksisterende kunnskap skal legges til grunn for vurdering
av behovet for supplerende undersøkelser. BN nevner kommunens egen
naturtypekartlegging, Naturbase og Artskart. Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det
ikke er gjennomført noen heldekkende naturtypekartlegging i Tønsberg kommune. Det er
store hull i kartlegginga, og kommunens kartlegging er grunnlaget for hva man finner i
Naturbase. Registreringer i Artskart er kun basert på frivillig kartlegging og tetter dermed
ikke hullene i Naturbase. Det er derfor viktig at fravær av registreringer i Naturbase og
Artskart ikke regnes som fravær av verdifulle naturtyper eller sårbare arter.
I utredningsbehovet for naturmangfold ramses følgende opp:
- 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
Dette er grundig, og registreringene vil dekke også andre organismegrupper enn de som
er nevnt. Likevel ønsker vi at BN også fokuserer spesielt på insekter i
naturmangfoldutredningen. Insekter, spesielt ville bier, er en organismegruppe i sterk
tilbakegang, noe som ikke minst skyldes nedbygging av viktige leveområder. Dette har
stor negativ konsekvens, og enkelte landbruksproduksjoner kan bli (økonomisk)
skadelidende på grunn av denne utviklinga.
Viser for øvrig til kartleggingen som er gjort i forbindelse med kommunedelplan for nytt
dobbeltspor Nykirke – Barkåker og reguleringsplan for Dobbeltspor og deponiområder
Nykirke – Barkåker.
Planområdet for Barkåker nord strekker seg langt nordover og mot planlagt viltovergang
og viltkorridor regulert inn i reguleringsplan for Dobbeltspor og deponiområder Nykirke –
Barkåker. Det blir viktig at planforslaget vurderer hvilke konsekvenser et
hensettingsanlegg får for viltet og bruken av nevnte viltovergang.
Vann
Det er av stor betydning for landbruket og naturmangfoldet at avrenningshastigheten fra
planområdet ikke øker etter utbygging. Hvordan dette kan ivaretas bør inngå utredningen.
Det kan være forskjell på Barkåker nord og Barkåker sør med hensyn til hvor store
fordrøyningsanlegg som trengs for å hindre at avrenningshastigheten øker.
Overskuddsmasser
I begge planområdene vil det være behov for å rette opp terrenget. I Tønsberg er det
mangel på deponeringsområder for overskuddsmasser fra byggeaktivitet, og det søkes
stadig å finne plass i landbruksområdene, ofte på bekostning av både landskapskvaliteter

og naturmangfold.
Derfor bør det vurderes om planområdene kan fungere som mottaksområde for
overskuddsmasser. Vi antar at underlaget for sporene må være steinmasser av god
kvalitet, men kan det være behov for oppfylling med andre masser på sidene? I så fall kan
et samfunnsproblem gjøres til en ressurs. Eller kan situasjonen bli omvendt? Kan det bli
overskudd av masser fra et av områdene eller begge? I så fall, hvor store? Hvor skal
eventuelle overskuddsmassene deponeres? Disse spørsmålene bør utredningene gi svar
på.
Adkomst
Anleggsadkomsten til bygging av dobbeltspor Nykirke – Barkåker i Tønsberg kommune
går fra Undrumsdalveien ved Sverstad gård. BN bør vurdere om denne adkomsten også
kan brukes ved bygging av hensettingsanlegg for Barkåker nord. Å samle anleggstrafikken
inn i området vil være hensiktsmessig med tanke på å redusere inngrep og de ulempene
anleggsarbeidet får for lokalbefolkningen(støy, trafikksikkerhet mm).
I planprogrammet under punkt 3.2.1 «Fokusområder for utredning og optimalisering
Gjennomførbarhet og kostnader» står det at veitilkobling kan etableres fra Barkåkerveien i
nord. Her bør det tilføyes at veitilkobling også kan skje fra sør. Viser til oppstart av
planarbeid for næringsområde Barkåker øst der dette har vært et tema.
Næringsareal Barkåker sør
Store deler av planområder ligger innenfor avsatt næringsformål merket som D14 i
gjeldene kommuneplan areadel. Det oppgis at hensettingsanlegget vil kreve et areal fra 50
til 100 daa. Det vil bety at mye av næringsarealet ikke vil bli brukt til et eventuelt
hensettingsanlegg. Planen bør belyse hvilke konsekvenser plasseringen av
hensettingsanlegget får for utnyttelsen av det gjenværende næringsarealet.
Videre er det viktig at planen sikrer god adkomst til hensettingsanlegget, men også til
gjenværende næringsareal.
Kulturmiljø
Det bemerkes at deler av planområdet til Barkåker sør ligger innenfor hensynssonen med
særlig angitt hensyn – bevaring av kulturmiljø. Hensynssonen er foreslått tatt ut ifm.
revisjon av kommuneplan, men dette er ikke endelig avklart. Uavhengig av dette er
området et viktig kulturlandskap som innehar viktige kulturminner og kulturmiljøer. Innenfor
hensynssone inngår blant annet husmannsplassen Hestehagen. Denne vil trolig komme i
konflikt med påkoblingsporet og det blir viktig at planen belyser hvilke konsekvenser
tiltaket får for denne og hvilke avbøtende tiltak som kan gjøres.
Skole og barnehage
Planområdet Barkåker sør grenser mot Barkåker barne- og ungsomskole og barnehagen.
Planforslaget må særskilt belyse hvilke konsekvenser hensettingsanlegget får for
sikkerheten til denne gruppen.

Konklusjon:
Høringsuttalelsen anbefales vedtatt i samsvar med rådmannens innstilling.
Videre behandling:
Etter høringsfasen er avsluttet og planprogrammet er revidert skal planprogrammet

fastsettes av bystyret.
Tønsberg, 10.02.2019
Geir Viksand
rådmann
Anne B. Hekland
virksomhetsleder

