Møte : Møte med grunneiere ved Barkåker sør

Møte nr .:

Side : 1 / 2

Sted : Bane NORs Brakkerigg i Tønsberg

Møtedato : 13.02.2019

Referent : Thea Victoria Rise

Saksref. :

Deltakere : Markus Vetrhus (Bane NOR), Julie Backe-Bogstad (Bane NOR), Torbjørn Landmark (Bane NOR), Niall Ò Muiré
(Bane NOR Eiendom), Thea Victoria Rise (Bane NOR), Ole Jakob Martinsen (Norconsult), Nicolaus Wedel Jarlsberg
(Stamhuset Jarlsberg), Ståle Sørensen (Tønsberg kommune), Eivind Orre (Civitas) Andreas Olsen (Format eiendom)
Fravær :
Kopi til :
Vedlegg :

Sak nr.

Saker til behandling

1

Planprosess h ensetting
Se vedlagt presentasjon.
Det vil arbeides videre med optimalisering av de ulike
lokaliseringsvariantene i kommende planprosess. Vurderinger
gjengitt i presentasjon må regnes som foreløpige.

2

Planlegging av næringsområde
Valg av lokaliseringsalternativ for hensettingsanlegg (Barkåker
nord eller Barkåker sør) gjøres i kommunedelplan. Alternativet
som vedtas vil omfattes av en båndleggingssone.
Båndleggingssonen som vedtas i KDP vil sannsynligvis være
større enn arealet som reguleres til hensettingsanlegg, grunnet
behov for ytterligere optimalisering og tilpasninger i detaljplan.
Dersom planarbeid for næringsområdet starter før
reguleringsplan for hensettingsanlegget vil det kunne gi en
suboptimal utnyttelse av gjenstående næringsområde. Bane NOR
anbefaler at planarbeid for næringsområdet starter opp parallelt
med reguleringsplan for hensettingsanlegg. Dette vil bidra til en
effektiv utnyttelse av området, da det er større sikkerhet knyttet til
hensettingsanleggets arealbeslag i reguleringsplanfasen.
Tønsberg kommune ønsker en effektiv utnyttelse av
næringsområdet, og er åpne for at reguleringsplaner for
næringsområde og hensettingsanlegg utarbeides parallelt.
Næringsområdets grunneiere ønsker en tettere dialog knyttet ti l
prosjekteringen av hensettingsanlegget, også utenom ordinære
høringsrunder. Det er hensiktsmessig å samordne
planleggingsprosessene for å sikre effektiv arealutnyttelse.
Bane NOR vil tilstrebe å dele informasjon underveis i
planleggingsprosessen, og ønsker en god dialog. Endelig
utforming av anlegget og tilhørende fasiliteter vil imidlertid ikke
besluttes før detaljplan. Bane NOR vil involvere grunneiere i
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prosjektering knyttet til valg av overordnet konsept og sporplan i
inneværende planfase.
Bane NOR Eiendom har erfaring med parallell planlegging av
næringsarealer og jernbane og realisering av synergieffekter.
Bane NOR Eiendom kan involveres videre i prosessen dersom
det er ønskelig.
2

Adkomst til hensettingsanlegg og næringsområde
Trafikk som genereres av hensettingsanlegget er begrenset.
Bane NOR vil i inneværende planfase fortrinnsvis avklare at det
er gjennomførbart å etablere en hensiktsmessig veiadkomst.
Konkrete løsninger for veiadkomst vil fastsettes i reguleringsplan.
Det meste av aktiviteten knyttet til hensettingsanlegget vil
imidlertid foregå i den nordlige delen av området, dersom
Barkåker sør legges til grunn som lokaliseringsalternativ. For
Bane NOR er det hensiktsmessig å utrede adkomst fra nord.
Næringsområdets grunneiere har tidligere utredet ulike løsninger
for veiadkomst. Det ble avdekket utfordringer knyttet til etablering
av adkomst i nord grunnet økt gjennomkjøringstrafikk ved
Barkåker tettsted. Flere løsninger for å etablere adkomst ved
kulvert i sør ble vurdert, bla. utvidelse av eksisterende kulvert og
etablering av ny kulvert i tillegg til eksisterende.
I videre planarbeid tar Bane NOR sikte på at eksisterende
veiadkomster opprettholdes.
Massehåndtering
Behov for tilføring av masser eller deponering av
overskuddsmasser er ikke avklart i forbindelse med etablering av
hensettingsanlegget. Massehåndtering vil utredes på overordnet
nivå i kommunedelplan. Konkrete løsninger fastsettes i
reguleringsplan.
Det er aktuelt å utrede muligheter for felles løsninger knyttet til
massehåndtering for hensettingsanlegget, nytt dobbeltspor og
næringsområde.
Høringsuttalelse og høringsfrist
Forslag til planprogram for Hensetting i Tønsbergområdet er på
offentlig ettersyn. Ordinær høringsfrist er 18. februar 2019.
Høringsfrist utsettes for næringsområdets grunneiere til 25.
februar 2019.
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