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Introduksjons- og metodekapittel
Innledning
Tønsberg kommune vedtok den 24.04.12 (BY-sak 033/12) å starte arbeidet med revisjon av
kommuneplanen. Det ble samtidig vedtatt at kommunen skulle starte opp arbeidet med en
mer detaljert kommunedelplan for byområdet - byplanen. Planprogram for arealdel og byplan
ble vedtatt av bystyret 23.10.13. Denne konsekvensutredningen (KU) omfatter både
arealinnspill til kommuneplanens arealdel og byplanen.
I tråd med kravene i plan- og bygningsloven skal kommunen konsekvensutrede
arealbruksendringer i forhold til gjeldende kommuneplan. Det ble i første fase gjennomført en
grovsiling av de 149 arealinnspillene til kommuneplanens arealdel og byplan. Innspillene ble
vurdert opp i mot overordnede planer og føringer. Etter politisk behandling av grovsilingen
var det 85 innspill som gikk videre til konsekvensutredning (bystyresak 023/14).
Konsekvensutredningen vil sammen med kommunens behov for bolig- og næringsareal
utgjøre grunnlaget for anbefalingen om hvorvidt innspillene skal innarbeides i den
reviderte/nye planen eller ikke. Innspillene som på bakgrunn av denne
konsekvensutredningen anbefales videre skal inngå i en samlet konsekvensutredning av
planforslaget.
Konsekvensutredningen inneholder vurderinger av arealinnspill til nye områder for bolig og
næring. Utredningen omfatter i alt 83 områder, derav 40 boligområder, 12 næringsområder,
31 områder med kombinerte/ andre formål. Flere av innspillene innenfor byplanområdet går
på ønske om økte byggehøyder. Dette vil bli utredet spesielt i byplanen.
Følgende temaer skal utredes for hvert område:
Miljø:
Naturmangfold, landbruk, landskap/terreng, jordbrukets kulturlandskap, kulturminner/
kulturmiljø, klima og energi, sjø- og vassdragssone.
Samfunn:
By- og tettstedsutvikling, barn og unge, skole og barnehage, rekreasjon og friluftsliv, vann og
avløp, trafikale forhold / trafikksikkerhet.
Temaet skole og barnehage er kun vurdert for innspill til nye boligområder. Sjø- og
vassdragssone er kun utredet for de bolig-/næringsområdene der dette er relevant.
Det er i tillegg foretatt en vurdering av samfunnssikkerhet (radon / ras / skred / flom / erosjon
/ høyspentlinje) for hvert innspill. Dette er et krav i plan- og bygningsloven. Til dette arbeidet
har kommunen benyttet konsulentfirmaet Asplan Viak og resultatene presenteres i en egen
rapport1. En oppsummering er tatt inn for hvert innspill i dette KU-dokumentet.
For hvert tema gis det en verdivurdering og en konsekvensvurdering både i form av
beskrivelse og verdisetting. Først vurderes det enkelte områdets karaktertrekk og verdi
innenfor hvert enkelt tema så objektivt som mulig. Verdien blir fastsatt på skalaen: liten(*) –
middels(**) – stor verdi(***). Deretter vurderes mulige konsekvenser på skalaen: store
negative (-3) – middels negative (-2) – små negative (-1) – ingen konsekvenser (0) – små
positive (+1) – middels positive (+2) – store positive (+3).

1

Kommuneplan for Tønsberg – Risiko og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rullering. Datert 29.10.14. Asplan
Viak.
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Vurderingsgrunnlag og fremgangsmåte
Vurderingene tar utgangspunkt i forslagstillers opplysninger gitt i arealinnspill til
kommuneplanens arealdel og byplanen. I tillegg er eksisterende kunnskap fra ulike
databaser, temakart, utredninger m.m. lagt til grunn.
For å utrede noen av temaene er det nødvendig med et anslag på antall boliger for hvert
innspill. I denne fasen vurderes innspillene isolert. Tallene som brukes i innledende fase må
senere korrigeres med mer detaljert informasjon om tetthet og antatt bygningstype, slik at et
mer detaljert grunnlag fremskaffes i den samlede konsekvensvurderingen av ny arealdel.
Vurderinger av områdets egnethet, popularitet og forutsetninger for f.eks. barnefamilier med
hensyn til boligtype eller lignende gjøres ikke i denne delen av konsekvensutredningen.
Utnyttelsesgrad / antall boenheter (beregningsgrunnlag - måltall)
Innspill som foreslår utnyttelsesgrad benytter disse i beregninger i tillegg til at det gis
beregning for:
- For innspill i sentrum og sentrumsnære områder gis det individuelle vurderinger.
- I områder som er forhåndsavklart i RPBA med angitt høy utnyttelse legges 4 boenheter/
dekar til grunn for beregninger. Samme utnyttelse overføres innspill som ligger innenfor 2-2,5
km fra Tønsberg sentrum.
- I områder som er forhåndsavklart i RPBA med angitt middels utnyttelse legges 3 boenheter/
dekar til grunn for beregninger. Samme utnyttelse overføres innspill som ligger i områder
tilhørende lokalsenterområder.
-I områder som ligger utenfor ovennevnte områder legges 2 boenheter/ dekar til grunn for
beregninger.
Under følger en oversikt over kilder og metode for de ulike temaområdene.
MILJØ
NATURMANGFOLD
Kilder:
Innspillene er sjekket ut mot naturdatabasen i forhold til utvalgte naturtyper, naturtyper,
prioriterte arter, arter, rødlistearter, miljøregistrering i skog (MiS) og skogbruksplan. I tillegg
er Biofokusrapporten (Naturtypekartlegging i Tønsberg kommune 2011) brukt for utfyllende
opplysninger. Det er også tatt hensyn til lokalkunnskap og for noen områder foretatt befaring.
I tillegg er områdene sjekket ut mot temakart for naturvernområder og naturtyper utarbeidet
av Tønsberg kommune basert på data fra naturdatabasen.


Temakart utarbeidet etter www.dirnat.no/kart/naturbase viser:
- Naturvernområder
- Registrerte hovednaturtyper








Kommunens hjemmesider Kartportalen med link til www.artsdatabanken
Naturtypekartlegging i Tønsberg kommune 2011, Arne Laugsund og Kim Abel
Data fra pågående naturtyperegistreringer i regi av Fylkesmannen Vestfold
Data fra http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
RPBA
Lokalkunnskap/befaringer
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Metode:
Innspill/arealer hvor det er vesentlig/mange registreringer av naturverdier har fått høy
verdivurdering dvs.***. Områder som ikke har registreringer av naturverdier har fått *.
Områdets verdi

Konsekvens

Området registrert med naturtype eller MIS -3 til –2
figur
Området grenser mot naturtype eller MIS
figur

-2 til –1

Ikke klassifisert eller ingen funn av
naturverdier

0

LANDBRUK
Kilder:
Innspillene er sjekket ut mot Kilden i forhold til jordressurs (begrensninger på jorda),
dyrkbarhet av skogen og bonitet. Det er også tatt hensyn til lokalkunnskap og for noen
områder foretatt befaring. I tillegg er områdene sjekket ut mot temakart for landbruk
utarbeidet av Tønsberg kommune basert på data fra skog og landskap, samt kjerneområde
landbruk (vedtatt av bystyret i 2010). Arealene er også sjekket mot RPBA temakartet
Verdiklassifisering av landbruksarealer i Vestfold.







Temakart utarbeidet etter www.skogoglandskap.no Arealressurskartene AR 5 og
viser:
- Dyrket mark; all dyrka mark uten å skille på verdi.
- Dyrkbar mark
- Skog; skiller mellom høy, middels og lav bonitet, men har ikke skille på treslag
Data fra www.skogoglandskap.no/kart/kilden
Kjerneområder landbruk (Landbruksplan 2010)
RPBA
Lokalkunnskap/befaringer

Metode:
Innspill/arealer hvor landbruksproduksjon er viktig, har fått høy verdivurdering dvs. ***.
Områder som ikke er viktig for landbruksproduksjon har fått *.
Områdets verdi

Konsekvens

Området registrert som dyrka mark,
dyrkbar mark eller produktiv skog,

-3 til –2

Området som grenser mot dyrka mark,
dyrkbar mark eller produktiv skog

-2 til –1

Ikke klassifisert eller ingen/liten verdi som
landbruksareal

-1 til 0
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LANDSKAP / TERRENG
Kilder:
Temakart er utarbeidet etter Fylkesmannens registrering av nasjonalt viktig kulturlandskap
(1993), kommunens hjemmesider Kartportalen, Grønn plakat; Tønsberg kommune, 1996,
kommunedelplan for grønnstruktur, anlegg og områder for idrett og friluftsliv og data fra
www.skogoglandskap.no
I tillegg er temakart RPBA og lokalkunnskap/befaringer lagt til grunn.
Temakartet deler landskapet i kommunen inn på følgende måte:
-

Nasjonalt verdifulle kulturlandskap (dvs. her gjelder det landbrukets kulturlandskap)
Verdifulle skogs- og åspartier
Enestående landskap
Randmorene
Typisk landskap

Metode:
Innenfor området beskrives landskapsvirkning. Innspillets lokalisering i ovenstående
landskapsinndeling gir utgangspunktet for verdivurderingen. Eksempelvis vil et areal
beliggende i enestående landskap gi et utgangspunkt for vurdering fra ** til ***. Et areal i
typisk landskap vil gi et utgangspunkt på *.
I tillegg er det gitt en vurdering av viktigheten av det foreslåtte innspillets/arealets betydning i
det mer lokale landskapsområdet det representerer som gir et resultat som enten trekker opp
eller ned. Et areal beliggende midt i enestående landskap, utenfor bebyggelse som
eksponerer seg i stor grad og har stor betydning vil få en verdi på ***.
I vurderinger av konsekvenser av det foreslåtte formålet er sårbarheten/eksponeringen av
inngrepet lagt til grunn. Store negative konsekvenser for landskapet vil få verdi – 3.
Der det er åpenbare muligheter for avbøtende tiltak/god landskapsbehandling for eksempel
arrondering, plasseringer, høydetilpassing med mer, er dette kommentert i kolonne
”merknader” til slutt i skjemaene.
JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP
Kilder:
Innspillene er sjekket ut mot temakart for landskap utarbeidet av Tønsberg kommune basert
på data fra naturbase og arealis data (2004), samt Grønn plakat; Tønsberg kommune, 1996 .
Det er også tatt hensyn til lokalkunnskap og for noen områder foretatt befaring. Arealene er
også sjekket mot kjerneområde landbruk (vedtatt av bystyret i 2010), samt Fylkesmannens
registrering av nasjonalt viktig kulturlandskap (1993).
 Temakart utarbeidet etter www.dirnat.no/kart/naturbase , løsmasser (NGU) og arealis
og viser:
- Nasjonalt verdifulle kulturlandskap (A)
- Nasjonalt verdifulle kulturlandskap (B)
- Verdifulle åspartier og skogsområder
- Enestående landskapsområde (arealis 2004)
- Randmorene/randmorenebelte
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Grønn plakat; Tønsberg kommune, 1996

Metode:
Innspill/arealer hvor jordbrukets kulturlandskap er viktig, har fått høy verdivurdering dvs. ***.
Områder som ikke er viktig for kulturlandskapet har fått *.
Områdets verdi

Konsekvens

Området registrert som nasjonalt verdifullt
eller sammenhengende
jordbrukslandskap/skogbruksområder,
samt viktige åspartier

-3 til –2

Området som har landskapsverdi men ikke -2 til –1
er en del av et større sammenhengende
område. Mindre viktige åspartier
Ikke klassifisert eller ingen/liten betydning
for landskapet

-1 til 0

KULTURMINNER / KULTURMILJØ
Kilder:
Innspillene er sjekket ut mot temakart for kulturminner. Temakartet er basert på data fra
Askeladden og definerer automatisk fredede kulturminner, vedtaks- og forskriftsfredninger,
pågående fredningssaker, listeførte objekter (kirker) og sefrak-registrerte bygninger. I tillegg
fremkommer regionalt viktige kulturmiljøer fra RPBA, helhetlige bevaringsverdige
bygningsmiljøer og områder regulert til bevaring.
I tillegg er innspillene sjekket mot tema nyere tids kulturminner (1850-) i webinnsyn. Disse
registreringen ble samlet inn og kartfestet i perioden 2005-2008.
Metode:
Der innspill ligger i eller inntil RPBA sonene er det i utgangpunktet gitt en konsekvens på –3.
Utover dette er innspillet vurdert på et overordnet nivå mtp mulige avbøtende tiltak
(områdeavgrensning, byggehøyde med mer).
Områdets verdi

Konsekvens

Automatisk fredet kulturminne eller fredet
bygg innenfor området. Området ligger
innenfor RPBA sonen for kulturarv.

-3 til –2

Området grenser mot et automatisk fredet
kulturminne/ fredet bygg eller slikt
kulturminne ligger i ytterkant av området.
Sekfrak-registrert bebyggelse innenfor
området.

-2 til –1

Sefrak-registrert bebyggelse/lokalt
kulturminne innenfor området. Området

-1 til 0
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grenser mot slike miljøer/minner eller
grenser mot RPBA sonen for kulturarv.
KLIMA OG ENERGI
Kilder:
I vurderinger av klima og energi er bilbruk, nærhet til kollektivnett og kvalitet/tilgang til gangog sykkelvegnett og tilgang på fjernvarme lagt til grunn.



GSK- byen Vestfold fylkeskommunes temakart for sentralitet, utviklet som del av
kunnskapsgrunnlaget i RPBA http://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Areal/Kart/GSK-byen/
Oversiktskart Tønsberg, Skagerak Varme AS: Konsesjonsgrense med utvidet
konsesjonsområde, Hovedtrase og varmesentraler

Metode:
Områder som ligger innenfor konsesjonsgrense fjernvarme, har god kollektivdekning, lite
behov for bilavhengighet og tilknytning/nærhet til eksisterende gang- og sykkelvegnett har
fått høy verdivurdering dvs. ***.
Innspill med foreslått formål som i liten grad krever nye tilrettelegginger og liten grad av økt
bilavhengighet, har fått positiv verdi i konsekvensvurdering fra +1 til +3. Innspill med foreslått
formål som krever mange nye tilrettelegginger og stor grad av økt bilavhengighet har fått
negativ verdi i konsekvensvurdering fra – 1 til – 3.

SJØ- OG VASSDRAGSSONE
Kilder og metode:
Dette temaet er kun vurdert for de innspillene som ligger innenfor 100 metersbeltet langs sjø
og vassdrag eller i strandsonen (avgrensing RPR Oslofjord). Konsekvens av innspillet er
vurdert i forhold til hvor langt unna sjø og vassdrag området ligger, hvor uberørt området er i
dag og hvor stor betydning ønsket endring har for allmennhetens ferdsel langs sjøen.
SAMFUNN
BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING
Kilder:
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026
Kommuneplanens arealdel 2008 – 2020
Metode:
For områdets verdi er det angitt om arealet ligger innenfor eller utenfor langsiktig
utviklingsgrense i RPBA. Utviklingsgrensen er ikke fullstendig, og der det er ”hull”
(utviklingsområder) skal endelig grense avklares i kommuneplanens arealdel.
Det er videre angitt avstand til bysenter og nærmeste lokalsenter.
Det er ikke utført verdivurdering i form av stjerner (*) for by- og tettstedsutvikling, da dette
virket lite hensiktsmessig.

Konsekvenser av tiltaket
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I henhold til kommuneplanens samfunnsdel 2014 –2026 er det vurdert om tiltaket bygger opp
om ønskete utbyggingsprinsipper for Tønsberg.
 Videreføre Tønsberg kommunes stjerneformede senterstruktur med bysenteret som
hovedsenter og lokalsentrene rundt.
 Prioritere fortetting og transformasjon.
Definisjon av fortetting (fra RPBA): All byggevirksomhet innenfor dagens utbygde og/eller
regulerte områder som fører til høyere eller mer effektiv arealutnyttelse. Fortetting omfatter
både transformasjon av bebygde områder (f.eks. fra industri til bymessig bebyggelse), tetting
av hull i bebyggelsen og hagefortetting. I noen tilfeller kan det ligge LNF-områder innenfor
bebygde områder. Områder med formål LNF med størrelse opp til 10 daa, som
omdisponeres til byggeformål, inngår i betegnelsen fortetting.
I konsekvensvurderingen er det brukt en skala fra -1 til +3. Følgende tre kriterier var
avgjørende i vurderingen:
 Er tiltaket innenfor langsiktig utviklingsgrense?
 Bygger tiltaket opp om etablert senterstruktur?
 Kan tiltaket defineres som fortetting/transformasjon?
Tiltaket ble tildelt et poeng for hvert av kriteriene som var oppfylt.
I noen få tilfeller der tiltaket anses å ha en direkte negativ virkning ift. etablert senterstruktur
er konsekvensen satt til -1.
BARN OG UNGE
Kilder:
I vurderinger av bruken av de aktuelle arealene/innspillene for barn og unge er temakart :
Friluftsliv, grønnstruktur og barnetråkk, samt kommunens hjemmesider kartportalen og
Tønsbergpakken –konsekvensutredning, 2004; Bomiljø barn og unge lagt til grunn.
Metode:
Innspill/arealer hvor det er vesentlig/mange registreringer av barnetråkk og lekeområder, har
fått høy verdivurdering dvs. ***. Områder som verken har registreringer av barnetråkk eller
lekeområder, har ikke fått noen verdi.
I konsekvensvurdering har områder blitt vurdert opp mot det som finnes av registreringer av
barnetråkk og lekeområder. Registrerte områder som vil tape sine kvaliteter for barnetråkk
og lek har fått negativ verdi dvs. fra –1 til - 3.
Innspill hvor det er foreslått formålsendring som vil kanskje kunne gi kvaliteter for barn og
unge, men hvor man ikke vet om det vil gi kvaliteter, har fått tallverdi 0.
SKOLE OG BARNEHAGE
Kilder og metode:
Som en del av kunnskapsgrunnlaget er det utarbeidet oversikt over bolig-, husholdnings- og
folketall på delområdenivå i kommunen. Det er for barn og unge gjort beregninger for
aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år ift gjennomsnittlig antall per boenhet i delområdene. I
tillegg angis det i parentes antall barn med utgangspunkt i snittall for husholdninger med
barn. Sistnevnte tall vil indikere et øvre nivå for barnetall i områder som kan være særskilt
attraktive for eller tilpasset barnefamilier.
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Innspillene oppgis med skolekrets (barneskole og ungdomsskole) iht. dagens skolestruktur.
Innspill som ligger i skolekretsgrenser og kan vurderes å kunne medføre justering av
kretsgrense angis i parentes for aktuell skole. Det er målt avstand til nærmeste kommunale
barnehage(r) samt avstand til skole.
Eksempel 1:
Et innspill på Presterød med 100 boenheter vil kunne generere 245 nye mennesker
(2,45/boenhet-delområdesnitt). Av dette vil barn mellom 0-5 år kunne utgjøre mellom 16-45
barn, og gruppen 6-15 vil kunne utgjøre 28-79 barn. Hvis det bygges boliger hvor det ikke
flytter inn barnefamilier, vil det generere 142 nye mennesker (1,42/boenhet- delområdesnitt
for husholdninger uten barn), mens det ved barnetilpasning vil kunne generere 367 nye
mennesker (3,67/boenhet- delområdesnitt for husholdninger med barn).
Eksempel 2:
Et innspill i Sentrum/ Slottsfjell med 100 boenheter vil kunne generere 148 nye mennesker
(1,48/boenhet- delområdesnitt). Av dette vil barn mellom 0-5 år kunne utgjøre mellom 6-48
barn, og gruppen 6-15 vil kunne utgjøre 6-53 barn. Hvis det bygges boliger hvor det ikke
flytter inn barnefamilier, vil det generere 122 nye mennesker (1,22/boenhet- delområdesnitt
for husholdninger uten barn), mens det ved barnetilpasning vil kunne generere 321 nye
mennesker (3,21/boenhet- delområdesnitt for husholdninger med barn).
FRILUFTSLIV OG REKREASJON
Kilder:
Innspillene er sjekket ut mot temakart Friluftsliv, grønnstruktur og barnetråkk. I tillegg er
kulturstikartene brukt for utfyllende opplysninger. Det er også tatt hensyn til lokalkunnskap og
for noen områder foretatt befaring.
Temakart Friluftsliv, grønnstruktur og barnetråkk er utarbeidet etter kommunens
hjemmesider Kartportalen, Grønn plakat; Tønsberg kommune 1996 kommunedelplan for
grønnstruktur, anlegg og områder for idrett og friluftsliv. I tillegg har Tønsberg kommune
tilskrevet samtlige skoler og barnehager og innhentet ferske opplysninger over barnetråkk
dvs. hvor barn, leker, går og oppholder seg.
I tillegg er RPBA og lokalkunnskap/befaringer lagt til grunn.
Metode:
Innspill/arealer hvor det er vesentlig/mange registreringer av friluftsverdier, har fått høy
verdivurdering dvs. ***. Områder som ikke har registreringer har fått *.
Områdets verdi

Konsekvens

Området registrert som statlig sikret friluftsområde, sikret i plan eller andre verdifulle områder med et godt utbygd stinett

-3 til –2

Området registrert som andre verdifulle
områder.

-2 til –1

Ikke klassifisert eller ikke brukt som
friluftsområde

0
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VANN OG AVLØP
Kilder:
Innspillene er sjekket opp mot kommunens kartløsning for vann og avløp (VA).
Kapasitetsvurdering av VA samt overvann er gjort ved Bydrift i samarbeid med
arealplanavdelingen.
Generelle kommentarer:
- Overvannhåndtering skal håndteres lokalt. Angitt som LOD.
- Overvann skal legges ut i sjø der tiltaket ligger i rimelig nærhet. Dette skal dekkes av
utbygger avhengig av størrelse på tiltak.
- Felles for sentrumsområdet: Mye av sentrum har ikke separasjonssystem noe som betyr
at mye av overvannet går inn i avløpsystemet. Ved store nedbørsmengder klarer ikke
dette systemet å ta unna for vannmengdene og mye av kloakken går rett ut sjø. Siden
dette gjelder for store deler av sentrum, så er det ikke tatt med som en negativ
konsekvens jf. tabell under. Utredning for hvordan en skal håndtere overvann i sentrum
vil skje ifm. iverksettingsplan for overvannshåndtering jf. Kommuneplanens handlingsdel
2014 – 2018.
Metode:
Områdets verdi

Konsekvens

Utbygget VA, god kapasitet

0

Utbygget VA / noe begrenset kapasitet /

-1

Ikke utbygget VA / dårlig kapasitet /
gammelt anlegg

-2

TRAFIKALE FORHOLD/ TRAFIKKSIKKERHET
Kilder:
Statens vegvesens håndbok146 Trafikkberegninger brukes som grunnlag for å beregne økt
trafikk (ÅDT) som følge av utbygging. Fremtidig trafikkvolum beregnes i form av
turproduksjon, dvs. summen av skapte og tiltrukkede turer til/fra en sone. Vurdering av
konsekvenser for trafikk begrenses til antatt trafikkøkning, og må for noen områder følges
opp med en vurdering av behov for trafikksikkerhetstiltak og standardheving av veier.
Trafikkberegning bolig
Antall boenheter er differensiert etter nærhet til sentrum/lokalsenter/kollektivtilbud som
definert på side 5.
Turproduksjonen varierer i forhold til beliggenhet til sentrum, boligtype, størrelse på bolig,
kollektivdekning m.m. Variasjonsområdet er mellom 2,5 og 5,0 bilturer / boenhet / dag.
Følgende turproduksjon er lagt til grunn for de forskjellige sonene:
- Bykjerne/ytre bykjerne - 3,5 bilturer / boenhet / dag (jf. statistikk over antall biler pr
boenhet i bykjerne antas det at vil være mindre turproduksjon i enn 3,5 i selve
bykjernen. 3,5 bilturer er imidlertid lagt til grunn for beregningene)
- Utenfor bykjernen, men i sykkelavstand, lokalsentre midtre og utenfor - 4,5 bilturer /
boenhet / dag.
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Trafikkberegning næring
Kontor
100 % BRA (jf. pkt. 4.1.3 i forslag til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk for områder
utenfor sentrum), Turproduksjon 8 bilturer/100 m2 kontorareal.
Industri
90 % BRA (jf. pkt. 4.1.3 i forslag til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk for områder
utenfor sentrum), Turproduksjon 3,5 bilturer/100 m2 industriareal.
Dagligvare
1000 – 1500 m2; Bilturer: 130 – 200 bilturer / 100 m2 på hverdager; ÅDT: bilturer på
hverdager x 0,8.
Annen handel
Faktor 0,3 av bilturer for dagligvare, på hverdager og ÅDT.
Metode:
Områdets verdi

Konsekvens

Gode adkomstmuligheter, utbygget gs,
tilstrekkelig kapasitet, god sikkerhet, tiltak
som trolig vil bedre de trafikale forholda.

+1

Gode adkomstmuligheter, utbygget gs, god 0
sikkerhet, men utfordringer ift. kapasitet,
Dårlig adkomstmuligheter, ikke utbygget
gs, dårlig kapasitet, dårlig sikkerhet

-1
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KU nye arealer til offentlig/privat tjenesteyting
Træleborg
Gbnr

1006/198, 1006/251,

Journalnr

Dagens formål

Bolig

Foreslått formål

Arealstørrelse:
Foreslåtte enheter:
Beregnet enheter:

Ca 4200 kvm

Forslagsstiller (på
opprinnelig innspill)

Områdebeskrivelse

Sentrumsnær boligbebyggelse, rekkehus/firemannsboliger. Nærområdet er
preget av både bolig og næring, samt skole og barnehage.

Kort om innspillet

Utvidelse av Træleborg barneskole. Området er uregulert. Avsatt til bolig i
kommuneplanens arealdel. Formål endres til Offentlig og privat tjenesteyting.
Flyfoto:

Kommuneplanens arealdel:

Tema

Offentlig og privat
tjenesteyting
Tønsberg kommune

Konsekvensvurdering

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Ingen registreringer.
En del større trær
langs utkanten av
arealet, mot
Træleborgveien og
mot grøntarealet ved
eksisterende skole.
Ingen registreringer
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

*

Ingen konsekvens
0
dersom trærne ikke
berøres. Bør legges
opp til at trærne ikke
berøres, så lenge de er
friske

*
-

Ingen konsekvens
-

Ingen registrerte
verdier
Ligger innenfor
konsesjonsområdet
fjernvarme, traseen
går ved dagens

-

Ingen konsekvens ut
fra kjente registreringer
Kan bruke eksisterende infrastruktur.

MILJØ
Naturmangfold

Landbruk
Landskap/Terreng
Jordbrukets
kulturlandskap
Kulturminner /
kulturmiljø
Klima og energi

-
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0
-

svømmehall.
Kort avstand til
kollektivnett.
Liten grad av
bilavhengighet.
Sjø- og vassdragssone Ikke aktuelt

-

-

-

-

Bygger opp om etablert +2
senterstruktur, legger til
rette for økt fortetting
på Træleborg.
-

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling
(Forhold til RPBA)
Barn og unge

Innenfor
utviklingsgrense
RPBA. Avstand til
sentrum er 1 km.
Nye lekearealer på
skoleområdet

Skole og barnehage

Det er behov for økt
skolekapasitet i
skolekretsen
Rekreasjon og friluftsliv Arealet grenser til
utearealet til dagens
skole og barnehage
Vann og avløp

Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

-

*

Kapasitet vann og
avløp må utredes
nærmere. Trolig OK.
Lokal overvannshåndtering (LOD) må
legges til grunn
Utvidelse av skole.

Utbygging kan legge til
rette for økt fortetting i
området
Det tilgrensende
grøntområde vil i
utgangspunktet ikke bli
direkte berørt
Er kapasitet på VAnettet i forhold til de
boliger som er i
området i dag.

+1

Økt elevtall kan gi økt
trafikk i perioder.
Forbedret
trafikksikkerhet ved ny
skole

+1

0

0

Risiko og sårbarhet:

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: By- og tettstedsutvikling, Sole og barnehage og trafikale forhold dersom dagens forhold
forbedres.
Negativ: Ingen
Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige temaområder.

MERKNAD
I dag står det to åttemannsboliger, dvs 16 kommunalt eide leiligheter og et garasjeanlegg på
eiendommen 1006/198, Træleborgveien 8A og 8B. eiendommen eies av Tønsberg kommune.
Mellom eiendommene Træleborgveien 10A og 10D går en liten sti som tilhører eiendommen gnr
1006/198. Stien forbinder grøntarealet på baksiden av husrekken med Træleborgveien. Stien bør
inngå i arealet som reguleres til offentlig.
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Elihuskolen – Husvikveien 13
Gbnr

154/147, 154/204,
154/257

Journalnr

Dagens formål

LNF og Næringsformål

Foreslått formål

Offentlig og privat
tjenesteyting

Arealstørrelse:

378 daa

Forslagsstiller (på
opprinnelig innspill)

Elihumenigheten
Vestfold v/ Erling Nilsen

Områdebeskrivelse

Næringsarealet til skole og skolegård. Arealet som er LNF brukes i dag til
skolegård.

Kort om innspillet

Elihumenigheten driver barne- og ungdomsskole på arealet i dag. Nylig er gnr
154/147 kjøpt for legges til skolens uteareal. Eierne ønsker nå å endre
arealformålet i tråd med driften til Offentlig og privat tjenesteyting. Gnr
154/147 ønskes endret fra LNF til Offentlig og privat tjenesteyting. Vurderer å
utvide skolen.
Flyfoto:

Kommuneplanens arealdel:

Tema

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Ingen direkte
konsekvenser av
tiltaket.

0

Dyrkbar jord går tapt i
LNF området
Ingen konsekvens.

-1

MILJØ
Naturmangfold

Landbruk
Landskap/Terreng

Det er registrert hule
*
eiker i krysset med
Husvikveien,
nordsiden av
sykkelveien. Ligger
nær til området
Naturvernområde –
Presterødkilen
naturreservat, i vest
men ikke tilgrensende.
LNF arealet er dyrkbar **
jord
Grenser til
*
enestående
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0

landskapsområde
Jordbrukets
kulturlandskap
Kulturminner /
kulturmiljø
Klima og energi

*

Ingen konsekvens.

0

Ingen lokale
*
kulturminner er kjent.
Ligger utenfor
*
konsesjonsområdet
fjernvarme.
Kort avstand til
kollektivnett.
Gang- og sykkelveg til
sentrum.
Ingen konkrete tiltak
Sjø- og vassdragssone Berøres ikke.
-

Ingen konsekvens.

0

Ingen endring i forhold
til dagens situasjon,
Ingen konsekvens.

0

Ingen konsekvens.

-

Ingen konsekvens.

0

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling
(Forhold til RPBA)

Barn og unge

Skole og barnehage

Gnr 154/257 som er
LNF ligger utenfor
langsiktig utviklingsgrense i gjeldende
kommuneplan, resten
ligger innenfor
langsiktig utviklingsgrense.
Det er registrert et
barnetråkk langs
sykkelstien mot Kilen.
Arealet benyttes til
barne- og
ungdomsskole

Rekreasjon og friluftsliv Ingen registreringer i
området
Vann og avløp

Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

*

-

-

Ingen konsekvens
dersom driften
videreføres som i dag

Bruken av arealet skal 0
videreføres som i dag –
ingen konsekvens for
barnetråkket.
En ev utvidelse av
skolen vil gi økt
skolekapasitet i
området
Ingen konsekvens
Ingen konsekvens
dersom driften
videreføres som i dag,
må vurderes ved ev
utvidelse av skolen
Ingen endring i
trafikkbilde

Risiko og sårbarhet:

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: ingen
Negativ: Landbruk
Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige temaområder.

MERKNAD
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0

0

Endret formål vurderes som å ha liten konsekvens, både positiv og negativ. Situasjonen vil fortsette
som i dag dersom driften av skolen videreføres.
Eventuelle nybygg eller andre tiltak for eksempel i tilknytning til utvidelse av skolen vil kunne får
visuelle konsekvenser for temaene Landskap/terreng, jordbrukets kulturlandskap og
kulturminner/kulturmiljø.
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NY Ringshaug skole – Alternativ 2
Gbnr

90/182, og del av 90/10
og 92/16.

Journalnr

Dagens formål

- LNF (ca 40700m2)
- Nærmiljøanlegg (ca
3800m2)
- Friområde/Lek (ca
4350m2)
Ca. 49 000 m2

Foreslått formål

Offentlig og privat
tjenesteyting

Forslagsstiller (på
opprinnelig innspill)

Tønsberg kommune

Arealstørrelse:

Områdebeskrivelse

Skogsområde som grenser til eksisterende boligfelt, barnehage og
ungdomsskole. Arealet ligger på andre siden av veien for dagens barneskole.
Del av et større skogsområdet er mye brukt til tur-/friluftsliv. Friområdet er et
åpent gressbevokst areal/balløkke.

Kort om innspillet

Utvidelse av Ringshaug skole - ny 3 eller 4 parallell barneskole med 800
elever. Det er anslått at det er behov for et areal på 42 000 m2, inkl. et
skolebygg på 3 000 m2 i to etg. Arealet skal også kunne romme en
flerbrukshall. Arealbehovet for flerbrukshall er anslått til 3000m2.

Flyfoto:

Kommuneplanens arealdel:

Tema

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Det er ikke registrert
rødlistede arter i
området.
Barskog/krattsog på
fuktig skogbunn/myr.

**

Skogen slik den står
forsvinner.
Deler av vegetasjon
bør innarbeides i
utearealet. Et inngrep
kan påvirke skogen
som står igjen negativt.
Fuktig skogbunn / myr
kan ha et rikt
naturmangfold.

-1

MILJØ
Naturmangfold
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Landbruk

Hele arealet er skog
og myr med dyrkbar
mark.

**

Landskap/Terreng

Svært verdifullt
åsparti/skogsområde.
Arealet er del av en
helhet i et større
skogsområde.

**

Jordbrukets
kulturlandskap

Området er viktig
åspartier og
skogområde.

**

Kulturminner /
kulturmiljø
Klima og energi

Ingen lokale
kulturminner er kjent.
Ligger utenfor
*
konsesjonsområdet
fjernvarme.
Kollektivtrafikk langs
Rønningveien, kun i
en retning da bussen
for tiden går i sløyfe.
Middels grad av
bilavhengighet.
Utbygd GS.
Kommunen har et mål
i kommuneplanen om
å ikke bygge ned myr.
Sjø- og vassdragssone Ikke aktuelt
-

Skog og dyrkbar jord
går tapt. Bør la deler av
vegetasjon/jord står og
innarbeides i skolens
uteareal, for å spare
dyrkbar jord.
Inngrep i skogen kan
påvirke resten av
skogen negativt samt
legge press på området
i forhold til fremtidig
utbygging.
Vekslingen mellom
skog og dyrkamark er
en del av
kulturlandskapet som
påvirkes av utbygging,
men det store bildet i
området vil ikke endres.
-

-2

At skogen hogges vil
kunne påvirke lokale
vindforhold.

-2

-2

-1

0

Nedbygging av skog /
myr er negativt

-

0

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling
(Forhold til RPBA)

Området ligger utenfor *
langsiktig
utviklingsgrense, men
inntil større nye og
etablerte boligfelt og i
direkte tilknytning til
eksisterende skole.

Barn og unge

Det er adkomst til
***
turområde (natursti og
barnetråkk) og
barnetråkk langs nordog vestsiden av
området.
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Økt kapasitet ved
+1
barneskolen og nytt
skoleanlegg kan bidra
til økt tilflytting og
fortetting.
Bygger opp om etablert
senterstruktur og
nærskoleprinsippet
Nytt skoleanlegg med
+3
«Naturpreget»
opparbeidet utearealer
vil gi et fritids- og
lekeområde av høy
kvalitet. Stier og
adkomst til området
kan opprettholdes og

Skole og barnehage

Området ligger inntil
***
eksisterende
barnehage og i
tilknytning til resten av
skoleanlegget på
Ringshaug.
Rekreasjon og friluftsliv Området er del av et
***
større skogs/turområde.
Adkomst til turområde
(natursti og
barnetråkk) langs
nordsiden av arealet.

Vann og avløp

VA anlegg ligger over
jordet like øst for
dagens barneskole.
Anlegget er fra 1968

Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

Utbygd GS.
Kollektivdekning langs
Rønningveien.

innarbeides i
utarealene.
God kapasitet på skole/ +2
barnehage vil kunne
stimulere til økt
fortetting.

En utbygging av
området vil verdien av
hele området som
helhet.
Adkomsten og
tilgjengeligheten til
turområdet vil påvirkes
av en utbygging, men
vil også kunne
opprettholdes og
innarbeides i skolens
uteområder.
LOD (Lokal
overvannshåndtering)
Eksisterende VA
anlegg må trolig
oppgraderes ved
utbygging av ny skole
og flerbrukshall
Større elevtall på
skolen, vil økt trafikk i
forbindelse med
kjøring/henting av
elever. Dagens anlegg
for ungdomsskolen vil
kunne benyttes av ny
barneskole? En
flerbrukshall vil gi økt
trafikk ettermiddag/
kveld og helg.
Parkeringsdekning må
vurderes. ÅDT?

-3

-1

+1

Risiko og sårbarhet: Deler av området er registrert som aktsomhetsområdet for flom (miljøstatus.no).
Må utredes.

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: by- og tettstedsutvikling, barn og unge, skole & barnehage, Trafikale forhold / trafikksikkerhet
Negativ: Landbruk, Landskap/terreng, Jordbrukets kulturlandskap, klima og energi, Rekreasjon og
friluftsliv, (vann og avløp)
Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige temaområder, det er ikke registrert rødlistearter eller
kulturminner, men det må gjøres ytterligere registreringer.

MERKNAD
19

Ca 3800m2 av arealet er regulert til Nærminljøanlegg i Detaljregulering for Ringshaug ungdomskole,
planID 0407 20100028. Anlegget er ikke er ikke bygget ut. På arealet er det i dag skog som ikke skiller
seg fra LNFarealet omrkring. Friområdet/Lek, gnr 90/180 er regulert i Reguleringsplan for
Basbergrønningen syd, planID 0704 56005 (ca 4350 m2). Arealet er gresslette/balløkke i dag.
Det aktuelle arealet inngår i et område kommunen har ønsket å verne mot utbygging. En utbygging av
arealet vil legge press på området som helhet og svekke verdien av det, noe som vurderes som svært
negativt. Området vurderes å ha svært høy verdi for friluftsliv.
Avbøtende tiltak vil kunne svekke den negative konsekvensen for friluftsliv. For eksempel vil
et barnetråkk vil kunne innarbeides/ videreføres i skolens uteareal. Området vil kunne tilrettelegges for
lek og aktivitet med et «grønt» preg/fokus. Man må se for seg en løsning hvor bygningsmassen blir
liggende nærmes det området som er bebygd mens områdene mot skogen blir tilrettelagt slik at mest
mulig eksisterende trær kan få stå. Eksisterende skole vil kunne brukes til barnehage
I 2015 ble det gjort vedtak i bystyret om at ny dobbel flerbrukshall skal prioriteres i neste periode
(2016-2023). Dette skal ses i sammenheng med neste skoleutbygging. Arealbehov for flerbrukshall er
regnet inn i totalbehovet på ca 45 000 m2.
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KU ny svømmehall
Nord for dagens svømmehall (alternativ A)
Gbnr

1002/11

Dagens formål

Foreslått formål
Kombinert bebyggelse
og anlegg (bolig, offentlig
tjenesteyting),
grønnstruktur.
ca 7 daa
Forslagsstiller

Arealstørrelse:
Områdebeskrivelse

Journalnr

17/73218
Offentlig eller privat
tjenesteyting

Tønsberg kommune

Byplan:

Arealet avsatt til grønnstruktur brukes som balløkke. Arealet avsatt til
fremtidig kombinert bebyggelse brukes til parkering. Arealet ligger rett nord
for dagens svømmehall, mellom Gunnarsbøparken og Træleborg
boligområde.
Kommunen utreder ulike tomtealternativer for nytt badeanlegg i Tønsberg.
For tomtealternativer som ikke har status som offentlig eller privat
tjenesteyting i kommuneplanens arealdel eller byplanen utføres det i
forbindelse med revisjon av planene en konsekvensutredning for eventuell
endring av arealformål.
Ved etablering av badeanlegg på denne tomten skal grøntarealet erstattes på
tomten hvor dagens svømmehall ligger.
Flyfoto:

Tema

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Ingen registrerte
naturvernområder/
naturtyper.
Ikke relevant

*

Ingen

0

-

-

-

Ingen registrerte
landskapsområder
Ikke relevant

*

Ingen

0

-

-

-

Ingen registrerte
verdier

-

-

-

Kort om innspillet

MILJØ
Naturmangfold

Landbruk
Landskap/Terreng
Jordbrukets
kulturlandskap
Kulturminner /
kulturmiljø
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Klima og energi

Ca 31 000 bor
innenfor 15 minutters
sykkelavstand. Ligger
tilknyttet kollektivakse
med over 4 avganger
pr time. Buss er
imidlertid planlagt lagt
om fra Stoltenbergs
gate til Nedre
Langgate i fremtiden.
Sjø- og vassdragssone Ikke relevant

***

Beliggenheten styrker
muligheten til å velge
kollektiv, sykkel og
gange.

+2

-

-

-

Styrker tilbudet til idrett +3
og aktivitet i sentrum.
Kan gi gode
synergieffekter for
andre funksjoner i
sentrum.
Dersom balløkka
-1
bygges ned skal den
erstattes med
tilsvarende areal der
svømmehallen ligger i
dag. Dagens plassering
vurderes å være bedre
fordi den har bedre
tilknytning til
boligområdet og lengre
avstand fra ballbanen
ved Træleborg skole.
Skolebarn
+2
transporteres i egne
busser, og er ikke
avhengig av offentlig
transport.

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling

Sentral beliggenhet
innenfor 10 minutters
byen (10 minutters
gange til Torget).

***

Barn og unge

Det er ikke registrert
barnetråkk innenfor
området. Viktig arena
for uorganisert
aktivitet for barn og
unge.

***

Skole og barnehage

Sentral beliggenhet
**
innenfor 10
minuttersbyen, god
tilgjengelighet for både
Nøtterøy og
Tønsbergs skoler.
Rekreasjon og friluftsliv Viktig grønn lunge i
***
byen, i forlengelse av
Gunnarsbøparken.

Vann og avløp

Vann: Flere
vannledninger med
god kapasitet.
Avløp: Flere store
avløpsledninger AF
med OK kapasitet
Overvann: Det er
ingen
overvannsledninger i
området. Overvann
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Grøntarealet skal
-1
erstattes i nærområdet.
Dagens beliggenhet
tilknyttet boligområdet
vurderes å være mer
attraktiv.

Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

(fra tak og andre tette
flater utendørs)
ønskes ikke ledet inn
på AF ledningen.
Fungerer i dag, men
evt nytt bygg må
håndtere så mye som
mulig av overvann
lokalt.
Ligger tilknyttet
Stoltenbergs gate med
etablert gs-vei. ÅDT
ca 10 000. Krysset
mot Stoltenbergs gate
er i dag regulert med
venstresvingforbud for
trafikanter i retning
Nøtterøy.

For en fremtidig løsning 0
som skal ivareta nytt
badeanlegg vil det som
et minimum være
behov for å bygge om
krysset slik at alle
svingebevegelser
ivaretas.

Risiko og sårbarhet: Arealet er berørt av luft- og støyforurensing pga.nærhet til vei. Moderat til lav
aktsomhetsgrad for radon.

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: Klima og energi, By- og tettstedsutvikling, Skole og barnehage
Negativ: Barn og unge, Rekreasjon og friluftsliv
Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige områder.

MERKNAD
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Stensarmen 2 (alternativ E)
Gbnr

Del av 1005/7, 1005/32,
1005/10 og 1005/6

Journalnr

Dagens formål

Foreslått formål
Kombinert bebyggelse
og anlegg: havn, Industri,
bolig, kontor

Offentlig og privat
tjenesteyting

Arealstørrelse:

ca 8 daa

Tønsberg kommune

Områdebeskrivelse

Tidligere havneområde ved kanalen. Brukes nå til byggevarehandel/lager.

Kort om innspillet

Byplan:

Kommunen utreder ulike tomtealternativer for nytt badeanlegg i Tønsberg.
For tomtealternativer som ikke har status som offentlig eller privat
tjenesteyting i kommuneplanens arealdel eller byplanen utføres det i
forbindelse med revisjon av planene en konsekvensutredning for eventuell
endring av formål.
Flyfoto:

Tema

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av
tiltaket

Konsekvensvurdering

Ingen registrerte
naturvernområder/nat
urtyper.
Ikke relevant

*

Ingen

0

-

-

-

Ingen registrerte
landskapsområder.
Inngår i
landskapsrommet
Kanalen.
Ikke relevant

*

Området er avsatt til
byggeformål.
Tilpasning til kanalen
ivaretas i byplanen.

0

-

-

-

Forslagsstiller

17/73218

MILJØ
Naturmangfold

Landbruk
Landskap/Terreng

Jordbrukets
kulturlandskap
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Kulturminner /
kulturmiljø
Klima og energi

Ingen registrerte
verdier
I underkant av 30 000 **
bor innenfor 15
minutters
sykkelavstand. Ligger
tilknyttet bussakse
med over 4 avganger i
timen, men nærmeste
busstopp i
Nøtterøveien (ca 350
m).

Sjø- og vassdragssone Området ligger
innenfor 100 meters
beltet ved sjø

**

-

-

Området ligger i dag
+2
noe avskåret fra
sentrumskjernen og er
bilbasert. Ved fremtidig
transformasjon av
Stensarmen vil det
tilrettelegges for bedre
tilgjengelighet for
kollektiv, sykkel og
gange.
Området er avsatt til
0
byggeformål.
Byggegrense til sjø må
hensyntas ved utvikling
jf. byplanens § 2.1.

SAMFUNN
By- og
tettstedsutvikling

Ligger rett utenfor «10 **
minutters byen (10
minutters gange til
Torget)

Barn og unge

Det er ikke registrert
barnetråkk innenfor
området.

Skole og barnehage

Rett utenfor 10
minuttersbyen, men
god tilgjengelighet for
både Nøtterøy og
Tønsbergs skoler.
Rekreasjon og friluftsliv Området ligger
innenfor byggegrense
mot sjø.

Vann og avløp

*

**

**

Vann: 200mm SJK
(gammel) krysser
gjennom området. Må
kanskje flyttes dersom
bygget kommer i
konflikt med denne.
God kapasitet.
Spillvann: 400 BET
(fra 1978) god
kapasitet
Overvann: håndteres
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Offentlig formål
(badeanlegg) vil kunne
være en viktig
katalysator for videre
utvikling av
Stensarmen.
Etablering av offentlig
formål og
kanalpromenade vil
gjøre arealet mer
tilgjengelig for barn og
unge.
Skolebarn
transporteres i egne
busser, og er ikke
avhengig av offentlig
transport.
Berører område for
fremføring av fremtidig
kanalpromenade.
Fremføring av
promenaden må sikres
ved utvikling.

+2

+3

+1

0

Trafikale forhold /
trafikksikkerhet

lokalt ved at det ledes
til sjø.
Atkomst via
eksisterende lyskryss
fra Ringveien (Fv.
311). ÅDT på 13000.

-

Toppene i trafikkbildet
0
vil fordele seg ulikt fra
nytt badeanlegg og
øvrig rushtrafikk. Behov
for tiltak for å øke
sikkerheten for gåendeog syklende på
området.

Risiko og sårbarhet: Kan berøres av flom, havnivåstigning og stormflo. Moderat til lav aktsomhetsgrad
for radon. Grunnforhold og forurensing i grunnen må undersøkes nærmere.

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: Klima og energi, By- og tettstedsutvikling, Barn og unge, Skole og barnehage
Negativ:
Tiltaket vurderes å ikke ha innvirkning på øvrige områder.
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KU for deponiområder
Gullerød
Gbnr
Dagens formål
Arealstørrelse
Områdebeskrivelse
Kort om innspillet

Kommuneplanens arealdel

Tema

72/2 og 117/1
NLF
2
64 201 m

Journalnr
Foreslått formål
Forslagstiller

Massedeponi
Tønsberg kommune
Bydrift
Arealet tilhører eiendommene Gullerød og Spettås. Deler av arealet er
brukt til massedeponering.
Tønsberg kommune ved Bydrift ønsker et areal i nær avstand til
boligområder som Barkåker, Eik, Slagen og nordover. Arealet skal
brukes til deponering av rene masser etter anleggsdrift. Det er ønsket
3
å deponere 2-300 000 m i løpet av en 10 års periode. Deponihøyde i
gjennomsnitt 5 m. Det vil bli plankrav og detaljer vedrørende drift,
avbøtende tiltak og tilbakeføring til LNF vil inngå her.
Flyfoto

Områdets verdi

Verdi

Konsekvenser av tiltaket

Naturmangfold

Mulig forekomst av Stor
salamander i tilliggende
gårdsdammer, verdi A Svært
viktig

***

Landbruk

Omtrent 40 000 m2 av
området er skog med høy
bonitet. Hele skogområdet er
dyrkbart. Uten oppdyrking
kan skogen bli et meget godt
beite.
Området ligger ved
randmorenebelte og har noe
skog av høy bonitet.
Område som har
landskapsverdi, men er ikke
en del av et større
sammenhengende område.
Det er ikke registrert
kulturminner i planomådet
Ikke relevant
Ikke relevant

**

Tiltaket vil ikke berøre
dammene eller
eventuelle skogområder
der salamanderen har
leveområder
I begge områdene er det
tatt ut skjellsand, og del
av 72/2 som ønskes
benyttet er allerede
forringet som
jordbruksareal.

MILJØ

Landskap/terreng

Jordbrukets
kulturlandskap

Kulturminner/ kulturmiljø
Klima og energi
Sjø- og vassdragsone
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-1

-2

**

-1

*

0

*

Ingen

0
0
0

SAMFUNN
By-og tettstedsutvikling

Ikke relevant

Barn og unge

Ikke registrert
barnetråkk/helårslek
Ikke relevant
Det går sti/ridesti/skiløype i
området.

Skole og barnehage
Rekreasjon og friluftsliv

Vann- og avløp
Trafikale forhold/
trafikksikkerhet

Det er ikke planlagt
utbygging i området –
tiltaket vil ikke forhindre
bygging i fremtiden.
Ingen

*

Ikke relevant
Økt bruk av eksisterende
avkjørsel til Hortensveien
FV325

***

Stiene/løypene kan
bevares evt legges om
øst for omsøkt området

*

Økt tungtrafikk

0

0
0
-2

0
-1

Risiko og sårbarhet:
Uønsket hendelse

Uaktuelt

1

Ras- og skred

x

2
3

Flom
Havnivåstigning og stormflo

x
x

4
5

Luftforurensning
Forurensning i grunnen

x
x

6

Høyspentanlegg

x

7

Støyutsatt eller formål medfører økt støy

8

Radon

10

Annen fare

Kan skje/
aktuelt

Beskrivelse
Området ligger i område
med marin strandavsetning
< 5% helning

x

Virksomheten kan medføre
støy

x

Drikkevannskilde ved bolig i
kort avstand. Bør vurderes i
plansak.

x

OPPSUMMERING AV KONSEKVENSER
Positiv: Deponiområde for rene masser nær anleggsområdene vil spare transportutgifter i forbindelse med
kommunaltekniske anlegg i områdene nord for Tønsberg sentrum. Kortere transport gir en positiv gevinst
for miljø både lokalt i forhold til kjørte kilometer på offentlig veg, og i forhold til utslipp. Korte
transportstrekninger gir en økonomisk gevinst for arbeid med oppgradering av vann-/avløpsnett der
kostnadene i anlegget er drevet av utgifter til massetransport.
Planområdet er tenkt opparbeidet til landbruk etter oppfylling.
Negativ: Området ligger tett opp til lokaliteter for stor salamander, men tiltaket vil ikke berøre dammene eller
eventuelle skogområder der salamanderen har leveområder.
Landskapet ligger ved randmorenebelte og deler av området har skog av høy bonitet/høy landbruksverdi.
Økt bruk av avkjørsel til FV325, Hortensveien.
AVBØTENDE TILTAK:
Oppfyllingshøyder bør prosjekteres slik at kulturstien bevares. Det bør også settes av en buffersone for
avskjerming. Endelig avgrensing settes i reguleringsplan.
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Kommentarer til endringer gjort etter høringsperioden:
Metodekapittelset var ved en inkurie ikke kommet med som innledning til KU. Dette er nå lagt
til i begynnelsen av kapittelet.
For Ringshaug har det lave utslaget på verdi på naturtype et utslag av at det ikke er gjort
systematiske registreringer i området, og vi ser at dette kan gi et skjevt utslag. Som
Fylkesmannen påpeker i sin høringsmerknad kan det være rikt og verdifult naturmangford
her. Det er bemerket at det må gjøres ytterligere kartlegging i området, men vi ser at dette
kunne vært gjort mer spesifikt, og at det er svært uheldig at det at et området ikke er kartlagt
blir synonymt med lav verdi, når verdien i realiteten er ukjent. Metoden gir ikke en måleskala
for funnpotensial, og 0 blir lik ingen konsekvens når det i realiteten betyr ingen målbar
konsekvens. Verdien av myrlandskapet og naturmangfoldet ble ikke fanget opp i målingen på
naturtype ettersom det ikke er kjent. Landbruk, skog, landskap, friluftsliv- og rekreasjon er
imidlertid målt med negativ konsekvens for området. Det er også gitt negativ
miljøkonsekvens i forhold til utslipp av klimagasser ved nedbygging av myr.
Det er nå lagt inn en høyere verdi for naturmangfold. Tilstedeværelsen av myrlandskap
måles som en verdi. Det presiseres at det må gjøres grundig kartlegging av dette området
ved utarbeidelse av reguleringsplan.
Sjekklisten for metodekapittelset bør revideres ved neste kommuneplanrevisjon.

29

