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BAKGRUNN
Tønsberg kommune ønsker, i samsvar med sine overordnede målsetninger, å legge til rette for
næringsetablering. Kommunen har, i BY-sak 147/17, vedtatt å utrede mulighetene for å etablere
et stort datalagringssenter i Tønsberg, som en del av prosessen med revisjon av
kommuneplanens arealdel.
Hensikten med denne konsekvensutredningen er å gi et grunnlag for å avgjøre hvilket av to
alternative arealer som egner seg best. Siden det skal gjøres en slik sammenligning, er
konsekvensutredningen noe mer omfattende enn det som vanligvis gjøres for enkeltarealer som
skal innarbeides i kommuneplanens arealdel.
Utredningen er gjennomført på et overordnet plannivå. Dette betyr at det i hovedsak bare er en
grov arealbruk som er kjent, mens løsningene for øvrig ikke er fastlagt. KU-vurderingene på
kommuneplannivå vil derfor være usikre. Mange av høringsuttalelsene har tatt til orde for nokså
inngående utredninger av enkelte temaer. I de fleste tilfeller må dette gjøres på
reguleringsplannivå. Dette er i samsvar med KU-forskriften, som sier at temaer som ikke er
tilstrekkelig utredet på overordnet plannivå vil måtte vurderes i forbindelse med reguleringsplan.

1.1

Metode
Konsekvensene av alternativene for gjennomføring av tiltaket er vurdert ved hjelp av en
forenklet metode. Metoden i denne rapporten bygger på metoden for vurdering av ikke-prissatte
konsekvenser Statens vegvesens håndbok V712 "Konsekvensanalyser". Her gjør man en separat
vurdering av verdi knyttet til temaet og til omfang av påvirkninger som tiltaket gir.
Konsekvens er en funksjon av disse elementene.
Verdien er fastsatt på en skala fra * til ***, der * brukes hvis det ikke er noen spesielle verdier,
** hvis det er forhold som trekker verdien noe opp, og *** som høy verdi.
Omfang er vurdert på en skala fra -2 til +2.
Konsekvens er produktet av verdi og omfang, og kan derfor ligge på en skala fra -6 til +6.
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OVERORDNEDE FØRINGER
Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Bystyret i 2017. Det er lagt opp til
en begrenset revisjon av arealdelen.
Tønsberg kommune har varslet en tilleggsutredning om to aktuelle tomter for datalagringssenter,
der uttalelsesfristen ble satt til 16.02.2018.

Utvidet varsling på Tønsberg kommunes nettside
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SITUASJON
Statkraft ønsker å legge til rette for datalagringssentre i Norge. Både et varslet areal ved Tveiten
og et areal på Ødegården/Gulliåsen, som er avsatt til næring i gjeldende kommuneplan, er ansett
som aktuelle for en slik etablering i Tønsberg kommune.
Næringsarealet på Ødegården/Gulliåsen er under detaljregulering med plannavn "Ødegården
næringsområde". En del av arealet er allerede regulert i reguleringsplanen "E18 Kopstad – Gulli",
som ble vedtatt 05.09.2004.
En del av det aktuelle arealet ved Tveiten er under detaljregulering med plannavn "Dobbeltspor
og deponiområder Nykirke - Barkåker". Bane NOR sendte inn planforslaget til Tønsberg kommune
24.11.2017, og forventer at det legges ut til offentlig ettersyn i februar – mars 2018. Fra tidligere
inngår en del av arealet i kommunedelplanen "Nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker".

Del av reguleringsforslaget fra Bane NOR
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4.

TILTAKET - ALTERNATIVER

4.1

Datalagringssenter
Bebyggelsen vil bestå av store haller, der selve datalagringen foregår. Hallenes volum kan
inndeles på ulike måter, slik at verken form, grunnflate eller høyde er gitt på dette stadiet i
planleggingen. En innledende skisse for Tveiten viser fem haller på 300 m x 80 m, og med høyde
20 eller 30 meter. I tillegg kommer service- og kontorbygg på 15.000 m2 og et kraftanlegg på
15.000 m2.

4.2

Alternativene
0-alternativet er et referansealternativ for konsekvensutredningen. Det er dette alternativet de
aktuelle alternativene sammenlignes mot for å vurdere hvilke endringer tiltakene medfører i
påvirkning. 0-alternativet innebærer en fremtidig situasjon der ingen av de to
utbyggingsalternativene er gjennomført, men andre planavklarte utbygginger er gjennomført.
Dette vil si at både jernbanens dobbeltsporutbygging (som berører Tveiten-alternativet) og en
utbygging av næringsarealet på Ødegården i samsvar med den gjeldende kommuneplanen (D22)
er en del av 0-alternativet.
Ødegården/Gulliåsen innebærer utbygging av et datalagringssenter og øvrig næring innenfor det
arealet som er skissert nedenfor.
Tveiten innebærer utbygging av et datalagringssenter og øvrig næring innenfor det arealet som
er skissert nedenfor.
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Alternativene som er utredet

Opprinnelig har initiativtakerne til Tveiten-alternativet skissert et større areal, på ca. 1000 daa
(se kartskisse nedenfor). Samtidig er det arealet som allerede er avsatt til næringsformål på
Ødegården/Gulliåsen en del mindre – anslagsvis 530 daa. For å få alternativene direkte
sammenlignbare, har derfor Tønsberg kommune skissert utredningsalternativer med like store
arealer. Dette er større areal enn datalagringssenteret isolert sett krever, og vil gi areal nok til
utvikling av næringsområder som kan gi de synergiene man håper å få ut av etableringen.
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Alternativene kombinert med kommuneplanens
arealdel

Opprinnelig foreslått arealavgrensning for datalagringssenter ved Tveiten. Illustrasjon: Tønsberg
kommune
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TEMAVURDERINGER MILJØ OG SAMFUNN

5.1

Naturmangfold

2 av 2

Datakilder:
Naturbase (utvalgte naturtyper, naturtyper, prioriterte arter, arter, rødlistearter, MiS og
skogbruksplan
Naturtypekartlegging i Tønsberg kommune 2011 (Biofokus)
Faun notat 05-2016. Biologisk mangfold vurdering av D22 – Ødegården (Gulliåsen)
Konsekvensutredning E18 Moskvil-Gulli

Artsregistreinger i Naturbase
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Naturtyper i Naturbase
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Naturtyper og arter av stor forvaltningsinteresse fra Miljøstatus.no

Det er ingen verneområder eller foreslåtte verneområder som kan påvirkes av tiltakene.
I Statens vegvesens KU for E18 fra 2000 ble naturverdiene for flere alternative vegtraseer
kartlagt. Noen av traseene berører alternativet Tveiten.
Tveitenbekken fremkommer som en fiskeførende strekning, der spesielt de delene som ligger øst
for E18 er viktige gyte- og oppvekstområder for sjøørret. Tveitenbekken og Tveitenelva er en del
av det vassdraget som danner Aulielva, som munner ut innerst i Byfjorden.
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De vassdragene som er markert med rødt er viktige gyte- og oppvekstområder. Illustrasjon: statens
vegvesen

Både deler av Tveitenområdet og hele Gulliåsen ble registrert som områder med middels verdi
for vilt. Arealet mellom Tveiten og Gulliåsen, som består av dyrket mark, ble vurdert å ha stor
sårbarhet. Trekkveien gjennom dette området ble vurdert å ha middels verdi, men stor
sårbarhet. Trekkveien like sør for Barkåker mot Gulliåsen ble vurdert å ha stor verdi og stor
sårbarhet. Det ble etablert en viltovergang ved Nauen for å ivareta denne. Denne verdien kan
være redusert i dag på grunn av næringsutbygging som har påvirket trekkveien.
I Ødegården/Gulliåsen er det registrert fire mindre arealer med eldre lauvskogseksjoner i
forbindelse med MiS (Miljøregistrering i Skog). Den ene av disse ligger innenfor alternativ
Ødegården/Gulliåsen. Ved Fauns befaring i november 2016 var denne lokaliteten hogd.
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Nøkkellokaliteter i MiS

Viltområder (grønne) og vilttrekk (røde piler). Loddrett skravur betyr at området er sårbart. Illustrasjon:
Statens vegvesen
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Verdi
Ødegården/Gulliåsen omfatter areal som er naturpreget, og som har verdi for vilt. Tveitenbekken
ligger litt utenfor utbyggingsområdet, men innenfor influensområdet. Vassdraget har stor verdi.
Verdi: **
Tveiten omfatter areal som er naturpreget, og som har verdi for vilt. Tveitenbekken ligger like
utenfor utbyggingsområdet, men har stor verdi.
Verdi: **
Omfang
Ødegården/Gulliåsen. Utbygging vil redusere leveområdet for vilt fordi næringsområdet utvides
med 200-250 daa, sett i forhold til 0-alternativet. Utvidelsen ligger for det aller meste i Gulliåsen,
øst i utbyggingsområdet.
Bruk av aktuelle trekkveier kan hindres, men det kan antas at trekk mellom arealene sør for
Barkåker ikke har så stor verdi som det hadde under KU for E18.
Faren for avrenning med forurensning fra utbygging og midlertidig eller permanent endring av
vannhusholdningen øker noe. Dette vil kunne påvirke Tveitenbekken nedstrøms planområdet.
Det forutsettes imidlertid at det iverksettes tiltak for å unngå dette.
Omfang: -1
Tveiten Utbygging vil redusere leveområdet for vilt. Bruk av aktuelle trekkveier hindres, slik at
betydelige arealer øst for E18 vil mangle god forbindelse til områdene på vestsiden.
Avrenning med forurensning fra utbygging og midlertidig eller permanent endring av
vannhusholdningen vil kunne påvirke Tveitenbekken nedstrøms planområdet. Det forutsettes
imidlertid at det iverksettes tiltak for å unngå dette.
Omfanget blir større enn for Ødegården/Gulliåsen både fordi vilttrekk påvirkes mer og fordi det
er høyere sannsynlighet for at Tveitenelva påvirkes, fordi all avrenning vil havne der.
Omfang: -2
Konsekvens:
Ødegården/Gulliåsen: -2
Tveiten: -4
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Landbruk
Datakilder:
Arealis (arealressurser, bonitet og dyrkingsklasser)

Arealressurser
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Bonitet
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Dyrkingsklasser for korn

Verdi
Ødegården/Gulliåsen utgjør mest skog. Boniteten varierer innenfor området – fra "uproduktiv
skog" til "høg bonitet".
Det er noe dyrkbart areal mellom åsene. Dette er klassifisert som "godt egnet" og til dels "svært
godt egnet" i Arealis, men er nå sterkt påvirket av masselagring (se flyfoto nedenfor). Det antas
at det kan være mulig å gjenvinne noen dyrkingsegenskaper, men at verdien er redusert.
Verdi: *
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Oppfylt areal ved Ødegården

Tveiten utgjør skog, men også noe bebygd areal. Skogen har noe "middels bonitet", men mest
"høg bonitet".
Verdi: *
Omfang
Ødegården/Gulliåsen vil legge beslag på ca 200-250 daa skog i østre del av området. Den
dyrkbare marka ved Ødegården beslaglegges også i 0-alternativet.
Omfang: -1
Tveiten vil legge beslag på rundt 700 daa skog.
Omfang: -1
Konsekvenser
Ødegården/Gulliåsen: -1
Tveiten: -1
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Landskap/terreng og jordbrukets kulturlandskap
Datakilder:
Temakart fra Tønsbergs kommuneplan
Befaring
De overordnede landskapsverdiene er vurdert i kommuneplanen. Både Ødegården/Gulliåsen og
Tveitenåsen er angitt som "verdifulle ås- og skogspartier. Ingen av arealene inngår i nasjonalt
eller lokalt viktige kulturlandskap.

Temakart fra kommuneplanen. Mørk grønn farge er verdifulle ås- og skogspartier. Skraverte arealer er
viktig kulturlandskap.

Verdi
Ødegården/Gulliåsen
Verdi: **
Tveiten
Verdi: **
Omfang
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Ødegården/Gulliåsen. I 0-alternativet vil næringsutbyggingen i hovedsak bli liggende "mellom
åsene". Dette gjør at innsyn og eksponering mot det åpne landskapet rundt til en viss grad kan
forhindres. Når utbyggingsområdet også tar med seg Gulliåsen i øst, øker eksponeringen
betydelig, og spesielt mot E18. Selve terrenginngrepet ved å ta ned den markante åsen blir også
svært synlig. Dette gjør at svær mange vil få en redusert landskapsopplevelse.
Omfang: -2
Tveiten: Visualiseringer utarbeidet tidlig i prosjektet viser av man kan få noe eksponering mot
tettbebyggelsen i Barkåker, og at denne blir en god del større hvis bebyggelsen blir 30 meter høy
enn hvis byggehøyden begrenses til 20 meter. Utbyggingen vil, hvis man legger opp til det ved
plassering og skjerming, i liten grad være eksponert mot E18. Dette fordi en del av åsen med
vegetasjon blir liggende urørt i vest.
Omfang: -1
Konsekvens
Ødegården/Gulliåsen: -4
Tveiten: -2
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Kulturminner/kulturmiljø
Datakilder:
Riksantikvarens database Askeladden
Kommuneplanen, temakart
NIKUs fagrapport kulturmiljø for Vestfoldbanen (Drammen) – Larvik

SEFRAK-registrerte bygg fra Riksantikvarens karttjeneste Askeladden
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Automatisk fredete kulturminner fra Riksantivarens Askeladden

Registreringer fra Bane NORs fagrapport om kulturmiljø, utarbeidet av NIKU
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I forbindelse med reguleringsarbeidet for nytt dobbeltspor, er det gjennomført registreringer av
kulturminner. (NIKU 2017: Vestfoldbanen (Drammen) – Larvik. Nykirke - Barkåker. Fagrapport
Kulturmiljø.) Undersøkelser med georadar har gitt flere funn i og i nærheten av planområdet ved
Tveiten. Funnene ligger både i tilknytning til gården Sverstad og på dyrket mark videre nordover
langs den planlagte dobbeltsportraseen. Det er imidlertid også gjort funn lengst nord i
planområdet for alternativet Tveiten. Her er det funnet rydningsrøyslokalitet, gravhaug og
hulveger, og disse funnene er automatisk fredet.
Verdi
Ødegården/Gulliåsen. Det er mange funnsteder med automatisk fredete kulturminner, og
bygdeborgen i åsen like vest for utbyggingsområdet vil ligge innenfor influensområdet.
Verdi: ***
Tveiten. Det er en god del funnsteder med automatisk fredete kulturminner. Sverstad gård har to
bygninger som er oppført i Sefrak-registeret for bygninger med verneverdi.
Verdi: **
Omfang
Ødegården/Gulliåsen. De fleste av funnstedene ligger innenfor det arealet som bygges ut i 0alternativet. Påvirkningen av bygdeborgen vil også bli stor i 0-alternativet. Endringen fra 0alternativet til det økte utbyggingsalternativet med datalagringgssenter blir derfor ikke særlig
stor.
Omfang: 0
Tveiten. De arkeologiske kulturminnene må graves ut og dokumenteres og arealet eventuelt
frigis etter en prosess med kulturminnemyndighetene. Mye av verdiene vil vanligvis gå tapt. De
Sefrak-registrerte bygningene vil også trolig gå tapt ved en utbygging.
Omfang: -2
Konsekvens
Ødegården/Gulliåsen: 0
Tveiten: -4
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Klima og energi
En av faktorene som de store utbyggerne av datalagringssentre, inkludert "teknologigigantene",
vurderer, er pris og leveringssikkerhet for energi. Driften krever store energimengder. Dette gir
også overskuddsvarme, som også gjør at det kreves kjøling. Det kjølige norske klimaet gjør at
det er enklere å oppnå tilstrekkelig kjøling enn i mange andre land.
Kraftbehovet er oppgitt til maksimalt 350-400 MW (Innspill til kommuneplanen fra Bulk
Infrastructure AS 13.02.2018). Det er ikke oppgitt hvor stort årlig energiforbruk kan bli.
Et argument for å bygge store sentre er at disse er langt mer energieffektive enn datalagring i
separate servere hos hver virksomhet. Til e-postlagring bruker store datalagringssentre bare i
størrelsesordenen 2 % av den energien som brukes i separate servere (Copenhagen Economics
2018: European data centres. How Google's digital infrastructure investment is supporting
sustainable growth in Europe).
Klimaeffekten vil avhenge av hvordan energien produseres. Hvis man regner med at all den
elektriske energien som brukes er vannkraftenergi, gir ikke energibruken noen klimaeffekt. Hvis
man derimot regner med at mengden av fornybar elektrisk energi som produseres er begrenset,
og at økt forbruk betyr at mer må produseres av fossile energibærere, vil energibruken gi en
forholdsvis stor klimaeffekt. Det finnes ingen anerkjent metode som benyttes av alle i dette
spørsmålet. I noen tilfeller regner man med en "europeisk energimiks", som gjenspeiler
sammensetningen i det markedet som norsk energi er en del av.
Et annet springende punkt i vurderingen er om energien som tas ut ved kjøling av anlegget kan
utnyttes. Ettersom kjølingen vil foregå med luft, vil energien foreligge i form av luft med
temperatur på ca. 30°C.
CO2-binding i skog og skogsjord er vektlagt i flere sammenhenger. En beregning gjennomført av
Tønsberg kommune viser at utbygging Ødegården/Gulliåsen vil frigjøre 22.000 tonn CO 2, mens
alternativet Tveiten vil frigjøre 56.000 tonn. Forskjellen gjenspeiler først og fremst at
arealbeslaget for Tveiten er høyere enn for Ødegården/Gulliåsen sammenliknet med 0alternativet. I tillegg har Tveiten høyere andel av skog med høy bonitet i det arealet som
berøres.
For å sette utslippet i perspektiv kan det sammenlignes med årlig CO2-utslipp rapportert fra SSB
for andre kilder. I Vestfold fylke ble utslippene for 2016 samlet rapportert til 1,1 millioner tonn.
For landet som helhet bidro i 2016 sement-, kalk- og gipsindustrien med 445.000 tonn til
stasjonær forbrenning, mens prosessutslippene fra sementproduksjon var 684.000 tonn.
Konsekvens
For begge alternativer gjelder det at det ikke er mulig å avgjøre om det blir en klar positiv eller
negativ konsekvens på energi og klima.
Forskjellen mellom alternativene er liten eller ubetydelig.
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By- og tettstedsutvikling
Datakilder:
RPBA for Vestfold, 2013
Både Ødegården/Gulliåsen og Tveiten ligger utenfor byområdet i Tønsberg, og ca. 7 km fra
sentrum. Tettstedet Barkåker ligger øst og sør for de alternative utbyggingsområdene, og
fremstår som et eget lokalsamfunn. Utbyggingsalternativene er likevel en del av et område med
et betydelig utbyggingspress på grunn av nærheten til byområder og befolkningstette områder,
samt E18. De overordnede føringene for by- og tettstedsutvikling i Vestfold er lagt i RPBA.
Det arealet som er avsatt til næring i kommuneplanen i Ødegården/Gulliåsen er i samsvar RPBA,
mens arealet ved Tveiten ikke er nevnt.

Arealer for bolig- og næringsutvikling i RPBA. Markeringen i Ødegården/Gulliåsen innebærer at arealet
skulle avklares i kommuneplanen.

Verdi
Betydningen av by- og tettstedsutvikling i de sentrale delene av Vestfold er stor.
Begge alternativer: **
Omfang
Ødegården/Gulliåsen
Næringsutviklingen er delvis i samsvar med RPBA, men bidrar likevel noe til byspredning og
uklare grenser mellom kulturlandskapet og by- og tettstedsområdene.
Omfang: -1
Tviten
Næringsarealet er ikke i samsvar med RPBA. Det vil bidra til byspredning og uklare grenser
mellom kulturlandskapet og by- og tettstedsområdene.
Omfang: -2
Konsekvens
Ødegården/Gulliåsen: -2
Tveiten: -4
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Rekreasjon og friluftsliv, barn og unge
Datakilder:
Miljøstatus.no
Orienteringskart med avmerket lysløype og skiløype
Innspill til kommuneplanarbeidet
Miljøstatus.no inneholder ingen registreringer av friluftsverdier i området.

NGUs kart viser stier og veier i området Ødegården/Gulliåsen
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NGUs kart viser veier og stier i området Tveiten. Det er registrert en lysløype ved gården Sverstad.
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Lysløpe ved Tveiten. Tegning på orienteringskart av Tønsberg kommune

Det er svært mange innspill til kommuneplanen, og også en aksjonsgruppe, som har pekt på
konflikt mellom en utbygging av næringsområde på Tveiten og interesser knyttet til rekreasjon,
friluftsliv, barn og unge.
Verdi
Ødegården/Gulliåsen
I dag inneholder området noen stier, som viser at det er noe i bruk som turområde. Området har
sannsynligvis verdi som tur- og lekeområde for den nærmeste bebyggelsen.
Verdi: *
Tveiten
Området inneholder mange stier og løyper, og det er opparbeidet en lysløype som i stor grad
ligger innenfor utbyggingsområdet. Området ligger nær tettstedet Barkåker, og opplysninger
tilsier at det er mye brukt av befolkningen der.
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Verdi: **
Omfang
Ødegården/Gulliåsen
Med næringsutviklingen som er avklart og inngår i 0-alternativet, vil verdiene påvirkes vesentlig.
Endringen med en utvidelse av næringsarealet vil få et lite omfang.
Omfang: -1
Tveiten
Med den størrelsen og plasseringen utbyggingsarealet har i dette alternativet, vil det være
vanskelig å opprettholde stier og løyper, og befolkningen i Barkåker vil i stor grad bli avskåret fra
tur-, rekreasjons- og lekeområdet.
Eiendomsutvikleren Bulk Infrastructure AS har pekt på at det vil være mulig å redusere
utbyggingsarealet til 300-350 daa. Dette ville ha gitt mindre konsekvenser, men er ikke vurdert
her.
Omfang: -2
Konsekvens
Ødegården/Gulliåsen: -1
Tveiten: -4
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Trafikale forhold/trafikksikkerhet
Datakilder:
Norconsult 2017: Konsekvensutredning. Project Vestfold. Samlerapport
Reguleringsforslag for Nauen og Ødegården
Konsekvens
Begge alternativer kan antas å få 200 ansatte, som arbeider på to skift. Begge alternativer får
også grei tilknytning til hovedveisystemet, og må antas å få fullverdige løsninger for gående og
syklende. Et begrenset omfang av trafikk og muligheter for gode løsninger gjør at konsekvensen
for begge alternativer settes til 0.

Trafikken til Odegården/Gulliåsen vil gå gjennom Nauen
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Næring og sysselsetting
Datakilder:
Opplysninger fra Verdiskapingsinitiativet i Vestfold
Statistisk sentralbyrå
European data centres, Copenhagen Economics 2017
Gevinster knyttet til et hyperscale datasenter i Norge, Menon Economics 2017
Saksutredning til Ringerike formannskap om Follummoen, mai 2017
Etableringen av Facebooks europeiska datacenter i Sverige og Luleå, Tillväxtverket 2014
Datalagringssenteret er antatt å ville få anslagsvis 200 arbeidsplasser når det er i drift. Arealene i
de to alternativene vil legge til rette for ytterligere næringsutvikling, selv om det ikke er avklart
hva slags virksomhet dette vil bli. Rapporten om europeiske datasentre angir en sysselsetting på
500 arbeidsplasser fordelt på fire eksisterende sentre, mens Ringerike kommune har regnet med
250 sysselsatte på 143.000 m2 i sin saksutredning. Det skisserte senteret i Tønsberg kommune
er i samme størrelsesorden. Det er betydelig usikkerhet knyttet til sysselsettingsvirkningen, og vi
har ikke sikre data fra sentre som er ferdig utbygd og i full drift.
Til sammenligning er det i dag opp mot 30.000 sysselsatte i Tønsberg kommune (ikke alle
sysselsatte har heltidsarbeid). Tønsberg har netto innpendling og en befolkning og arbeidsliv med
høy kompetanse.
I tillegg til arbeidsplassene i driftsfasen kommer sysselsettingen under bygging. Dette gir rundt
130 årsverk per år over 10 år.
I tillegg til de direkte sysselsettingsvirkningene regner man med ringvirkninger av økonomisk
aktivitet. Man regner med to typer; indirekte effekter, som er knyttet til underleverandører, og
induserte effekter, som er knyttet til de ansattes forbruk av varer og tjenester. Med disse
ringvirkningene vil datasenteret bidra til mellom 400 og 500 arbeidsplasser i regionen i
driftsfasen.
Kompetanseprofilen i den sysselsettingen som oppstår er mye knyttet til teknisk drift, og ikke så
mye til høykompetent IT-kompetanse, slik man umiddelbart kunne tenke seg. Ved det etablerte
senteret i Luleå er over halvparten av de sysselsatte uten høyere utdanning.
I noen sammenhenger har det vært sagt at etablering av datasentre har mest for seg i
avsidesliggende regioner og regioner med høy arbeidsledighet (sett i europeisk sammenheng).
Verdi
Verdien av næringsvekst i Tønsberg er generelt sett stor. Den største verdien vil være
næringsvekst som skaper sterke kompetanse- og innovasjonsmiljøer. Dette gjelder begge
alternativer.
Verdi: **
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Omfang
Etablering av datalagringssenter gi en begrenset sysselsettingseffekt og vil få en moderat
kompetanseprofil hos dem som sysselsettes. Det er ikke vurdert nærmere hvordan satsingen kan
inngå i å skape kompetanse- og innovasjonsmiljøer (klyngeeffekter).
Tveiten vil gi en noe høyere sysselsettingseffekt enn Ødegården/Gulliåsen sammenlignet med 0alternativet, fordi det arealet som tilrettelegger for næring blir større. Effekten er likevel ikke så
stor at den gir utslag på omfangsskalaen.
Omfang: +1
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5.10 Samfunnssikkerhet
Det foreligger ikke noe grunnlag eller opplysninger som tyder på spesielle utfordringer knyttet til
samfunnssikkerhet. Det kan antas at risiko og sårbarhet vil være omtrent likt for de to
alternativene. Konsekvens: Ikke vurdert.
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KONSEKVENSER KNYTTET TIL UTBYGGING
Rambøll understreker at alle kostnader er vurdert uten prosjekteringsunderlag, og derfor bare
må oppfattes som grove pekepinner på størrelsesordener. I dette kapittelet er kostnadene for
hele utbyggingen av Ødegården/Gulliåsen tatt med, uten at det er trukket fra kostnader til 0alternativet. Hvis dette hadde vært gjort, kunne vurderingene ha slått annerledes ut.

6.1

Vann, avløp og overvann
Datakilder:
Notat fra Tønsberg kommune, Bydrift
Ødegården/Gulliåsen har VA-nett med god kapasitet for tilkobling ca. 500 m syd for området.
Tveiten har nærmeste tilkoblingspunkt i Hortensveien, ca. 1300 m unna. Det er ikke klart hva
slags infrastruktur, dimensjoner osv. som må anlegges, og heller ikke om det er kompliserende
eller fordyrende forhold eller forhold som gjør at man kan samordne tiltak og dermed redusere
kostnadene. Med en meterpris på 5000 kr vil investeringskostnaden for VA til Tveiten kunne bli 4
mill. høyere enn til Ødegården/Gulliåsen. Hvis man tar med i betraktningen av
Ødegården/Gulliåsen uansett skal bygges ut, blir forskjellen større.
Det er flere innspill som har pekt på at områdene er sårbare med hensyn til flom og
vannhåndtering. For begge utbyggingsområdene vil det derfor være nødvendig å ivareta
overvann med fordrøyning og infiltrasjon, slik at belastningen på resipientene og risikoen for flom
og oversvømmelse ikke øker. Dette vil kreve tiltak som blir omtrent like for begge alternativer.

6.2

Energi
Datakilder:
Notat fra møte mellom Skagerrak Nett AS og Vestfold fylkeskommune
Datalagringssentrene vil i begge alternativer få strøm fra transformatoranlegget på Tveiten. Det
er tilstrekkelig "tilgjengelig" strøm, men kapasiteten må økes til 132 kV. Det er bare en
begrenset mengde strøm tilgjengelig før dette er gjort.
Begge alternativer krever nytt ledningsanlegg. Ødegården/Gulliåsen krever en strekning på 1,5
km, mens Tveiten krever 0,5 km.
Energiinstallasjonen vil kreve ett år til konsesjonssøknad og behandling, og deretter to og et
halvt år til bygging.
Ødegården/Gulliåsen får anslagsvis 15 mill. høyere investeringskostnad enn Tveiten.

6.3

Grunnarbeid
Datakilder:
Notat fra Rambøll
Grunnkostnadene avhenger blant annet veldig av hvordan arealene bygges opp. I denne
vurderingen er det forutsatt at næringsarealene skal bygges opp som store flater, der hele
arealet ligger på samme nivå. Hvis man hadde delt opp arealet i deler som lå på ulik høyde,
kunne kostnadene til grunnarbeid ha vært redusert.
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I Ødegården/Gulliåsen vil det være store høydeforskjeller, som kan gi oppfyllingshøyde på rundt
25 m. Dette er ugunstig både fordi det går bort areal til skråninger, og fordi det vil oppstå
setninger. Det er anslått at det må sprenges 2 mill. m3 fjell, som gir 2,5 mill. m3 som må flyttes
og brukes i området. Fjellkvaliteten tilsier at fjellet er godt sprengbart, og kan brukes til pukk- og
fyllmasser. Netto kostnad for disse grunnarbeidene er svært grovt anslått til 250-300 mill. kr.
I Tveiten er det en høydeforskjell på rundt 30 m innenfor utbyggingsområdet. Ved å legge
planeringshøyden på rundt 60 m vil maksimal fyllingshøyde bli rundt 10 m. Sprenging vil utgjøre
rundt 1,5 mill. m3, og 2 mill. m3 må flyttes. Netto kostnad blir over 150 mill. kr.
Ved Tveiten er det pekt på en mulighet for å ta imot steinmasser fra Bane Nors Intercityprosjekt. Det er imidlertid usikkert om prosjektene kan samordnes i tid og om dette samsvarer
med Bane Nors planer. Det vil eventuelt kunne redusere kostnadene i alternativ Tveiten.
Ødegården/Gulliåsen får grovt anslått 100 – 150 mill høyere kostnader til grunnarbeid enn
Tveiten.
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SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER
Tema
Naturmangfold

Ødegården/
Gulliåsen
-2

Tveiten

Merknad

-4

Tveiten gir størst fare for påvirkning av
Tveitenelva, samt størst påvirkning av
vilttrekk.

Landbruk

-1

-1

Alternativene berører noe skog.

Landskap og
kulturlandskap
Kulturminner og
kulturmiljø

-4

-2

0

-4

Ved nedbygging av Gulliåsen blir
tiltaket eksponert.
Tveiten berører både arkeologiske
kulturminner og bygninger med
verneverdi.
Det mangler kriterier og
løsningsbeskrivelser som er
nødvendige for å gi en fullstendig
vurdering av temaet.

By- og
tettstedsutvikling

-1

-2

Rekreasjon og
friluftsliv, barn og
unge
Trafikale forhold og
trafikksikkerhet
Næring og
sysselsetting

-1

-4

0

0

+1

+1

Klima og energi

Samfunnssikkerhet
Vann, avløp og
overvann
Energi

Grunnarbeid

-4 mill.
-15 mill.

-100 – 150 mill.

Begge alternativer bidrar til
byspredning. Tveiten er et nytt areal,
som ikke er avklart i RPBA for Vestfold.
Tveiten vil berøre et viktig
nærrekreasjonsområde.
Begge alternativer får gode løsninger
og genererer lite trafikk.
Tiltaket antas å gi rundt 200 direkte
arbeidsplasser, og opp mot 300 som
ringvirkninger i tillegg.
Det foreligger ikke nok konkrete
løsninger til at temaet kan vurderes.
Tveiten har lengst avstand til
tilknytning
Ødegården/Gulliåsen får lengst
ledningsstrekk fra trafoanlegget på
Tveiten
Store høydeforskjeller gir mye
sprenging og masseflytting. Kostnaden
er svært usikker.

Sammenstillingen viser at Tveiten gir større negative konsekvenser enn Ødegården/Gulliåsen for
fire vurderte samfunns- og miljøtemaer, mens ett slikt tema gi størst negative konsekvenser for
Ødegården/Gulliåsen. Flere av de negative konsekvensene vil gå ut over nærmiljøet i Barkåker
tettsted.
Når det gjelder konsekvenser knyttet til kostnader, gjør grunnarbeidene at Ødegården/Gulliåsen
kommer dårligst ut. Det må bemerkes at kostnadsvurderingene ikke tar hensyn til at det er
vedtatt utbygging i næringsområdet som er avsatt i kommuneplanen ved Ødegården. Det er
derfor ikke sammenlignet med et 0-alternativ.
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JURIDISK VURDERING
Problemstillingene i denne rapporten dreier seg om planer for et datalagringssenter. Det er også
antatt i hvert av alternativene at det i resten av det avsatte næringsarealet skal utvikles næring
som skaper synergier med datalagringssenteret. Men hva skjer hvis arealene innarbeides i planer
og det likevel ikke blir aktuelt å etablere et datalagringssenter?
Det første spørsmålet er om man i en arealplan kan sikre at det kun er datalagringssenter som
kan tillates.
Plan- og bygningsloven gir i utgangspunktet uttømmende arealformål og underkategorier. For
kommuneplanen i § 11—7 og for reguleringsplaner i § 12-5. I tillegg kan det gis bestemmelser,
jf. §§ 11-9, 11-10, og 12-7. Ettersom formål og underkategorier er uttømmende, vil man ikke
kunne stille nærmere krav til virksomhetstype eller bransje gjennom §§ 11-7 eller 12-5.
Spørsmålet blir derfor om man kan gjøre dette gjennom bestemmelser.
Krav til bestemmelsene i reguleringsplan er gitt i Kommunaldepartementets veileder for
reguleringsplaner, del III.:
"En reguleringsplan gjelder i utgangspunktet regulering av de fysiske omgivelsene. Tradisjonelt
har det heller ikke vært grunnlag for å gi bestemmelser som direkte regulerer aktivitet og
virksomhet som sådan, eller hvem som skal gjennomføre de planlagte tiltak eller benytte
bygninger, anlegg og grunn. Dette er forhold som til vanlig fastsettes i konsesjoner eller
bevillinger etter andre lover. Det er likevel en vid hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-7 til
å stille vilkår for å fremme formålet med planen. Slike vilkår kan også i stor grad rettes mot
virksomhet og aktivitet som motvirker de hensyn som planen skal ivareta. Bygge- og
arealbruksrestriksjonene samt vilkårene for gjennomføring, vil derfor både direkte og indirekte
påvirke virksomhet og drift i stor grad."
"Det kan ikke gis bestemmelser om: Økonomiske forhold, plikter, rettigheter eller krav om
avgifter, som f.eks. bankgaranti for tilbakeføring etter masseuttak. Å gripe inn med konkurranseeller bransjeregulering er det ikke adgang til å gjøre i arealplaner."
Rambøll har kontaktet Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å få en utdypning av
hvilke muligheter loven gir, men departementet henviser til den veiledningen som er tilgjengelig
på deres nettsted uten å gå nærmere inn på spesifikke spørsmål.
På bakgrunn av det ovenstående er tolkningen at man ikke kan sette krav om en bestemt
bransje i en kommuneplan eller i en reguleringsplan. Dette betyr at man ved å avsette et areal til
næringsformål i kommuneplanen ikke kan reservere dette for en bestemt virksomhetstype eller
bransje – i dette tilfellet datalagringssenter. Det følger logisk av dette at man heller ikke kan
stille krav om at virksomhetene i tilliggende arealer skal "bygge opp under" datalagringssenteret
eller utnytte overskuddsenergi fra denne virksomheten.

