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3
SAMMENDRAG
Planforslaget er utarbeidet av Spir Arkitekter AS på vegne av Morten Høie Olsen – Nauen.
Planområdet ligger rett vest for Gullikrysset ved hovedadkomsten til Tønsberg fra E18 i nord.
Forslaget er i tråd med kommuneplanen, hvor området er avsatt som nytt stoppested ved
E18. Planen åpner for et veiserviceanlegg med bensinstasjon og servering/veikro. Det vises
til kommuneplanen og tilhørende konsekvensutredning, hvor det fremgikk at området ved
Nauen anses som best med tanke på beliggenhet og konsekvenser for miljø og samfunn.
I forbindelse med utbyggingen av E18 etablerte Statens vegvesen en pendlerparkering.
Tiltakshaver har vært i kontakt med Statens vegvesen med tanke på et makeskifte hvor
parkeringsplassen bytter plass med en ny bensinstasjon. På grunn av byggegrensene mot
E18 er ikke dette lenger aktuelt. Pendlerparkeringen foreslås derfor videreført som i dag.
Området vil kunne tilrettelegges for leveranse av alternativt drivstoff som eksempelvis
elektrisitet, hydrogen og gass. Tiltakshaver har vært i kontakt med flere av de aktuelle
aktørene, og dette vil bli jobbet videre med når planprosessen er kommet lenger.
Det foreslås en omlegging av veisystemet som også ivaretar hensynet til fremtidig utvikling
av Ødegården næringsområde. Den vestre rundkjøringen bygges om slik at Åshaugveien fra
sør og nord kobles på med egne tilfarter. Det er gjennomført SIDRA – beregninger for den
foreslåtte utbyggingen. Beregningene viser problemfri avvikling ved full utbygging.
Planforslaget vil erstatte deler av reguleringsplanen for E18 Kopstad – Gulli.
Spir arkitekter AS, 4. oktober 2018
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1

INNLEDNING

1.1
Bakgrunn
Forslaget tar utgangspunkt i kommuneplanen, hvor området er avsatt som nytt stoppested
ved E18 med bensinstasjon, parkering og holdeplass.
1.2
Forslagsstiller
Tiltakshaver: Morten Høie Olsen – Nauen, Åshaugveien 170, 3157 Barkåker
e – post: morten@klokkestoperi.no, mob: 917 46 567
Forslagsstiller: Spir arkitekter AS, Pb. 18, 3119 Tønsberg. Att.: Kristian Ottesen
e – post: kristian@spir.no, mob. 950 44 063
1.3
Lokalisering
Området ligger nordvest for avkjøringen på E18 ved Gulli/Nauen.

1.4

Eiendomsforhold

Gbnr.

Område

Eier

8/1
11/1
12/10
16/30
9018/3

Annen veigrunn mot nord
Byggeområde jfr. kommuneplanen
Annen veigrunn mot sør
Åshaugveien
E18/parkering

Beate Semb
Morten Høie Olsen - Nauen
Statens veivesen
Tønsberg kommune
Statens vegvesen
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PLANSTATUS

2.1
Regionale planer
Planområdet er ikke spesielt omtalt i den regionale planen (RPBA). Det tilgrensende området
D22 Ødegården er vist som avklaringsområde.
I den regionale planen for klima og energi (2016 – 2020) står det i kapittel 6.2 følgende om å
redusere utslipp fra vegtrafikk (strategi 3):
”Øke bruk av fornybar energi til biler, busser og godstransport. Det er viktig å forsere bruk av
nullutslippskjøretøy (el, biogass, hydrogen) siden utskiftingen av kjøretøy tar 15 – 20 år. En
flaskehals i verdikjeden fra produksjon av fornybar energi til bruk av energivennlige biler, er
tilgjengeligheten til fylle- og ladestasjoner. I Vestfold er omfanget og lokaliseringen av slike
energistasjoner for privatbiler og tunge kjøretøy en viktig utfordring. Bilistene i Vestfold må få
en tilfredsstillende tilgjengelighet til energistasjoner i alle deler av fylket.»
2.2
Kommuneplanen
Område D48 Nauen er på kommuneplanens arealdel (2014 – 2026) vist som
næringsområde (fremtidig). Området er på 26 daa. Jfr. de utfyllende bestemmelsene kap.
2.5.5 er formålet næring, nærmere spesifisert som bensinstasjon, parkering og holdeplass.
I de utfyllende bestemmelsene kapittel 1.8.2 står det at fremtidig bensinstasjon skal kunne
levere alternativt drivstoff (eksempelvis elektrisitet, hydrogen, gass), og at deler av området
kan avsettes til parkering/oppstillingsplass for busser. Forhistoriske aktivitets- og
bosettingsspor skal kartlegges ved utarbeidelse av reguleringsplan. Kommuneplanen viser
planlagt gang- og sykkelvei på vestsiden av Åshaugveien. Utsnitt av plankartet:

Tønsberg kommune har varslet oppstart av arbeidet med en begrenset revisjon av
kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) og Byplan. Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i
Bystyret den 12.09.18. Gjeldende arealformål og bestemmelser for området Nauen er
videreført i forslaget. I tillegg har kommunen gjort en vurdering av etablering av område for
datalagring i Tønsberg. Områdene som er utredet er Tveiten og Ødegården. Utvidelse av
området Ødegården mot øst (D22 Gulliåsen) er lagt inn i planforslaget.
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2.3
Reguleringsplaner
Deler av planområdet omfattes av reguleringsplanen for E18 Kopstad – Gulli (05.09.04),
parsell Re grense til Gulli (kartblad 4). Dagens parkering ved E18 er regulert til trafikkformål annet vegareal (T2), nærmere definert som (45) «parkeringsområde med adkomst fra
kommunal vei». Ved skråningen i øst og mot E18 er det regulert inn viltgjerde.
Plankartet viser også (ny) trase for høyspentkabel i bakken (4), og omfatter også (ny)
anleggsvei til D22 Ødegården (6). Nord for Åshaugveien er det regulert inn et belte (S5) for
vegetasjonsbevaring. I tegnforklaringen heter det (34) at: «Et ca. 20 m bredt belte
klausuleres til beplantet viltkorridor». Deler av arealene på vestsiden av Åshaugveien er
regulert til jordbruk/skogbruk (L1). Utsnitt av kartblad 4:

Planområdet omfattes også av reguleringsplanen for Jarlsberg flyplass (07.12.94). I planen
er det gitt begrensninger på bygghøyder (40 meter over forlenget rullebannenivå), og også
føringer for taktekking m.v. Dette fremgår ikke av reguleringsplanen for E18.
2.4
Konsekvensutredning
Jfr. forskriftens (01.07.17) § 6 nr. 4 punkt b skal planer for tiltak i vedlegg I alltid behandles
etter forskriften. Tiltaket (planen) inngår ikke i vedlegg I.
Jfr. forskriftens § 8 skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II konsekvensutredes hvis de
kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding. Vedlegg II nr.
11 omfatter blant annet bygg for offentlig eller privat tjenesteyting. Forskriftens § 10 3. ledd
punkt b) omfatter blant annet kulturminner og kulturmiljøer.
Jfr. forhåndsvarselet ble det henvist til at etablering av nytt stoppsted ved E18 var avklart på
kommuneplanen, og at krav om konsekvensutredning dermed ikke utløses.
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PLANPROSESS

3.1
Oppstartsmøte
Oppstartsmøte ble avholdt 11.10.16.
3.2
Forhåndsvarsel og uttalelser
Planarbeidet ble forhåndsvarslet 04.11.16 med frist for den 02.12.16. Det kom uttalelser fra:
Vestfold fylkeskommune
Skagerak Energi
Håkon Bingen
Nina Hansen
Tønsberg kommune EUT
Vesfold fylkeskommune
Beate Semb
Flykafeen AS
Statens vegvesen
Fylkesmannen i Vestfold

07.11.16
15.11.16
17.11.16
18.11.16
23.11.16
25.11.16
28.11.16
01.12.16
01.12.16
02.12.16

Oppsummering av uttalelser med forslagsstillers kommentarer:
• Vestfold fylkeskommune (07.11.16)
Jfr. de utfyllende bestemmelsene punkt 1.8.2 er tillat formål bensinstasjon, parkering og
holdeplass. Veikro og annen næringsvirksomhet kan falle utenfor underformålene.
Forslagsstiller bør gå i dialog med kommunen, og også vurdere om bruk utenfor
kommuneplanens arealdel kan utløse krav til konsekvensutredning.
Kravet i de utfyllende bestemmelsene punkt 1.8.2 om at en bensinstasjon skal kunne levere
alternativt drivstoff må følges opp. Området ligger sentralt i Vestfold og vil kunne være et
viktig bidrag til å nå målene om å øke bruken av fornybar energi til biler, busser og
godstransport. Det vises til regional plan for klima og energi (strategi nr. 3).
Det er høyt potensial for funn av automatisk freda kulturminner av høy kulturhistorisk verdi,
og planen utløser undersøkelsesplikt jfr. kulturminnelovens § 9. For at undersøkelsesplikten
skal kunne oppfylles må det foretas en arkeologisk registrering.
(De delene av uttalelsen som omfatter nyere tids kulturminner og automatisk fredete
kulturminner er referert i planbeskrivelsens kapittel 5.3.1 og 5.3.2.)
Kommentar: Det legges til grunn at veikro o.l. er i tråd med føringene i kommuneplanen.
Området ved Nauen kan sammenlignes med øvrige stoppesteder langs E18 i Vestfold. I
reguleringsplanen for vegserviceanlegget på Grelland i Holmestrand, er det for eksempel
regulert til byggeområde for kafeteria, restaurant og vegserviceområder m.v.
Jfr. Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold kan det i bestemmelser ikke
fastsettes nærmere regler om hvilke typer forretning som er tillatt, utover plasskrevende
varer og andre detaljvarer/dagligvarer. Det antas derfor at et krav om salg av alternativt
drivstoff ikke kan fastsettes i planen.
Skagerak Naturgass jobber med etablering av stasjoner for fylling av natur- og biogass i
Vestfold. Nauen er ett av tre steder som vurderes som aktuelle. Tiltakshaver har også vært i
dialog med aktører som ønsker å etablere anlegg for hurtigladere.
Arkeologiske undersøkelser ble gjennomført høsten 2017.
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• Skagerak Energi (15.11.16)
Skagerak Energi skal sikre at alle nettselskapets foreleggingspliktige elanlegg innenfor
planområdet blir vist i planen. Foreleggingspliktige elanlegg er definert som 11/22 kV
høyspenningskabel, høyspenningsluftlinje og nettstasjon. Konsekvenser for eventuell flytting,
forventet strømforbruk og kapasitet frem til planområdet må avklares. Dersom
foreleggingspliktige elanlegg ikke er med i planen må det søkes dispensasjon eller endring
av plan. Uttalelsen er vedlagte kartskisse over eksisterende anlegg.
Kommentar: Høyspentkabelen ligger langs vestsiden av Åshaugveien. Det antas at denne
må legges om på deler av strekningen. Det ligger en trafo helt nord på pendlerparkeringen
(ikke vist på plankartet). Det er tatt inn en bestemmelse om at det innenfor planens kan
etableres nettstasjon. Det vil dermed ikke være nødvendig med planendring eller
dispensasjon. Nærmere dialog med Skagerak Energi vil skje i forbindelse med offentlig
ettersyn, eventuelt i forbindelse med rammesøknad (jfr. reguleringsbestemmelsene).
• Håkon Bingen (17.11.16)
Bor i Åshaugveien 97. Positiv til ny bensinstasjon på Gulli D48 Nauen. Ønsker
fartsreduserende tiltak i Åshaugveien. Etter åpning av E18 med bomfinansiering og
utbygging for Smiths venner (flyplassen) har det vært en ekstrem økning av biltrafikk. Tror
dette vil forverre seg om det ikke gjøres tiltak i Åshaugveien hvor det er mange skolebarn. På
Sem er det blitt miljøgate for å skjerme skolebarna mot trafikken.
Kommentar: Det antas at en utbygging ikke vil gi en vesentlig økning av trafikken sørover i
Åshaugveien, og planforslaget omfatter ikke forslag til tiltak på denne strekningen. Aktuelle
forebyggende tiltak kan være flere humper i tillegg til å trekke 30 km/t-skiltingen helt opp mot
Nauen - krysset. På grunn av eksisterende næringsvirksomhet antas det at det ikke er
aktuelt å skilte forbud mot gjennomkjøring. Planforslaget omfatter gang- og sykkelvei
innenfor planområdet.
• Nina Hansen ( 18.11.16)
Bor i Åshaugveien 101. Stiller seg positiv til utbyggingsplanen. Ønsker fartsregulerende tiltak
i Åshaugveien. Trafikken har økt kraftig siden det ble bompenger på E18 og det nye
konferansesenteret ved Jarlsberg Flyplass ble tatt i bruk. Fartsgrensene blir ofte ignorert,
noe som gir økt støy. Skolebarn og myke trafikanter fortjener å kunne bevege seg trygt.
Kommentar: Se kommentar til uttalelse fra Håkon Bingen (17.11.16).
• Tønsberg kommune EUT (23.11.16)
Kommunen er grunneier innenfor planområdet (gbnr. 16/30). Eiendommen er vist med
formålet veigrunn, næring og LNF. Kommunens grunneierinteresser må ivaretas i
planprosessen. Spørsmål kan rettes til virksomheten Eiendomsutvikling (EUT).
Kommentar: Kommunens eiendom (gbnr. 16/30) omfatter i hovedsak selve Åshaugveien
med tilhørende sideareal. I gjeldende reguleringsplan for E18 er denne vist med veiformål.
Den største delen av sidearealet ligger på vestsiden av Åshaugveien, hvor det i henhold til
kommuneplanen er vist planlagt gang- og sykkelvei. Jfr. behandlingen av kommuneplanen er
det gbnr. 11/1 som er avsatt som næringsområde. Eventuelle mindre deler av gbnr. 16/30
som inngår i dette arealet skyldes at kommuneplanen ikke er tegnet i denne målestokken.
• Vesfold fylkeskommune (25.11.16)
Supplement til uttalelse datert 07.11.16. Områdene vest og nord for planområdet er i dag
viktige oppholds- og leveområder for vilt, og har en viktig funksjon i forbindelse med viltets
trekk over E18. For å bevare viltkorridoren, må hensynet til vilt utredes og beskrives i det
videre arbeidet med planen. Det bes om at det legges inn en buffer i form av en
vegetasjonsskjerm mot dyrka mark vest i planområdet.

9
Kommentar: Eksisterende viltkorridor jfr. kommunens temakart går nord for planområdet og
over kulverten til E18. Registrert trekkvei for rådyr som fremgår av enkelte kart er ikke lenger
i bruk, da dette gjaldt situasjonen før bygging av ny E18. Jfr. planen for E18 er det regulert
inn et 20 meter bredt belte for viltkorridor og beplantning på nordsiden av Åshaugveien.
Planforslaget viser en buffer (vegetasjonsskjerm) mot dyrka mark vest i planområdet.
• Beate Semb (28.11.16)
Bor i Åshaugveien 200 (gbnr. 8/1). Bensinstasjonen vil bli svært synlig fra eiendommen.
Ønsker at det legges inn en form for støyreduserende tiltak (for eksempel jordvoll) langs
grensen mot eiendommen. Ønsker å vurdere dette sammen med utbygger. Adkomsten må
skje via samme adkomstvei som i dag ut til E18. Pga økt trafikk må det vurderes tiltak som
gjør bensinstasjonsområdet trygt for myke trafikanter og da særlig barn.
Kommentar: Bensinstasjonen var tidligere foreslått lagt på dagens pendlerparkering. Dette er
ikke lenger aktuelt og veiserviceanlegget foreslås lagt på vestsiden av Åshaugveien.
Pendlerparkeringen opprettholdes dermed som i dag. Det er regulert inn gang- og sykkelvei
gjennom planområdet med kryssing av Åshaugveien. Konklusjonen i støyutredningen er at
økningen i støy for den aktuelle boligen ikke vil være merkbar.
• Flykafeen AS (01.12.16)
Uttalelsen er undertegnet av Raymond Høie, som er eier og daglig leder av Flykafeen
Gjestegård. Det fremgår av varselet at det ikke stilles krav til konsekvensutredning. Det er
ikke opplyst om tiltaket ble konsekvensutredet i forbindelse med kommuneplanen, da
området ble endret fra LNF til næringsformål.
Planområdet omfatter noe dyrket mark. I kommunens utfyllende bestemmelser og
retningslinjer, fremgår det at dyrket mark i størst mulig grad skal forbeholdes matproduksjon.
På tidligere reguleringsplan var et annet område i nærheten vist som bensinstasjon og/eller
parkeringsplass. Det er også flere eksisterende næringseiendommer i området, som kunne
vært benyttet til formålet, uten inngrep i dyrket mark og LNF. Det bes opplyst hvilke
vurderinger som er gjort i denne forbindelse, og konsekvensutredningen bes oversendt.
Den aktuelle avkjøringen og rampen fra E18 er definert som fylkesvei og omfattes derfor av
kravet om at det skal være en byggegrense på 50 meter fra veien. Bestemmelsen er et
vernetiltak og unntak vil både kunne ha sikkerhetsaspekter og medføre problemer med
trafikkavviklingen. Det fremgår ikke av varselet eller de offentlige tilgjengelige tegningene,
hvorvidt denne byggegrensen vil bli overholdt. Kommunen anmodes sterkt om å sette krav
om overholdelse av alle vedtatte byggegrenser.
Etablering av parkeringsplass/bensinstasjon vil gi en dårlig utnyttelse av dagens infrastruktur.
Det finnes blant annet 4 stk. ladestasjoner på Flykafeen, og det er gode muligheter for
utvidelse. Undertegnede har vurdert å leie ut arealer til bensinstasjon. Et slik tiltak ville ikke
krevd en stor omregulering, og griper ikke inn i eksisterende reguleringsplaner, områder med
dyrket mark eller avvik fra byggegrensene fra fylkesveien.
Kommunen bes også om å ta hensyn til at Åshaugveien er knyttet sammen med gang- og
sykkelveien som i dag går fra Sem til innkjøringen til Jarlsberg Flyplass. Et næringsområde
av den dimensjonen som planlegges, vil medføre økt trafikk og dermed skape flere
faremomenter. Dette bes hensyntatt ved den videre behandlingen av saken.
Kommentar: Det ble utarbeidet en konsekvensutredning i forbindelse med
kommuneplanrevisjonen. Denne er oversendt Flykafeen. Planforslaget forholder seg til
byggegrensene på 50 meter. Innenfor planområdet er det foreslått en omlegging av
veisystemet med etablering av gang- og sykkelvei osv.
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• Statens vegvesen (01.12.16)
Varslet etablering av formål går ut over kommuneplanens bestemmelser. Området er avsatt
til formål som retter seg mot veifarene på E18. Veikro og næringsvirksomhet vil innebære
flere arbeidsplasser samt et serveringstilbud, som også retter seg mot den øvrige
befolkningen i og rundt Tønsberg by. Dette innebærer at det må ses på løsninger for myke
trafikanter, hvis utbygger ønsker å gå videre med disse formålene som ikke er avklart i
kommuneplanen. Trafikale konsekvenser må utredes.
Vegvesenet har i dag en parkeringsplass på området nærmest E18. I dialog med
utbygger har vegvesenet signalisert mulighet for et makeskifte, da den mest naturlige
plassering av bensinstasjonen er på arealet nærmest E18. I forbindelse med et makeskifte
vil vegvesenet sette vilkår om at parkeringsanlegget skal reetableres i tilsvarende standard
som det er i dag, samt at den må være ferdig etablert før bensinstasjonsområdet.
Kommentar: Nauen kan sammenlignes med andre stoppesteder langs E18. Ved Grelland er
det regulert til kafeteria, restaurant og vegserviceområde. På Ringdalskogen er det regulert
til næringsbebyggelse, kontor, bevertning, industri, lager og bensinstasjon/veiserviceanlegg.
Det legges til grunn at foreslått etablering er i tråd med kommuneplanen.
Det er ikke regulert inn areal for annen næringsvirksomhet slik det ble varselet. Det har vært
avholdt flere møter med SVV. SVV har endret standpunkt og ønsker ikke lenger etablering
av bensinstasjon på dagens pendlerparkering. Det skyldes blant annet byggegrense (50
meter) mot E18. Makeskifte er dermed ikke lenger aktuelt. Trase for eksisterende og
fremtidig gang- og sykkelvei er vist på kommuneplanen. Traseen går i retning Barkåker på
Gulliveien, og så sydover langs Undrumsveien og Jarlsberglinna til Tønsberg.
Når det gjelder hva som omfattes av 50 meters byggegrense er dette nærmere omtalt i e –
post fra SVV den 01.03.18. Der fremkommer det at asfaltflater kan aksepteres, men at
bygninger og andre faste installasjoner som tilhører bensinstasjonen skal på utsiden.
• Fylkesmannen i Vestfold (02.12.16)
Det vises til St. Meld 21 (2011 – 2012) Norsk klimapolitikk, St. meld. 13 (2014 – 2015) og
den internasjonale klimaavtalen (Parisavtalen). Kommunen har i henhold til Pbl. en tydelig
rolle i klimaarbeidet og må ta initiativ og gjennomføre lokale tiltak.
I konsekvensutredningen til kommuneplanen heter det: "Innspillet kommer på bakgrunn av at
kommunen trenger et område for påfylling av biogass, dette ser man for seg kan kombineres
med en moderne bensinstasjon. Flere lokaliteter er vurdert, og denne anses som best ift.
beliggenhet og konsekvenser for miljø og samfunn."
Fylkesmannen legger til grunn at bensinstasjonen også skal benyttes til fylling av biogass.
Arealet ble avsatt i arealdelen for å gi mulighet for oppstillingsplass for busser med nattfylling
av biogass direkte på ledning fra Rygg. Dette fokuset gir mulighet for å utvikle en helt ny og
unik energistasjon, med tilbud om alle eksisterende fornybare energiformer. Pr. i dag gjelder
dette biogass, hydrogen og hurtiglading av strøm, samt varianter av biodiesel og bioetanol.
Denne saken har en direkte forankring til den vedtatte regionale planen for klima og energi,
jfr. planens kapittel 6.2 Innsatsområde 2: redusere utslipp fra vegtrafikk; «Strategi 3: Øke
bruk av fornybar energi til biler, busser og godstransport. Det er viktig å forsere bruk av
nullutslippskjøretøy (el, biogass, hydrogen) siden utskiftingen av kjøretøy tar 15 – 20 år. En
flaskehals i verdikjeden fra produksjon av fornybar energi til bruk av energivennlige biler, er
tilgjengeligheten til fylle- og ladestasjoner. I Vestfold er omfanget og lokaliseringen av slike
energistasjoner for privatbiler og tunge kjøretøy en viktig utfordring. Bilistene i Vestfold må få
en tilfredsstillende tilgjengelighet til energistasjoner i alle deler av fylket.»
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Det vises videre til Handlingsprogrammet for 2016, hvor det ble definert et tiltak om å lage en
plan for lokalisering av energistasjoner i Vestfold (tiltak 2.2). Planarbeidet bør ha fokus på å
ha fokus på en fremtidsrettet energistasjon.
I KU for kommuneplanen heter det: «Landbruk - Ca. 6 daa dyrket mark, inneklemt. Liten
konsekvens i forhold til samfunnsnytten. Grenser ut mot jorde i nord/vest. Viktig at det
beholdes en buffer mot jordet». Vi forutsetter at det avsettes en slik buffer mot
landbruksarealene for å redusere faren for konflikt, jfr. kommuneplanens bestemmelser 1.10.
Fylkesmannen minner om at det er en viltovergang nordøst for planområdet over E18.
Kommunen anmodes om å se planene for Nauen og Ødegården i sammenheng, slik at en
funksjonell passasje mot viltkorridoren sikres. Vi viser til at viltkorridoren i kommuneplanens
arealdel er avmerket med hensynssone med en tilhørende retningslinje 3.2.1 a.
Kommentar: Det antas at energityper som skal selges på området ikke kan styres gjennom
en reguleringsplan. Planen legger til rette for at det kan etableres en stasjon for fylling av
biogass og stasjon for hurtiglading. Det er avsatt buffersone mot LNF – område i vest. Avsatt
viltkorridor på kommuneplanen blir ikke direkte berørt av tiltaket.
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4

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

4.1
Hovedgrep
Jfr. kommuneplanen er veiserviceanlegget plassert på vestsiden av Åshaugveien. Mulig
plassering av bensinstasjonen på dagens pendlerparkering og eventuelt makeskifte av
arealer er ikke aktuelt på grunn av vegvesenets krav til byggegrenser.
Bensinstasjonsområdet, som vil bli det mest besøksintensive, er lagt nærmest rundkjøringen,
og hovedadkomsten til veikroområdet noe lenger inn på området.
Ny adkomstvei til Ødegården næringsområde er gitt hovedprioritet med bedre
stigningsforhold enn dagens adkomstvei. Dagens rundkjøring ved rampene til E18 foreslås
oppgradert med en ekstra arm, samtidig som gang- og sykkelvei føres gjennom området.
Arealet skråner ned mot vest. Stabilitetsforholdene er følsomme for terrenginngrep og laster.
Utforming av terreng og bygningsplassering er sett i sammenheng. Foreslått terrassering
skal ivareta stabilitetsforholdene, samtidig som området er gitt nødvendig bredde for den
aktuelle etableringen. Valgt nivå på det terrasserte området skal gi akseptable
stigningsforhold, samtidig som den visuelle kontakten mellom veien og anlegget ivaretas.
Planforslaget gir de ytre rammene for etableringen. Nærmere plassering av de ulike
funksjonene vil bli avklart i rammesøknaden. Slik det fremgår av kommuneplanen ligger det
godt til rette for etablering av en fremtidsrettet energistasjon.
Området sett fra vest:

Skagerak Nett AS har opplyst at det for området Ringdalsskogen i Larvik (hvor Circle K,
Burgerking, Tesla og Grønn kontakt er etablert) har et beregnet effektuttak på ca. 500 – 550
kW. Slik nettet ser ut i dag er det kapasitet til inntil 2,5 MW (2500 kW) i høyspentnettet frem
til området på Nauen. På vestsiden av selve bensinstasjone og på et lavere nivå er det vist et
mulig området hvor det kan etableres stasjon for gasspåfylling for større kjøretøy.
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4.2
Parkering
Krav til parkering er gitt i de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanen (§ 1.14). Det er
ikke gitt bestemmelser for bensinstasjon/veiservice. For slike formål skal kravet fastsettes på
bakgrunn av nærmere dokumentasjon. I § 1.14.2 er det videre stilt krav om at
antall parkeringsplasser for forflytningshemmede skal vurderes ved utarbeidelse av
reguleringsplan, og ved etablering av felles p – anlegg (§ 1.14.3) skal minst 10 % av pplassene være avsatt for elbil med lademulighet og være tilrettelagt for sambruk.
Illustrasjonsplanen viser ca. 50 plasser i direkte tilknytning til restauranten. I tillegg viser
planforslaget ytterligere ca. 50 plasser på et lavere nivå mot vest. Videre er det ca. 20
biloppstillingsplasser mellom servering og bensinstasjon, hvor det for eksempel kan
plasseres ladestasjoner. I tillegg kommer ca. 20 p – plasser i tilknytning til selve
bensinstasjonen. På et nivå lavere og vest for bensinstasjonen er det vist mulighet for
etablering av gasspåfylling for tyngre kjøretøyer. Planområdet omfatter også eksisterende
pendlerparkering inntil E18. Denne forutsettes beholdt som i dag.
Endelig antall p – plasser forutsettes nærmere vurdert i rammesøknaden, når plassering og
omfang av de ulike funksjonene er nærmere avklart.
4.3
Arealer og byggehøyder
Åshaugveien ligger på ca. kote 44. Det terrasserte området ligger lavere på ca. kote 40 – 42.
Vedlagte snitt viser byggehøyde kote 48 på overbygget til pumpene. Veikroa er vist med
byggehøyde kote 49. Dette vil ivareta nødvendig eksponering av anlegget.
Endelig plassering av de ulike funksjonene innenfor området er ikke bestemt, og nivå for
foreslått terrassering vil kunne bli justert som følge av detaljprosjektering. I bestemmelsene
er det satt en maks. byggehøyde på 10 meter over planert terreng.
Avsatt byggeområde for bensinstasjon og vegserviceanlegg er på ca. 22. daa. Pga.
grunnforholdene og behov for terrassering og tilhørende skråningen, kan kun deler av
området utnyttes til bebyggelse med tilhørende uteområder. Utnyttelsesgraden vil dermed bli
lav. Utnyttelsesgraden vil være styrt av de funksjonene som skal inn på området. Det
foreslås at maks. bebygd areal settes til 20 % BYA. Jfr. forslag til reguleringsbestemmelser
skal parkering m.v. ikke medregnes i grad av utnytting.
4.4
Veier
Prinsippet for omlegging og etablering av nye veier og adkomster er utredet av Asplan Viak
AS (15.08.18). Se nærmere i kapittel 5.7. Valg av normalprofiler for veiene er nærmere
vurdert av Efla AS i eget notat (18.09.18). Plan- og profiltegninger (C1 – C5) er utarbeidet av
Efla AS (07.09.18), og C – tegningene er lagt til grunn for tegning av plankartet.
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5

VURDERINGER

5.1
Landskap
Estetikk og byggeskikk er omtalt i bestemmelsene til kommuneplanen kapittel 1.16.1 og
1.16.2 (jfr. Pbl. §11 - 9 nr. 6). Der fremgår det at: ”Tiltak skal gis tidsmessig og god estetisk
utforming i samsvar med tiltakets funksjon og egenart, og være i samspill med eksisterende
bygde og naturgitte omgivelser. Det skal benyttes stedstilpassede volumer, materialer og
farger." Om tilpasning til terrenget heter det videre blant annet at: "Omfattende fyllinger og
skjæringer samt andre vesentlige terrenginngrep skal unngås."
Landskapsverdier er registrert på kommunens temakart (temakart landskap sist revidert
11.05.15). Utsnitt av temakartet (plassering av planområdet vist med pil):

Landskap/terreng og jordbrukets kulturlandskap ble vurdert ved kommuneplanrevisjonen. Av
konsekvensutredningen fremgår det at vegetasjonsskjermen bør ivaretas, og at det er viktig
at det beholdes en buffer mot jordet. Det fremgår videre at arealet er registrert som verdifullt
åsparti, men at arealet ligger tett innpå avkjøringen til E18, og at arealet neppe kan betegnes
som verdifullt åsparti liggende mellom rundkjøringen, parkering og næringsbygg. Det
konkluderes med at en omdisponering av området ikke vil få konsekvenser.
Siden E18 skjærer gjennom raet på denne strekningen vil den planlagte bebyggelsen bli lite
synlig fra E18. Dette forsterkes ved at byggeområdet skråner ned vestover og vekk fra E18.
Annonsering av området på lengre hold må i hovedsak skje ved skilt/master. Vedlagte 3D
illustrasjoner dokumenterer at en utbygging av området ikke vil få vesentlige konsekvenser
for landskapet. Standpunkt E18 sør:

15
Standpunkt E18 nord:

Fra Jarlsberglinna (øst):

(Bilder hentet fra Google Street View/Google Earth)
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5.2
Biologisk mangfold
Temaet er utredet av Faun Naturforvaltning AS (29.11.16). Kunnskapsstatus er supplert med
feltbefaring og det er gjort en vurdering etter § 7 i Naturmangfoldloven.
Det er ikke tidligere registret naturtyper innenfor planområdet. Vest og utenfor planområdet
er det registrert et viktig bekkedrag (C – verdi). Området har tidligere vært registrert som del
av en trekkevei for rådyr, men den er vurdert å være lite brukt etter etablering av E18 (se
også KU fra kommuneplanen). Det er laget ny viltovergang over miljøtunnelen og langs
jordet i retning næringsområdene på Barkåker.
Vedlagt utsnitt av kommunens temakart "Naturvernområder og naturtyper" (sist revidert
11.08.14). Grønn pil viser viltkorridor. Denne går nord for planområdet på E18 - kulverten
gjennom raet. Rosa skravur er selve raet (randmorene/randmorenebelte). Blå strek viser
ferskvann/våtmark (bekkedrag).

5.3
Landbruk
Når en plan berører eller grenser til LNF – område skal planforslaget belyses gjennom en
landbruksfaglig vurdering. Kommunen skal påse at landbruksinteressene blir ivaretatt i
samsvar med lovverket jfr. Jordlovens § 3. Det vises videre til retningslinjer som er gitt av
Fylkesmannen i Vestfold for landbruksfaglige utredninger jfr. jord- og skogloven.
Jfr. de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanen § 2.7.6 skal det ved omdisponering av
areal over 10 daa kreves at tap av matjord kompenseres med nydyrking. Nydyrkingsarealet
må være at tilsvarende areal og avlingspotensial, og skal være godkjent og oppdyrket før
igangsettingstillatelse gis.
Av konsekvensutredningen til kommuneplanen fremgår det at området består av litt dyrket
mark og mest skog. Skogen er ikke vurdert å være dyrkbar. Det dyrkede arealet på ca. 6 daa
er innklemt, og en omdisponering vurderes å gi en liten konsekvens i forhold til
samfunnsnytten. Det fremholdes som viktig at det beholdes en buffer mot jordet.
Tønsberg kommune har gitt en landbruksfaglig uttalelse (22.11.17). I uttalelsen vises det til
kravet om matjordplan jfr. RPBA § 2.1.1. Videre påpekes viktigheten av å opprette kantsoner
av hensyn til viltet og minst 10 meter buffersone mot jordbruksarealene.
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5.4
Barn og unge
Utfyllende bestemmelse § 1.9 jfr. Pbl. § 11 - 9 nr 5:
”Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og i byggesaker, skal konsekvenser for barn og
unges oppvekstmiljø vurderes særskilt, jf Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og
planlegging. Lokalisering av lekeplass skal begrunnes i planbeskrivelse.”
Det er videre gitt bestemmelser om krav til erstatning ved omdisponering av lekearealer og
krav til registrering av barnetråkk. Barnetråkkregistreringer ble gjort Tønsberg kommune i
1996 (Grønn plakat), og registreringene er senere supplert av Statens vegvesen
(Tønsbergpakka). Tønsberg kommune utarbeidet ved siste kommuneplanrevisjonen et eget
temakart for friluftsliv, grønnstruktur og barnetråkk.
Det er ikke registrert at barn og unge bruker arealet innenfor planområdet. Barn og unges
interesser vil i hovedsak være knyttet til trafikksikkerhet (se egen vurdering).
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5.5

Kulturminner

5.5.1 Nyere tids kulturminner
Det vises til uttalelse fra Vestfold fylkeskommune (07.11.16): "Nyere tids kulturminner (etter
1536): Kulturarv er ikke kjent med at det er nyere tids kulturminner innenfor planområdet.
Planområdet ligger imidlertid i umiddelbar nærhet til gårdstunet til Gulli gård mot nord, og er
eksponert mot kulturlandskapet. Tilpasning og buffer mot gårdstun og kulturlandskap, særlig
mot nord og vest, bør derfor være et viktig tema i det videre planarbeidet."
Generelt vil selve anlegget være lite synlig fra E18 på grunn av raet, høydeforskjell og
kulverten (Gullitunnelen). På grunn av det skrånende terrenget mot vest vil også
veiserviceanlegget blir liggende noe lavere enn Åshaugveien. Det er lagt inn buffersoner mot
jordet i vest (LNF – område), og buffersone inngår også i gjeldende reguleringsplan for E18
mot nord. Da planarbeidet ble varslet var det aktuelt å anlegge bensinstasjonen på dagens
pendlerparkering. Pga. byggegrenser mot E18 er ikke dette lenger aktuelt, og hele
veiserviceanlegget er foreslått plassert lenger mot syd og vest for Åshaugveien (slik det også
er forutsatt på kommuneplanen). Anlegget vil dermed bli lite eksponert mot gården.
5.5.2 Automatisk fredete kulturminner
Arkeologiske registreringer for Nauen ble utført av Vestfold fylkeskommune i oktober 2017
(rapport datert 20.04.18). Figur 6 (side 12) viser nye og tidligere registrerte kulturminner:
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I e – post fra fylkeskommunen den 24.04.18 er det gitt en nærmere orientering om
registreringene. Nedenfor er det gitt en oppsummering av hovedpunktene i e – posten:
Tidligere kjente kulturminner: Det er to tidligere automatisk fredete kulturminner innenfor
planområdet som er fjernet. ID 22908 (bosetnings-aktivitetsområde fra jernalder) og ID
231112 (bosetnings-aktivitetsområde fra steinalder), utgravd i 1987 - 88 og 2003 i
forbindelse med utbyggingene av ny E18 gjennom Vestfold. Kulturminnene har vernestatus
«aut. fredet (fjernet)». Dette innebærer at det ikke vil være nødvendig å foreta seg noe i
forhold til disse lokalitetene for å realisere planarbeidet. Med henvisning til at kulturminnene
er fjernet i forbindelse med en tidligere dispensasjon er de nå ikke avmerket på plankartet.
Nyregistrerte kulturminner: Det ble gjort funn av to automatisk fredete kokegroplokaliteter. ID
237611 består av to kokegroper fra eldre steinalderen. Dette er en uvanlig datering for en
kokegrop, som oftest dateres til bronse- og jernalder (1800 f.Kr – 1000 e.Kr). Den andre
kokegroplokaliteten består av en enkelt kokegrop (ID 237612), fra romersk jernalder.
Registreringene viser at området har vært brukt i den lange perioden mellom
steinalderbosetningen, og de mer kjente bo- og gravplassene fra vikingtid i området.
Behandling i reguleringsplanen: I hht. kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse
med behandlingen av reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i
automatisk fredete kulturminner som blir berørt av planen. Vestfold fylkeskommune er rette
myndighet til å avgjøre dispensasjonsspørsmålet. Kokegroplokalitetene er gravet ut og
dokumentert i forbindelse med registreringen, og det vurderes slik at lokalitetene med dette
er tilstrekkelig undersøkt til at det kan innvilges dispensasjon til å fjerne dem.
Dispensasjonen innvilges i forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag.
De to kokegroplokalitetene skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis
fortløpende nr. #1 og #2. Følgende tekst skal tas inn i bestemmelsene:
«De berørte kulturminnene, ID 237611 og 237612, som er markert som
Bestemmelsesområde #1, #2 (eller slik markering som planlegger finner hensiktsmessig) i
plankartet kan fjernes uten ytterligere arkeologisk undersøkelse.»
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at
ovennevnte tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. SOSI-fil som viser de to
kulturminnelokalitetene er vedlagt.
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5.6
Kommunalteknikk
Kommunalteknisk plan er utarbeidet av Asplan Viak (21.08.17).
5.6.1 Vann og avløp
Langs vestkanten av området ligger det en VL315PE100 ledning og en SP315PE100 ledning
med fall i retning sør (2011). Ledningene må tas hensyn til ved plassering av bygg og
oppfylling med masser.

Nordvest for området ligger det en trykkøkningsstasjon. Denne kan bli fjernet og anlegget
koblet til det øvrige vannforsyningsnettet, men kapasiteten vil uansett være god.
Vannforbruket er beregnet ut fra etablering av et komplett serviceanlegg med
veikro/restaurant og bensinstasjon m.v. Planlagt bebyggelse vil utløse et krav om 50 l/s
tilgjengelig for slukkevann. Eksisterende VA - teknisk infrastruktur i området er vurdert å ha
kapasitet til den planlagte utbyggingen.
5.6.2 Overvann
Overvann fra området fordrøyes innenfor planområdet. Det legges opp til en treledds strategi for overvannshåndtering. Infiltrasjon av mindre nedbørshendelser i grøntområder og
fordrøyning av større nedbørshendelser under og på parkeringsområder.
Fordrøyningen dimensjoners slik at avrenningen ikke øker i forhold til avrenningen man kan
forvente fra et urørt område opp til en nedbørsintensitet tilsvarende et gjentaksintervall på 50
år med et klimapåslag på 20 %. Strupet utløp legges opp slik at kapasiteten til
fordrøyingsvolumet også utnyttes under mindre nedbørshendelser.
Flomvei ut av området er naturlig bekkedrag med bekkelukkinger. Bekkelukkingene bør
renoveres og vedlikeholdes for å beholde kapasiteten på disse.
5.6.3 Elforsyning
Skagerak Nett As har opplyst at det i dag er kapasitet til inntil 2,5 MW i høyspentnettet frem
til området. Dette vil kunne dekke behovet til ladestasjoner og bensinstasjon/restaurant. Hvis
det kommer andre etableringer i området kan dette endre seg. Det må etableres nye
nettstasjoner i dette området for å transformere spenningen ned til lavspent.
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5.7
Trafikk
Trafikkanalysen er utarbeidet av Asplan Viak AS (15.08.18). I analysen er Ødegården
næringsområde og veiserviceanlegget på Nauen sett i sammenheng.
I tillegg til tall fra vegdatabanken er det gjennomført manuelle tellinger for maks timetrafikk i
krysset (juni 2017). Tallene for veiserviceanlegget bygger på tellinger gjennomført ved E18
Grelland. Trafikk fra næringsområdet Ødegården er beregnet med bakgrunn i håndbok V713.
Figur som viser beregnet ÅDT 2030 med utbygging kun av veiserviceanlegget:

Den vestre rundkjøringen legges om slik at Åshaugveien henholdsvis fra sør og nord kobles
rett på med egne tilfarter (fire tilfarter mot tre i dag). Løsningen vurderes som langt mer
robust og trafikksikker enn i dag, hvor T - krysset er plassert i kort avstand fra rundkjøringen.
Bensinstasjonen betjenes i hovedsak fra Åshaugveien sør for rundkjøringen og veikroa på
nordsiden. Gjennomkjøring mellom søndre og nordre avkjørsel er mulig for de som skal
besøke begge målpunktene. Det er innplassert parkeringsplasser både ved bensinstasjonen
og ved veikroa. Innfartsparkeringsplassen ved E18 er beholdt som den er. Gang- og
sykkelveien føres gjennom området og suppleres av lokale gangforbindelser.
Kapasitetsberegninger er utført med datavertøyet SIDRA 7.0. Det er lagt inn en generell
vekst på 18 % frem til 2030. For dagens veinett og trafikksituasjon har de to rundkjøringene
god kapasitet og situasjonen er uproblematisk. Ved den vestre rundkjøringen (Nauen), er
største utnyttelse beregnet til 43 % om ettermiddagen (E18 - rampen inn fra nord). Den østre
rundkjøringen er lavere utnyttet.
For å forebygge avviklingsproblemer er det forutsatt utvidelse til to felt i tilfarten til den vestre
rundkjøringen. Beregningene viser problemfri avvikling i krysset etter utbygging av veiservice
på Nauen og næring på Ødegården. Største utnyttelse vil være i størrelsesorden 50 %.
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5.8

Risiko og sårbarhet

5.8.1 Støy
Støy fra veitrafikk er utredet av Akustikk – konsult AS (02.10.17). I analysen er Ødegården
næringsområde og veiserviceanlegget på Nauen sett i sammenheng.
Det vises til TEK, NS 8175 og T1442. Disse stiller krav til støy på utendørs oppholdsareal til
boliger, som gjelder for nye veier eller større endringer av veier. Lydnivå dag – kveld – natt
(Lden) skal ikke overstige 55 dB fra veitrafikk (gul sone) på uteoppholdsareal. Endring
innenfor +/- 1 dB anses på som neglisjerbar. Endring innenfor +/- 3 dB anses som vesentlig.
Det er beregnet støy etter Nordisk beregningsmetode for veitraikk med programmet NoMeS.
Det er gjort beregninger for utbygging av Ødegården næringsområdet (uten bensinstasjon),
og med samlet utbygging inkludert veiservice/bensinstasjon.
Det konkluderes med at boligene øst for E18 får 0,1 dBA økt støynivå pga. utbyggingen, og
at boliger nord for vegservice/bensinstasjon (Gulli gård) får ca. 0,3 dBA økt støynivå pga.
utbyggingen. Økningen er neglisjerbar.
Det konkluderes i rapporten med at tiltak ved Gulli Gård ut fra utbygging av vegservice/
bensinstasjon ikke vil være nødvendig, men at dette bør være en del av vurderingen av støy
på utendørs oppholdsareal ved utbyggingen av Ødegården næringsområde.
5.8.2 Radon
TEK17 § 13 – 5 stiller krav til at alle nye bygninger for varig opphold skal oppføres med
radonforebyggende tiltak. I tillegg stilles det krav om at nybygg skal ha et radonnivå i inneluft
under 200 Bq/m3. Jfr. arealinformasjon (NGU) er området vist med aktsomhetsgrad usikker.
Hensynet til radon ivaretas av TEK17 og er ikke nærmere omtalt i planforslaget.
5.8.3 Forurensning
Forurensningsforskriftens kapittel 2 ”Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og
gravearbeid” kommer til anvendelse ved terrenginngrep, der det er mistanke om forurenset
grunn. Tiltakshaver har etter § 2 – 4 en utredningsplikt. Påvises grunnforurensning må
nødvendige tiltak settes i verk jfr. paragrafene i kapittel 2. Avsatt næringsområde vest for
Åshaugveien er dyrket mark og skog. Det antas derfor at det ikke er behov for nærmere
undersøkelser med tanke på eventuell forurensning.
5.8.4 Geoteknikk og stabilitet
Geoteknisk vurdering er utført av Grunnteknikk AS (17.03.17).
De geotekniske undersøkelsene indikerer et fastere topplag bestående av antatt sand,
moreneleire og tørrskorpeleire, med mektighet fra ca. 2 - 6 m over antatt bløt til middels fast
sandig, siltig leire (moreneleire). Under topplaget er boremotstanden stedvis konstant/dels
avtagende i et ca. 5 m til 25 - 30 m tykt lag. Dette indikerer sensitive sprøbruddmasser
(kvikkleire). Videre er det økende boremotstand i dybden i antatt moreneleire.
Områdestabiliteten er vurdert i henhold til NVEs veileder 7/2014 (3), i henhold til Prosedyre
for utredning av aktsomhetsområder og faresoner. Stabilitetsberegningene er en innledende
mulighetsstudie, og det er gitt overordnede vurderinger for grave- og
fundamenteringsforholdende. Det er påvist en kvikkleirefaresone med faregrad «lav».
Stabilitetsberegninger viser at stabilitetsforholdene innenfor planområdet er følsomme for
terrenginngrep og eventuelle laster. Når mer detaljerte planer for plassering og laster fra
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bygg/veiarealer etc. foreligger, må stabilitetsforholdene detaljprosjekteres av geoteknisk
sakkyndig. Utforming av terreng og bygningsplassering må sees i sammenheng.
Kvalitetssikring av utredningen av områdestabilitet er utført av WSP Norge AS (15.06.18).
Det konkluderes med at utredningen utarbeidet av Grunnteknikk AS er i samsvar med
veilederen og har tilstrekkelig kvalitet. Faresone er avsatt på plankartet.
5.8.5 Luftkvalitet
I utfyllende bestemmelse til kommuneplanens kap. 1.5.7 heter det følgende (luftkvalitet):
"Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende jf.
gjeldende retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).
I områder med brudd på forskrift om lokal luftkvalitet tillates det generelt ikke bebyggelse
som er følsom for luftforurensning. I rød sone skal det ikke tillates arealbruk som er følsom
for luftforurensning. Unntak kan vurderes etter helsefaglig vurdering."
Jfr. retningslinjene er helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser, utendørs
idrettsanlegg samt grønnstruktur bebyggelse som er følsom for luftforurensning. Disse
formålene inngår ikke i planforslaget, og temaet er ikke nærmere vurdert.
5.8.6 Forurensning fra overvann
Vurdering av forurensning fra overvann inngår i Kommunalteknisk plan utarbeidet av Asplan
Viak AS (21.08.17). Det omtales to former for forurensninger som kan spres med overvann:
1. Kontinuerlig avrenning fra trafikkert område.
2. Akutt forurensning fra uhell, ulykker og brann.
For olje, partikler og tungmetaller vil infiltrasjon gi god renseeffekt. Det samme vil
sedimentasjon i fordrøyningsmagasinene, som i praksis utgjør et sandfangsvolum som
kommer i tillegg til sandfangssluk. Akutt forurensning fra uhell, ulykker og brann vil følge
overvannssystemet og ende opp i fordrøyningsmagasin. Utløpet på magasinet bør derfor
kunne stenges av, slik at man har mulighet til å stoppe spredning av akutt forurensning.
Mekanismene som er nødvendige for å begrense avrenning fra området, vil kunne gi
god sikkerhet mot spredning av forurensning med overvannet.
5.8.7 Restriksjonsområde flyplass
Jarlsberg flyplass ligger ca. 1 km sør for Gullikrysset. Flyplassen har en rullebane på 800
meter med asfaltdekke. Deler av planområdet omfattes av reguleringsplanen for Jarlsberg
flyplass (07.1.94), og restriksjonsområde for hinderfri inn- og utflyging (45 meter over
rullebanenivå). Jfr. reguleringsbestemmelsene § 8 må det i området ikke oppføres
bebyggelse, anlegg eller vegetasjon eller annen innretning som kommer i konflikt med
restriksjonene for hinderfri ut- og innflyging som angitt på planen. Av hensyn til radarreflekser
må taktekkingsmaterialet godkjennes av Luftfartsverket.
Av uttalelse fra Avinor (23.08.18) fremgår det at flyplassen ikke er eid av Avinor og flyplassen
dermed er Avinor uvedkommende. Det anbefales at det gjøres en henvendelse til Jarlsberg
Luftsportsenter AS og eier Thor Solberg Aviation AS. Dette er ikke gjort. Det aktuelle
restriksjonsområdet ligger på vertikalnivå 3, og det legges dermed til grunn at dette
videreføres. For øvrig er dette forholdet ikke omtalt i reguleringsplanen for E18.
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5.9

ROS – analyse

5.9.1 Sjekkliste
Det er valgt å bruke en sjekkliste utarbeidet av Larvik kommune (sist revidert 01.03.18).
Vurdering
Problemstillinger

J
a

Ne
i

Kommenta
r

Naturgitte farer
Skred

Er planområdet utsett for snø-, is-, jord-, steinskred eller
fjellskred (se Skrednett)?
Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold,
dårlig byggegrunn), eks. kvikkleire (se NGU, kart og data)?

Flom

Områdestabilitet er
vudert.
Fareområd
e avsatt på
kartet.

X

Har det tidligere gått skred i eller nær området, eks er det
identifisert skredvifter i området?

X

Planlegges det tiltak nærmere bratt /masseførende bekk enn
20 meter?

X

Er planområdet utsett for flom eller flomskred, også når en tar
hensyn til økt nedbør som følge klimaendringer (se
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatla
s#)

X

Problemer med overflatevann, avløpssystem, lukkede bekker,
oversvømmelse i kjellere osv?

Stormflo

X

Det forutsettes
etablert
fordrøyning
.

X

Er området utsatt for stormflo, også når en tar hensyn til
havnivåstigning som følge av klimaendringer?

X

Er området utsatt for bølgepåvirkning eller oppstuving av
flomvann (elveutløp) i kombinasjon med stormflo?

X

Vind og
nedbør

Er området spesielt utsatt for sterk vind eller store
nedbørsmengder eks. snø?

X

Skog – og
lyngbrann

Er området utsatt for tørke eller spesiell brannrisiko som følge
av toglinje, veier, lynnedslag mm?

X

Radon

Har kommunen rutiner for oppfølging av kravene om
radonsperre i Tek10?

Ivaretas jfr.
TEK17.

X

Kritisk infrastruktur /samfunnsfunksjoner
Samferdsel
/transport

Vil uønskede hendelser på nærliggende transportnett, utgjøre
en risiko for planområdet?

X

Nærhet til E18.

- Vei, bru, tunnel?

X

Tunnell E18.

- Sjø, vann, elv, havneanlegg?

X

- Jernbane?

X

- Flyplass?

X

Omfattes delvis av
restriksjonsområde
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Kan området bli isolert som følge av blokkert transportnett, eks
som følge av naturhendelser?

X

Er det transport av farlig gods i området?

X

Nærhet E18. Planlagt
bensinstasjon m.v.

Er det kjente ulykkespunkter på transportnettet i området?

X

Nærhet E18.

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet
for gående, syklende og kjørende innen området?

X

- Til skole og barnehage?

X

- Til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.?

X

- Til butikker og service?

X

- Til busstopp?

X

Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann eller
Vannforsynin drikkevannskilde?
Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å
g
styrke /sikre vannforsyningen i området?

Avløp

X
X

Er planlagte tiltak / virksomhet spesielt sårbar for svikt i
vannforsyningen?

X

Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å
styrke avløpsnettet i området, eks overflatevann og tette
flater?

X

Er utslipp, avfallshåndtering, spillvann, renovasjon osv. ei
problemstilling?
Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i
Kraftforsynin kraftforsyningen?
Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i
g
området?

X

Ivaretas sammen med
håndtering av
overvann.

X

Planlegges
ladestasjoner.
X

Er området påvirket av magnetfelt fra høyspentlinjer?
Ekom

X

Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i ekom
(telefon og internett)?
Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i
området?

X

Virksomheter som representerer spesiell fare
Medfører planen etablering av virksomhet (produksjon,
lagring eller transport av farlige stoffer) som innebærer
spesiell risiko?

Bensinstasjon m.v.
X

Vil uønskede hendelser hos risikovirksomheter utenfor
planområdet (industriforetak, lager eller tankanlegg) utgjøre
en risiko for planen?

X

Fare for utslipp av farlige stoffer, kjemikalier, gasser eller
væsker?

X

Fare for brann og eksplosjon?

X

Bensinstasjon m.v.
Bensinstasjon m.v.

Faller virksomheten innenfor storulykkesforskriften?

X

Ligger planområdet innenfor en dambruddssone?

X

Berøres planområdet av militært eller sivilt skytefelt?

X
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Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner
Medfører planen etablering av samfunnsviktig virksomhet
(helse- og omsorgsinstitusjon, skole, barnehage osv.) som er
spesielt sårbar for bortfall av kritisk infrastruktur
(samferdsel, vann og avløp, kraftforsyning, ekom mm)?

X

Er planlagt virksomhet sårbar for andre forhold?

X

Farlige omgivelser
Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is
i nærheten?

X

Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup
etc.)?

X

Annet (spesifiser)?

X

Er området påvirket eller forurenset som følge av tidligere bruk
Er området påvirket av tidligere virksomhet, eks forurenset
grunn /sjøbunn /sediment?

X

Industrivirksomhet som for eks. avfallsdeponering?

X

Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.?

X

Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.?

X

Annet (spesifiser)?

X

Ulovlig virksomhet
Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?

X

Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?

X

Brann- og ulykkesberedskap
Har området tilstrekkelig slukkevannforsyning (mengde og
trykk)?

X

Utrykningstid, spesielle brannobjekt i området?

Kapasitet jfr. utført
utredning.
Kort avstand til VIB.

X
Har området tilstrekkelig adkomst for utrykningskjøretøy?

Direkte adkomst til E18.
X
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