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Uttale - Hensetting Barkåker nord, Tønsberg - varsel om utvidet varslingsområde
-

Vestfold fylkeskommune viser til oversendelse datert 03.09.2019 i forbindelse med utvidet
varslingsområde for hensetting (parkering) av tog i Tønsberg kommune, utredningsområde Barkåker
nord. Uttalefristen er satt til 27.09.2019.
Varslets bakgrunn
Hensikten med utvidelsen er å utrede etablering av veiadkomst fra Undrumveien til
togparkeringsanlegget.
I fastsatt planprogram er det definert to varslingsområder for utredning av nytt hensettingsanlegg:
Barkåker nord og Barkåker sør.
Utvidelsen i dette varselet gjelder et areal som kommer som tillegg til arealet i Barkåker nord.
Tilleggsarealet er pr. i dag regulert til midlertidig anleggsveg, jf PLANID 070420160146
Detaljregulering for dobbeltspor og deponiområder Nykirke - Barkåker – vedtatt i Tønsberg bystyre
20.06.2018.
Fylkeskommunens roller og ansvar
Vestfold fylkeskommune har mottatt varsel til detaljregulering i medhold av plan- og bygningsloven
(pbl.) § 12-8.
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt
planarbeid. Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør og som planfaglig veileder.
Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for kulturminnevernet i fylket og er myndighet for fredede
kulturminner. Statens vegvesen uttaler seg på vegne av fylkeskommunen om veifaglige temaer og
trafikksikkerhet.
Fylkeskommunens uttalelse gis med grunnlag i mål, prinsipper og anbefalinger, slik de er nedfelt i
overordnede nasjonale og regionale styringsdokumenter. Dokumentene ligger som
referansedokumenter på «Planportal Vestfold» – en nettportal som er utarbeidet for samhandling om
arealforvaltningen mellom regionale myndigheter og kommunene i Vestfold. Planportalen er et nyttig
verktøy for det videre planarbeidet og gir en lett tilgjengelig oversikt over de viktigste nasjonale og
regionale hensynene, se www.planportal.no.
Fylkeskommunens vurdering
Vestfold fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av planforslaget som
berører våre ansvarsområder.
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Jordvern
Det fremkommer ikke av varselet hvorvidt forslaget medfører omdisponering av dyrka/dyrkbar mark.
Fylkeskommunen ser at vi heller ikke har skrevet noe spesifikt om jordvern som innspill til
planprogrammet for konsekvensutredningen (KU), selv om det har vært et tema under
samordningsmøter i saken.
Vi vil derfor formelt presisere i det følgende at dyrka og dyrkbar mark av god kvalitet er en nasjonalt
viktig ressurs som kommunen må ivareta dersom vi skal nå de nasjonale og regionale
jordvernmålene. Fokuset på jordvern har de siste årene blitt strengere. Vi anmoder om at minst mulig
dyrka/dyrkbar mark tas.
 Innspill til Planprogrammet for KU:
Avbøtende tiltak for dyrka og dyrkbar mark som blir berørt av utbygging for de ulike alternativene for
hensettingsområder må utredes.
Vi forutsetter at det foreligger en landbruksfaglig vurdering fra lokal landbruksmyndighet ved offentlig
ettersyn, og en vurdering av hvorvidt det anbefales å omdisponere dyrka/dyrkbar mark i planområdet.
Dersom det legges til rette for omdisponering av dyrka/dyrkbar mark i planområdet, skal det
utarbeides en matjordplan. Denne skal følge reguleringsplanen når den kommer til offentlig ettersyn,
og sikres i reguleringsbestemmelsene.
Idrett- og friluftsliv
Planlagt vei krysser dagens lysløype og etablert turveg flere ganger. Her blir det viktig å sette inn
avbøtende tiltak, dvs enten at veien legges i kulvert under lysløype og turvei, eller at lysløype/turvei
legges i bru over adkomstveien. Dette for å sørge for at turstinettverket ikke blir fragmentert, og for å
unngå konflikter mellom kjørende og turfolk. Kommunen og det lokale idrettslaget må involveres i å
finne en god løsning.
Vi gjør også oppmerksom på at Undrumsveien (Gamle E-18) som er tilknytningspunkt for
adkomstveien som skal utredes, benyttes svært mye for trening og sykkelløp av sykkelklubber i
regionen. Sykkelklubbene må høres, og avbøtende tiltak settes inn.
Kulturarv
Automatisk freda kulturminner:
Vi har ingen innspill til utvidelsen av planområdet for Barkåker nord, men minner igjen om at
undersøkelsesplikten i kulturminneloven § 9 må oppfylles når det er besluttet hvilket av de to
innspillsområdene som skal reguleres til hensetting. Vi vil da oversende budsjett for undersøkelsene
og planlegge gjennomføring. Arkeologiske registreringer må gjennomføres i perioden april-november
og må bestilles i god tid.
Nyere tids- og lokale kulturminner:
Vi minner også om at nyere tids kulturminner, dvs fra etter 1536, må kartlegges og reguleres til
hensynsone bevaring/dokumenteres når man har valgt område for hensetting. Under er utsnitt av
kommunens kartportal som viser de lokalt registrerte kulturminnene, merket med forskjellige farger
og symboler innenfor traseen og område Barkåker nord.
https://kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=tonsberg&time=1568891141
&vwr=asv
Vestfold fylkeskommune har ut i fra regionale og nasjonale interesser, ingen ytterligere kommentarer
til utvidelsen av utredningsområdet
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Med vennlig hilsen

Thale Høiskar Heltberg
fungerende plankoordinator

Rakel Skjerve
rådgiver
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