
 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 
 

Møteinnkalling 
 
 
Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord 
Dato: 14.06.2016 
Tidspunkt: 10:30 
 
Forfall meldes til møtesekretær Liss Carin Haugland på tlf 33 29 50 00/mobil 90 55 02 11 
eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 
 
Saksnr Innhold 

60/2016 Godkjenning av møteprotokoll 24.05.2016 
61/2016 Disponering av fond på selvkostområdet 
62/2016 Høringsuttalelse til transportetatenes forslag til nasjonal transportplan (NTP) 

2018-2029 
63/2016 Høringsuttalelse - Intercity, utkast til planprogram dobbeltspor Tønsberg - 

Larvik 
64/2016 Anskaffelser IKT, organisering IKT og digitalisering 
65/2016 Helhetlig plan for samfunnssikkerhet og beredskap 
66/2016 Avtale om drift av mottak for personer som er utsatt for seksuelle overgrep 

(SO-mottak) 
67/2016 Gravferd og kirkegårdsforvaltning i nye Sandefjord 
68/2016 Søknad fra Nye Sandefjord Kirkelige Fellesråd, budsjettramme og 

økonomiplan 2017-2020 
69/2016 Uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet – sammenslåing av Stokke, 

Andebu og Sandefjord kommuner – domssogn 
70/2016 Orientering fra temakomiteene - juni 2016 
71/2016 Eventuelt - 14.06.2016 
 
 
Møteinnkallingen er lagt ut på http://www.sandefjord.kommune.no/nyesandefjord 
 
Dato 08.06.2016 
 
__________________________________ 
Bjørn Ole Gleditsch  
leder 

__________________________________ 
Liss Carin Haugland 
møtesekretær 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/210 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
 
Godkjenning av møteprotokoll 24.05.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
60/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 24. mai 2016 godkjennes. 

 

Vedlegg: 
FN-møteprotokoll.2016.05.24 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Fellesnemnda 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Andebu skytterhus 
Dato: 24.05.2016 
Tidspunkt: 11:00 - 14:00 
 
 
Medlemmer tilstede: 
  
Leder   Bjørn Ole Gleditsch  H 
  Tor Steinar Mathiassen  H 
  Anne Strømøy   H 
  Vidar Andersen   Frp 
  Karin Virik    V 
  Bror-Lennart Mentzoni  KrF 
  Arild Theimann   Ap 
  Bjarne Sommerstad   Sp 
  Jan Tore Rui-Haugerød  H 
Nestleder Hilde Hoff Håkonsen   Ap 
  Erlend Larsen   H 
  Grethe Østgård  H 
  Nils Ingar Aabol  Ap 
  Roy Standal   Frp 
  Inga M. Krossøy  Krf 
   
Forfall:                                              Varamedlemmer: 
Cathrine Andersen Frp   Ole Trygsland Hoelseth Frp 
Lozan Balisany Ap   Charlotte Jahren Øverbye SV 
    
Fra administrasjonen: 

Gudrun Haabeth Grindaker  
  Tina Skarheim  
  Stein Rismyhr  
  Sindre Væren Rørby deltok ved behandling av sak 54/2016 
   
 
 
Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Merknader til innkallingen: Ingen  
 
Sakslisten: Godkjent 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 45/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 26.04.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 26. april 2016 godkjennes. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Kommentar til protokollen: 
Feil vedrørende Ida Cathrine Nilsens partitilhørighet bes rettet opp. 
 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 45/2016 vedtak: 
Møteprotokoll for Fellesnemnda 26. april 2016 godkjennes. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 46/2016 
REVISJONSORDNING NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
 

 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Vidar Andersen fremmet forslag om at Fellesnemna gjør vedtak i samsvar med Stokke 
kontrollutvalgs sitt vedtak : 
Partssammensatt Utvalg innstiller overfor Fellesnemda at nye Sandefjord kommune velger 
en revisjonsordning basert på konkurranseutsetting av revisjonstjenestene i markedet. 

 

Behandling: 
Det ble informert om at saksfremlegget som var utsendt hadde en feil, idet prosjektleder ikke 
skal ha noen innstilling. 

Saken ble behandlet i Fellesnemnda med Arbeidsutvalgets anbefaling om vedtak som 
skissert i saksfremlegget.  

Votering: 

Forslag fremmet av Vidar Andersen i møtet 3 - 14. 
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Arbeidsutvalgets anbefaling vedtatt 14 - 3. 

 
FNs 46/2016 vedtak: 

1. Revisjonstjenesten for nye Sandefjord kommune organiseres gjennom 
interkommunalt samarbeid, enten i tråd med kommuneloven § 27, eller etter lov 
om interkommunale selskaper (IKS-loven). 

2. Nye Sandefjord kommune søker eierskap i Vestfold Kommunerevisjon (VKR) 

3. Revisjonstjenestene for nye Sandefjord kommune utføres av VKR 

4. Det er en forutsetning at VKR overtar Sandefjord Distriktsrevisjon gjennom 
virksomhetsoverdragelse, slik at dagens tre ansette i Sandefjord Distriktsrevisjon 
ansettes i VKR. 

 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 47/2016 
KONSTITUERING - VARAMEDLEMMER OG VALGKOMITE 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Fellesnemnda legger til grunn at det er én valgkrets.  

2. Det er alle partienes ansvar å følge avtalen og sørge for at dette skjer innenfor rammen 
av lovverket også når det gjelder valg av vararepresentanter. Vararepresentantene bør 
så langt som mulig følge fra den samme kommunen som den innvalgte representanten 
opprinnelig kommer fra. 

3. Fellesnemnda nedsetter en valgkomite bestående av en person og en personlig 
vararepresentant fra hvert av de partiene som skal være representert i det nye 
kommunestyret for å utarbeide et omforent forslag til valg som kan vedtas på det 
konstituerende kommunestyremøtet: 
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Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Følgende ble foreslått som medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen: 

Parti Medlem Varamedlem 
Høyre Tor Steinar Mathiassen Viggo Holmen 
Senterpartiet Bjarne Sommerstad Ida Cathrine Nilsen 
Sosialistisk Venstreparti Charlotte Jahren Øverbye  Frederikke Margrethe Møller 
Kristelig Folkeparti Bror- Lennart Mentzoni Inga Margrethe Krossøy 
Venstre  Karin Virik Helene Eriksen 
Arbeiderpartiet   
Fremskrittspartiet   
Miljøpartiet de grønne Odd Rune Langeland Ina Coll Kjølmoen 
 

Det ble fremmet forslag om å velge Tor Steinar Mathiassen (H) som leder av valgkomiteen. 

 

Behandling: 
Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet oppfordres til å gjøre en rask avklaring vedrørende 
medlem og varamedlem til valgkomiteen.  

Valgkomiteen forutsetter bistand fra advokat og administrasjonen.  

Votering: 

Prosjektleders innstilling med forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 47/2016 vedtak: 

1. Fellesnemnda legger til grunn at det er én valgkrets.  

2. Det er alle partienes ansvar å følge avtalen og sørge for at dette skjer innenfor 
rammen av lovverket også når det gjelder valg av vararepresentanter. 
Vararepresentantene bør så langt som mulig følge fra den samme kommunen som 
den innvalgte representanten opprinnelig kommer fra. 

3. Fellesnemnda nedsetter en valgkomite bestående av en person og en personlig 
vararepresentant fra hvert av de partiene som skal være representert i det nye 
kommunestyret for å utarbeide et omforent forslag til valg som kan vedtas på det 
konstituerende kommunestyremøtet: 

Parti Medlem Varamedlem 
Høyre Tor Steinar Mathiassen Viggo Holmen 
Senterpartiet Bjarne Sommerstad Ida Cathrine Nilsen 
Sosialistisk Venstreparti Charlotte Jahren Øverbye  Frederikke Margrethe Møller 
Kristelig Folkeparti Bror- Lennart Mentzoni Inga Margrethe Krossøy 
Venstre  Karin Virik Helene Eriksen 
Arbeiderpartiet   
Fremskrittspartiet   
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Miljøpartiet de grønne Odd Rune Langeland Ina Coll Kjølmoen 
 

Tor Steinar Mathiassen (H) er leder av valgkomiteen. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 48/2016 
REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING I FOLKEVALGTE ORGAN - POLITISK 
REGLEMENT 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organ – Politisk reglement – vedtas som 
reglement for nye Sandefjord kommune. 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord kommune. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Nils Ingar Aabol fremmet forslag om å ta saken til foreløpig orientering. 

 

Behandling: 
Fellesnemnda ble gjort kjent med innspill/kommentarer som kom frem i Arbeidsutvalget 9. 
mai 2016. Enighet om at dette også gjøres tilgjengelig for Fellesnemndas medlemmer ved 
oversendelse av referat fra Arbeidsutvalgets møte. 
 
Følgende innspill/kommentarer til politisk reglement kom frem i møtet: 
Pkt  Kommentar/innspill fra Fellesnemnda 
2.8 -første setning 
 
Avsnitt 4 

Ordfører er møteleder for kommunestyret og Formannskapet.  
 
Ordfører byttes til møteleder: 
…melder seg til møteleder før de tar sete. 

3.5  
 

Vedrørende taletid – forslås at hovedregelen er 3 minutters 
taletid, lengre i helt spesielle saker 

5 – signering av 
protokoll 

Godkjent fra forrige møte. Formelt riktig. Ikke riktig at noen 
undertegner på forhånd/på vegne av alle. 
 
Bør drøftes/avklares: 
Når er et vedtak gyldig? Når vedtaket er gjort eller når 
protokollen er godkjent?  

10  Forslag om at pkt 10 endres fra SKAL til BØR mht 
arbeidsgiverrep. 

11  Perioden før konstituering 2019 - antall medlemmer 11 stk. 
8 pensjonister: 2 fra Andebu, 2 fra Stokke og 4 fra Sandefjord 
3 politisk valgte    
Etter konstituering 2019 – antall medlemmer 7 stk.      
5 pensjonister og 2 politikere.  
Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister.                   
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12  Rådet består av 11 medlemmer. 
8 fra organisasjonene og øvrige velges av kommunestyret. 

Generelt til alle 
utvalg  

Alle representantene velges for valgperioden (erstatte pkt om at 
de velges for fire år) 

 
Enighet i Fellesnemnda om at innspillene som ble gitt i Arbeidsutvalget 9.mai og i 
Fellesnemnda 24.mai, samt eventuelle og ytterligere innspill fra partigruppene samles opp og 
forelegges Arbeidsutvalget (og Fellesnemnda). Saken legges deretter frem for 
Arbeidsutvalget og Fellesnenmda i august. 
 
 
Dersom partigruppene ønsker å gi ytterligere innspill til reglementet så må disse 
oversendes tina.skarheim@sandefjord.kommune.no innen 10.juni.  
 
Det ble påpekt at ytterligere innspill til reglementet bør begrenses til prinsipielle spørsmål.  
 
Votering: 
 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 48/2016 vedtak: 
Fellesnemnda tar saken til foreløpig orientering. 

Innspill fra Arbeidsutvalget og Fellesnemnda tas med tilbake til partigruppene, og disse kan 
gi sine endelige innspill til administrasjonen innen 10. juni. Dette blir lagt til grunn for 
Arbeidsutvalgets behandling i august. 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 49/2016 
KOMMUNEVÅPEN OG ORDFØRERKJEDE 
 
Prosjektleders innstilling 

1. Fellesnemnda følger juryens anbefaling og velger forslag nummer 18 som 
kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 

2. Forslaget sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning. 

3. Det nye kommunevåpenet gis navnet «Mot og styrke», og anbefales i 
fargekombinasjonen sort på gull. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Nils Ingar Aabol fremmet forslag om å velge nr. 11 Hvalhale som kommunevåpen for nye 
Sandefjord kommune. 
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Bjarne Sommerstad fremmet forslag om å velge nr. 10 Aks som kommunevåpen for nye 
Sandefjord kommune. 

 

Vidar Andersen fremmet forslag om nr 18. "Mot og Styrke" i fargevalget blått på hvitt. 

 

Erlend Larsen fremmet forslag om å fjerne spydspissen. 

 

Behandling: 
Votering: 

Nr. 11 Hvalhale - 2 stemmer 
Nr. 10 Aks - 1 stemme 
Fargevalget blått på hvitt - 2 stemmer  
Ta bort spydspiss - 4 stemmer 

Prosjektleders innstilling vedtatt 16 - 1.  

 
FNs 49/2016 vedtak: 
 

1. Fellesnemnda følger juryens anbefaling og velger forslag nummer 18 som 
kommunevåpen for nye Sandefjord kommune. 

2. Forslaget sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for godkjenning. 

3. Det nye kommunevåpenet gis navnet «Mot og styrke», og skal benyttes i 
fargekombinasjonen sort på gull. 

 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 50/2016 
GRAVFERD OG KIRKEGÅRDSFORVALTNING I NYE SANDEFJORD 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd. 

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for 
gravferdsforvaltning etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig 
fellesnemnda om fremtidig løsning. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Det ble fremmet forslag om å utsette behandlingen.  
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Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 50/2016 vedtak: 
Saken utsettes.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 51/2016 
LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSE 
 
Prosjektleders innstilling: 
Lokaldemokratiundersøkelsen gjennomføres slik saken redegjør for. 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Hilde Hoff Håkonsen fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Lokaldemokratiundersøkelsen som er utarbeidet av KS i samarbeid med 
Kommuneforlaget og Norsk Gallup gjennomføres. 

2. Et hensiktsmessig utvalg av innbyggere, folkevalgte og hovedtillitsvalgte inviteres 
til å besvare undersøkelsen. 

3. Temakomiteen Nærdemokrati får mandat til å følge opp undersøkelsen i forkant av 
og etter gjennomføring av undersøkelsen. 
 

 

Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 51/2016 vedtak: 

1. Lokaldemokratiundersøkelsen som er utarbeidet av KS i samarbeid med 
Kommuneforlaget og Norsk Gallup gjennomføres. 

2. Et hensiktsmessig utvalg av innbyggere, folkevalgte og hovedtillitsvalgte inviteres 
til å besvare undersøkelsen. 

3. Temakomiteen Nærdemokrati får mandat til å følge opp undersøkelsen i forkant av 
og etter gjennomføring av undersøkelsen. 

 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 52/2016 
OVERORDNET PLANLEGGING 
 
Prosjektleders innstilling: 
 
Informasjon om status i overordnet planlegging tas til orientering.  

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 52/2016 vedtak: 
Informasjon om status i overordnet planlegging tas til orientering.  

 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 53/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - MAI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

 

Fellesnemnda tar saken til orientering.  
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 53/2016 vedtak: 
Fellesnemnda tar saken til orientering.  
 

 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 54/2016 
VEINAVN NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
 
Prosjektleders innstilling: 

Nye veinavn for nye Sandefjord kommune vedtas slik det fremkommer av vedlagte notat 
«nye veinavn i Sandefjord, Andebu og Stokke» datert 06.05.2016. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Følgende endringer ble fremmet i møtet: 

Erlend Larsen:  

a) Lemenveien (tidligere Hareveien) endres til Oterveien. 

Jan Tore Rui-Haugerød:   

b) Gamle Rødveien (Rødveien) endres til Gamle Rødvei 
     c) Hotvedtgrenda fremfor Hotvedtveien (ikke dele i to) 
     d) Bjørndalsgrenda (Bjørndalsveien) foreslås endret til Bjørndal Gård 1 og 2.   

Behandlingen og dialog med administrasjonens fagansvarlige viste at det faglig sett vil være 
kurant å følge forslagene a, b og c. Forslag d kan være problematisk for uttrykningskjøretøy 
da stedsnavnet Bjørndal ikke vil være unikt for ett sted i den nye kommunen. 

Det var enighet om at punkt d følges opp ytterligere fra administrasjonen og i dialog med  
berørte innbyggere.  

Votering: 

Prosjektleders innstilling med forslag til endringer enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 54/2016 vedtak: 
Nye veinavn for nye Sandefjord kommune vedtas slik det fremkommer av vedlagte notat 
«nye veinavn i Sandefjord, Andebu og Stokke» datert 06.05.2016, samt endringer som ble 
behandlet i møtet (a-c). 

 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
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Saknr. 55/2016 
PARTNERSKAPSAVTALE KLIMA- OG ENERGIFORUM 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Prosjektleder anbefaler at Nye Sandefjord kommune viderefører partnerskapsavtale 
i Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020.  

2. Rådmannen i Nye Sandefjord kommune får fullmakt til å inngå avtale om 
partnerskap i Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020. 

3. Eksisterende partnerskapsavtaler for Stokke, Andebu og Sandefjord erstattes av 
partnerskapsavtalen som Nye Sandefjord kommune inngår fra 1.1.2017. 

 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
FNs 55/2016 vedtak: 

1. Prosjektleder anbefaler at Nye Sandefjord kommune viderefører partnerskapsavtale 
i Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020.  

2. Rådmannen i Nye Sandefjord kommune får fullmakt til å inngå avtale om 
partnerskap i Vestfold klima- og energiforum for perioden 2017-2020. 

3. Eksisterende partnerskapsavtaler for Stokke, Andebu og Sandefjord erstattes av 
partnerskapsavtalen som Nye Sandefjord kommune inngår fra 1.1.2017. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 56/2016 
SØKNAD OM MIDLER TIL KLIMATILTAK - KLIMASATS 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Nye Sandefjord kommune søker kr 1 170 000 i tilskudd fra den statlige 
støtteordningen «Klimasats» til 6 klimatiltak i kommunen.  

2. Kommunens egenandel innarbeides i budsjett 2017 og evt 2018, og det tas 
forbehold om at iverksetting er betinget av slik finansiering.  
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Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
Forslag til ny innstilling fremmet i møtet: 

1. Nye Sandefjord kommune søker inntil kr 1 170 000 i tilskudd fra den statlige 
støtteordningen «Klimasats» til klimatiltak i kommunen. 

2. Kommunens egenandel innarbeides i budsjett 2017 og evt 2018, og det tas 
forbehold om at iverksetting er betinget av slik finansiering. 

3. Fellesnemnda ber om at administrasjonen på lenger sikt fremmer en utfyllende 
sak om klimatiltak.   

 

Behandling: 
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

 
FNs 56/2016 vedtak: 

1. Nye Sandefjord kommune søker inntil kr 1 170 000 i tilskudd fra den statlige 
støtteordningen «Klimasats» til klimatiltak i kommunen. 

2. Kommunens egenandel innarbeides i budsjett 2017 og evt 2018, og det tas 
forbehold om at iverksetting er betinget av slik finansiering. 

3. Fellesnemnda ber om at administrasjonen på lenger sikt fremmer en utfyllende 
sak om klimatiltak.   

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 57/2016 
ORIENTERING FRA TEMAKOMITEENE - MAI 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak  

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Det ble gitt en muntlig orientering om status fra de ulike lederne i temakomiteene.  

Kommunevåpen og ordførerkjede: 
Temakomiteen får fullmakt til å finne frem til elementer som skal være med i kjedet. Dette 
legges frem for Fellesnemnda i juni 2016. 

Juryen forespørres og får fullmakt til å fastsette ordførerkjedet. 

Dette oppfattes å være innenfor temakomiteens mandat og oppdrag.  
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Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 57/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 58/2016 
EVENTUELT - 24.05.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 59/2016 
FULLMAKT TIL ANSETTELSESUTVALGET FOR IVARETAKELSE AV 
ARBEIDSGIVERROLLEN OVERFOR PROSJEKTLEDER FREM TIL 31.12.16 
 
Forslag til vedtak 

I perioden frem til 31.12.16 får ansettelsesutvalget fullmakt til å: 

• Avholde utviklingssamtale/oppfølgingssamtale med prosjektleder 
• Godkjenne resultat- og utviklingsplan frem til 31.12.16 
• Gjennomføre lønnsvurdering/lønnssamtale   

 
 
 
 
 

Fellesnemnda, 24.05.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FNs 59/2016 vedtak: 
I perioden frem til 31.12.16 får Ansettelsesutvalget fullmakt til å: 

• Avholde utviklingssamtale/oppfølgingssamtale med prosjektleder 
• Godkjenne resultat- og utviklingsplan frem til 31.12.16 
• Gjennomføre lønnsvurdering/lønnssamtale   

 

******************************************************************************************************** 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2423 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Disponering av fond på selvkostområdet 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
61/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Fellesnemnda anbefaler kommunene å håndtere selvkostfondene slik at disse beholdes og kan 
disponeres på de respektive avgiftsområdene i «nye Sandefjord».  

 

 

Vedlegg: 
Tabell avgiftsområder 
 
 

Bakgrunn: 

Selvkost for kommunale tjenester innebærer at gebyrinntektene ikke kan overstige kommunes 
utgifter og kostnader i forbindelse med tjenesteproduksjonen. Inntekter utover utgiftene og 
kostnadene skal avsettes til selvkostfond.  

Saken legges frem for at Fellesnemnda kan gi anbefaling til kommunene hvordan selvkostfondene 
bør håndteres ved inngangen til «nye Sandefjord kommune». 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 30.05.2016, sak 54/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak:  

Fellesnemnda anbefaler kommunene å håndtere selvkostfondene slik at disse beholdes og kan 
disponeres på de respektive avgiftsområdene i «nye Sandefjord».  
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Regelverket 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev til Norges Kommunerevisorforbund i brev 
datert 11. januar 2016 uttalt følgende om dette temaet: 

«Dersom kommuner som slår seg sammen, har forskjellig avgiftsnivå og/eller selvkostgrad 
(f.eks. hvis en kommune har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 100 pst. av selvkost, 
mens den andre kommunen har vedtatt at gebyrinntektene skal dekke 80 pst.), må det ved 
sammenslåingstidspunktet avtales felles satser. Generelt kan kommunen differensiere 
avgiftsnivået ut fra innbyggernes bruk av tjenestene, men ikke ut fra geografi. Adgangen til å 
differensiere gebyrene innad i kommunen vil avhenge av hjemmelsgrunnlaget for det enkelte 
gebyret. I prinsippet skal gebyrene dekke kostnadene for tjenestene som innbyggerne har 
fått, og innbyggere i en kommune skal ikke subsidiere innbyggerne i en annen. Kommuner 
som skal slå seg sammen, bør derfor ta sikte på at selvkostfondene ved sammenslåingen er 
like i størrelse, relativt sett. F.eks. kan fondene bygges ned mot null i årene fram mot 
sammenslåingen. Dette ble bl.a. gjort i sammenslåingen mellom Inderøy og Mosvik.» 

Revisjonsselskapet BDO har også gitt en vurdering vedr dette spørsmålet: 

«Etter vår vurdering ligger det ikke direkte hindringer i dagens lovverk mot sammenslåing av 
selvkostfond ved en kommunesammenslåing. Det bør, som tidligere beskrevet, likevel 
vurderes hvorvidt det er vesentlige forskjeller i fondsmidler per innbygger i de aktuelle 
kommunene. Dette basert på generasjonsprinsippet - «Hvis et fond er bygget opp, bør det gå 
til de som har bygget det opp». Hva som er vesentlige forskjeller må vurderes av de 
involverte kommunene. Vi er heller ikke kjent med at det er gitt retningslinjer for en 
«vesentlighetgrense».» 

Status: 

Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner har vedtatt selvkost på områdene:  

· Vann 
· Avløp 
· Renovasjon 
· Septikrenovasjon 

Sandefjord kommune og Stokke kommune har også vedtatt selvkost for feiing. I tillegg har 
Sandefjord kommune vedtatt selvkost for byggesaksbehandling og oppmålingsoppgaver.  

Budsjetterte selvkostfond pr 31. desember 2016 fremgår av tabellen nedenfor. Anslaget for fond pr 
utgangen av 2015 med forutsatt tilførsel og bruk av de ulike fondene i løpet av 2016. Fond pr 
abonnement er basert på antall abonnementer i 1. termin 2016 og omfatter avgiftsområdene vann, 
avløp, renovasjon, septik og feiing. For øvrige fond er tallene pr innbygger.  

Som det fremgår av tabellen ovenfor har kommunene budsjettert slik at det ved utgangen av 2016 
forventes samlet ca. 51,1 mill. kr. netto fond på selvkostområdene, noe som utgjør pr. innbygger 
1.802 kr. I Stokke og Andebu er det tatt inn for lite i avgifter knyttet til septiktømming over tid. 
Kommunene har derfor tilgodehavende på abonnentene anslått til kr 1,9 mil samlet ved utgangen 
av 2016. Dersom man ser bort fra fremført underskudd i Stokke og Andebu kommuner for 
septikavgiftene varierer fond pr abonnement/innbygger mellom 1.169 kr i Stokke kommune, 1.305 
kr i Andebu kommune og 1.691 kr i Sandefjord kommune. 

Budsjetterte bokførte restverdier på avgiftsområdene fremgår nedenfor:  

Direkte og indirekte kostnader for avgiftsområdene, eksklusiv kalkulatoriske kostnader, fremgår av 
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tabellen nedenfor (tallene er hentet fra kommunenes økonomiplaner for 2016-2019): 

Avgiftsnivået i de tre kommunene for vann, avløp og renovasjon for 2015 og 2016 fremgår av 
tabellen nedenfor.  

Andebu kommune har en betydelig reduksjon i avgiftene fra 2015 til 2016 som i hovedsak skyldes 
at kommunen har vedtatt å betale tilbake ca. 3,5 mill. kr av fondene på vann- og 
renovasjonsområdet.  

Andebu kommune har over flere år hatt overskudd på selvkostområdene, og har over tid forsøkt å 
bygge ned disse. En vesentlig andel av fondene er eldre enn 5 år gamle, slik at kommunen etter 
lovverket plikter å betale innbyggerne tilbake store deler av fondsmidlene i løpet av kort tid. Skulle 
man ha benyttet en ren 5 års utjevning av fondene, slik man gjorde i kalkylene i tidsrommet 2012-
2014, skulle man i 2016 ha tilbakebetalt nær 3,0 mill. kr. Etter en helhetsvurdering har man 
imidlertid budsjettert med 3,5 mill. kr. 

Ved tidligere års kalkyler har det også vært budsjettert med reduserte gebyrer som følge av bruk 
av fond. Kommunen har imidlertid hatt lavere kostnadsnivå enn forutsatt, slik at bruken har blitt 
lavere enn forutsatt – og ved flere tilfeller har det også blitt avsatt ytterligere beløp til tross for 
budsjettering med bruk av fond. Bruken av fond i 2016 kommer altså som et resultat av et flerårig 
oppryddingsarbeid på selvkostområdene i Andebu, hvor man har søkt å harmonisere avgiftsnivået 
i forhold til faktisk kostnadsnivå samtidig som man har forsøkt å hente inn tidligere års 
overfinansiering. Dette er også et forhold som har vært konstantert av kommunens revisjon at man 
i Andebu burde ha ryddet opp i. 

I forbindelse med budsjettet for 2016 har kommunen søkt å hente inn tidligere års overfinansiering, 
samtidig som man har benyttet en noe høyere grad enn hva en ren femårs utjevning ville tilsi. 
Hadde man imidlertid valgt å legges seg på ren utjevning, ville graden av bruk ha blitt nevneverdig 
høyere i 2017. Dette tilsa på budsjetteringstidspunket at det var hensiktsmessig å legge seg på det 
nivået som kalkylen legger opp til. 

Alternative løsninger: 

De tre kommunene må hver for seg ta stilling til hvordan midlene på selvkostfond skal disponeres 
og håndteres i forbindelse med kommunesammenslåingen. Tre alternative løsninger har vært 
drøftet:  

1. For mye innbetalt betales i sin helhet tilbake. For lite innkrevd avgift kreves inn fullt ut i 2016. 
Samtlige fondsmidler vil da være eliminert pr 31.12.16. 

2. Det betales tilbake/kreves inn ekstra slik at kommunene hver for seg går inn i den nye 
kommunen med like store fond pr innbygger eller abonnent.  

3. Fondene beholdes i sin helhet og benyttes på de respektive avgiftsområdene i «nye 
Sandefjord». Fremført underskudd på septikområdet kreves inn i av den nye kommunen og 
belastes alle abonnentene i nye Sandefjord. 

Det kan også tenkes ulike løsninger for ulike områder, og det vil være mulig at kommunene 
anvender ulike prinsipper.  

Prosjektleders vurderinger: 

Prosjektleder mener det er viktig at innbyggerne i de tre kommunene oppfatter at løsningene som 
velges er «rettferdige». Det er imidlertid ikke så åpenbart hva dette bør innebære av konkrete 
løsninger for anvendelse av selvkostfondene. Størrelsen på selvkostfondene er ikke bare et 
resultat av hva hver enkelt innbygger eller abonnent har betalt, men også av ulik geografi og ulik 
kostnadsstruktur og et uttrykk for hva kommunene historisk har belastet abonnentene. Videre har 
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kommunene hatt forskjellig praksis for hvordan kostnader håndteres, f.eks. mht. hva som er 
investeringer og hva som er drift. Også verdien av anleggene som går inn i «nye Sandefjord» fra 
de tre kommunene er ulik, selv om bokførte verdier neppe gjenspeiler reelle restverdier av 
anleggene. 

Dersom alternativ 1 velges vil den nye kommunen ikke ha tilgjengelige fondsmidler til å redusere 
og utligne avgiftsveksten, og vil kunne gi større svingninger mellom år.   Planlagt bruk av fond i 
økonomiplanen i de tre kommunene må kompenseres med økte avgifter/ reduserte utgifter.  

Andebu kommune har vedtatt å betale tilbake i 2016 en betydelig andel av fondsmidler til Andebus 
abonnenter. En oppfølging av dette, innebærer at alle tre kommunene regulerer sine fond ved siste 
fakturering i 2016 slik at beløp pr. abonnent for de enkelte avgiftsområdene blir lik iht. reviderte 
budsjetter. Dette vil trolig ikke bli oppfattet som urimelig og vil være i tråd med departementets 
anbefalte løsning. En slik løsning, vil innebære at septikabonnentene i Stokke kommune vil motta 
et ekstra krav pr abonnent i 2016 på 1.015 kr og for Andebu kommunes abonnenter et ekstra krav 
på 2.439 kr. Denne løsningen vil etter prosjektleders vurdering påføre abonnentene i Stokke og 
Andebu en stor økonomisk belastning ved at hele det fremførte underskuddet må inndekkes i løpet 
av ett år.  

Forskjellene i beløp pr. abonnent/innbygger på øvrige områder relativt beskjedne. Det vil være 
ressurskrevende å gjennomføre endret avregning i alle tre kommuner på gjenstående termin(er) i 
2016.  

Etter en samlet vurdering, mener prosjektleder derfor at den beste løsningen er alternativ 3 hvor 
fondene og tilgodehavende overføres uavkortet til tilsvarende fond for «nye Sandefjord». 
Økonomisk status på sammenslåingstidspunktet er et øyeblikksbilde, og prosjektleder vektlegger 
at det også innenfor disse tjenestene skal etableres en ny kommune med nye løsninger og god 
samdrift. Denne løsningen vil også legge til rette for en lavere avgiftsvekst ved inngangen til den 
nye kommunen enn det som følger av en hel eller delvis tilbakebetaling av disponible fondsmidler.  

Det er i utgangspunktet ingen direkte sammenheng mellom størrelsen på fondene og omfang av 
tjenester/kostnader på de ulike avgiftsområdene. Ambisjonsnivå og kostnader vil over tid måtte 
balanseres mot avgiftsnivået, mens fond benyttes for å kunne sikre en rasjonell fremdrift i 
gjennomføringen av tiltak som strekker seg over tid og en hensiktsmessig innkreving av avgifter. 
Beslutning om hvordan fondene håndteres ved inngangen til «nye Sandefjord» bør derfor ikke ha 
vesentlige konsekvenser for gjennomføring av f.eks. hovedplan vann, avfallsplaner etc.  

Avgiftene for nye Sandefjord kommune fremlegges som egen sak i forbindelse med at 
kommunestyret behandler budsjettet for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020.  

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Nils Dagfinn Aspø 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Tabell til saken om selvkostfond. 

 

 

Avgiftsområde Stokke Andebu Sandefjord Stokke Andebu Sandefjord
Vann 1 453 765 192 036 13 821 998 403 112 580
Avløp 741 723 417 593 14 736 734 227 243 679
Renovasjon 1 401 910 2 955 305 5 478 899 334 950 242
Septik -603 097 -1 275 752 1 012 524 -1 015 -2 439 523
Byggesaksbeh. 2 075 588 4 920 381 180 0 109
Oppmåling 0 2 723 103 0 0 60
Reguleringplan 0 926 792 0 0 20
Feiing 81 690 13 000 25 0 1
SUM 5 151 579 2 289 182 43 633 430 154 -1 134 2 214

Fond pr 31.12.16 Fond pr abonnement 1. halvår 2016
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2050 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Høringsuttalelse til transportetatenes forslag til nasjonal transportplan (NTP) 
2018-2029 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
62/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Fellesnemnda slutter seg til forslaget til felles uttalelse fra Vestfold (vedlegg 1). 

Følgende tiltak bør sikres gjennom NTP 2018 – 2029: 

1. Realisering av Ytre-IC. Utbygging av dobbeltspor til Skien må forseres for å unngå at det 
pågående planleggingsarbeidet stopper opp og at det oppstår et vakuum mellom planlegging 
og bygging.  

2. Dagens stasjonsmønster på Vestfoldbanen opprettholdes. 
3. Bymiljøavtale for Vestfoldbyen. 
4. Konkurransedyktige vilkår for Torp Sandefjord lufthavn.  

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Forslag til felles høringsuttalelse fra Vestfold 
 
 

Utrykte vedlegg 

· Transportetatenes forslag til NTP 2018 – 2029 
· Vedleggene til NTP-forslaget  

Sammendrag 

Prosjektleder anbefaler at nye Sandefjord kommune v/Fellesnemnda slutter seg til forslaget til 
felles uttalelse fra Vestfold, og da særskilt de momentene som fremheves: 

· Utbyggingen av Ytre-IC til Skien må forseres. Sammenhengende høy standard bør rangeres 
over kortsiktig kalkulasjon av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, for gjenstående deler av IC-
utbyggingen.  
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· Bymiljøavtaleordningen må utvides til å gjelde Vestfoldbyen. 
· Torp Sandefjord lufthavn bør gis like rammebetingelser som statlige lufthavner. Det bør 

utarbeides en helhetlig strategi for lufthavnlogistikken på Østlandet som også drøfter 
fordelene ved å ha et operativt alternativ til Gardermoen.  

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 30.05.2016, sak 55/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Fellesnemnda slutter seg til forslaget til felles uttalelse fra Vestfold (vedlegg 1). 

Følgende tiltak bør sikres gjennom NTP 2018 – 2029: 

1. Realisering av Ytre-IC. Utbygging av dobbeltspor til Skien må forseres for å unngå 
at det pågående planleggingsarbeidet stopper opp og at det oppstår et vakuum 
mellom planlegging og bygging.  

2. Dagens stasjonsmønstre på Vestfoldbanen opprettholdes. 
3. Bymiljøavtale for Vestfoldbyen. 
4. Konkurransedyktige vilkår for Torp Sandefjord lufthavn. 

Bakgrunn 

Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS presenterte 29. februar sitt plangrunnlag for 
regjeringens arbeid med en stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2018 - 2029 (heretter 
NTP). Plangrunnlaget er nå på høring frem til 1. juli. Etter høringen starter 
Samferdselsdepartementet arbeidet med nevnte St.meld. som skal behandles av Stortinget våren 
2017.  

Vestfold fylkeskommune har ledet arbeidet med å utforme en felles høringsuttalelse fra Vestfold. 
Det har vært nedsatt en skrivegruppe med representasjon Sandefjord kommune, Horten 
kommune, Mulighetsanalyse Larvik og Bypakke Tønsbergregionen. Høringsuttalelsen (se vedlegg 
1) ble presentert i Plattform Vestfold 25. mai. Uttalelsen forelegges Fylkestinget 16.06.16.  

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 

Planperioden er i forslaget utvidet til 12 år. Forslaget består av 4 økonomiske rammer for 
prioritering:  

 

LAV BASIS MIDDELS HØY 
574 mrd. 716 mrd. 860 mrd. 932 mrd. 

 

Det er viktig å merke seg at forslaget inneholder en lang rekke «bundne prosjekt» som skal dekkes 
av rammen. Eksempler på bindinger i Vestfold som er sikret finansiering i den kommende NTP-
perioden er gjenstående deler av indre-InterCity (Nykirke – Barkåker med mer), en 
dobbeltsporparsell mellom Stokke og Sandefjord og E18 Bommestad - Sky.  

Ved rangering av nye prosjekter har samfunnsøkonomisk nettonytte per budsjettkrone vært det 
viktigste kriteriet, etterfulgt av sammenhengende standard/samfunnssikkerhet og klimahensyn. 
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Transportetatenes forslag (http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029) kan 
oppfattes som noe negativt for Vestfold. Med unntak av 1,9 mrd. til en dobbeltsporparsell mellom 
Stokke og Sandefjord, er det i forslaget ikke avsatt midler til videre planlegging og utbygging av 
dobbeltspor på ytre-InterCity (heretter IC), med tilhørende stasjonsutvikling i Tønsberg, Sandefjord 
og Larvik, i planperioden. Videre er Vestfoldbyen ikke nevnt som et av byområdene som er 
aktuelle for bymiljøavtale og Torp Sandefjord lufthavn vil få vanskeligere vilkår som følge av at det 
avsettes midler til en tredje rullebane på Gardermoen. 

Flere av de noe overordnede beskrivelsene i hoveddokumentet utdypes i forslagets syv vedlegg. 
Det er særlig Vedlegg 2 – Framtidig kapasitet på Oslo lufthavn, Vedlegg 5 – Langsiktig 
jernbanestrategi og Vedlegg 6 – Fremdriftsplan for InterCity-utbyggingen som er interessante for 
kommunen. 

Ytre-IC 

Korridor 3 (Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger) får positiv omtale i NTP-forslaget og 
Vestfoldbanen fremheves som den mest trafikkerte IC-strekningen. Gjenstående deler av 
Vestfoldbanen vil, sammen med utbyggingen av Grenlandsbanen, være viktige elementer i et 
fremtidsrettet fjerntogtilbud. 

I NTP-forslaget avsettes midler til ferdigstillelse av indre-IC til Tønsberg. De ytre-IC strekningene 
på Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen er i midlertid ikke tilgodesett med midler, og 
rangeres lavere i den samlede prosjektporteføljen enn tidligere. For IC-strekningene tas, i følge 
JBV, mye av samfunnsnytten/effekten (reisetidsgevinsten med mer) gjennom det som er bygget, 
under utbygging, eller inne som bundne prosjekt i forslaget. Når transportetatene nå har vektlagt 
samfunnsøkonomisk nettonytte per budsjettkrone høyere enn hensynet til sammenhengende 
standard, gir dette et negativt utslag for de ytre-IC strekningene. 

Dobbeltsporparsellen på deler av strekningen mellom Stokke og Sandefjord, som ligger inne i 
forslaget, er viktig for å kunne innfri den overordnede målsettingen om halvtimesfrekvens mellom 
Oslo og Skien innen 2026. Den er dermed også viktig for å innfri målsettingen om et forbedret 
togtilbud (binding). Parsellen ligger inne i alle kostnadsalternativ, med unntak av lav ramme.  

Bymiljøavtale for Vestfoldbyen 

I analyse og strategifasen (forarbeidet) til NTP-forslaget var Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord, 
Larvik) nevnt som en mulig kandidat til bymiljøavtale. Sandefjord kommune vedtok i FS-sak 89/15 
å slutte seg til en søknad fra Vestfold fylkeskommune om bymiljøavtale. I det foreliggende NTP-
forslaget er Vestfoldbyen ikke nevnt som et av de 9 byområdene som er aktuelle i forhold til 
bymiljøavtaler.  

Torp Sandefjord lufthavn 

NTP-forslaget nevner i liten grad Torp lufthavn utover å fastslå at den er en regional lufthavn med 
innlands- og utlandstrafikk for sitt nedslagsfelt. Det er utarbeidet en kost-nytteanalyse som viser 
svært positiv nytte ved å bygge en tredje rullebane med tilhørende terminal på Gardermoen.  

 

Høringsuttalelsen fra Vestfold 

Den foreliggende høringsuttalelsen inneholder en mer utfyllende omtale av de tre ovennevnte 
momenter. I tillegg fremheves nasjonale beredskapsveier, planlegging av Grenlandsbanen, 
Jyllandskorridoren, utbygging av E134, økte rammer for fylkeskommunen og fast forbindelse 
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Horten – Moss som viktige tiltak for Vestfold som bør sikres finansiering i NTP 2018-2029. 

 

Prosjektleders vurdering 

Prosjektleder mener at nye Sandefjord bør stille seg bak forslaget til felles uttalelse fra Vestfold, 
med tillegg av at stasjonsstrukturen opprettholdes. Prosjektleder mener at de momentene som 
fremheves i høringsuttalelsen gjenspeiler det som vil ha størst betydning for nye Sandefjord 
kommune.  

Ytre-IC 

Prosjektleder mener at utbyggingen av ytre-IC med fremtidsrettet standard vil styrke jernbanens 
konkurransekraft for person- og godstransport sammenliknet med andre og mindre miljøvennlige 
transportmidler mellom Oslo og Sør-/Sørvestlandet.  

Jernbaneverket arbeider med med konsekvensutredninger til kommunedelplaner på strekningen 
Tønsberg – Sandefjord – Larvik. Dersom ytre-IC ikke tilgodeses med midler i den kommende 
planperioden vil utbyggingen utsettes og den pågående planleggingen bremses.  

Dersom planarbeidet stopper opp vil mye verdifull kunnskap gå tapt og arbeidet må evt få en «ny 
start» med de kostnader dette måtte medføre. Konsekvensene for de berørte byene er åpenbare:  

· Viktige byutviklings- og knutepunktutviklingsprosesser blir satt på vent.  
· Mange private hjemmelshavere innenfor de foreslåtte utredningskorridorene vil oppleve 

usikkerhet 
· Nasjonale ambisjoner om et konkurransedyktig fjerntogtilbud stilles i bero.  
· Lokalt vil arealene langs E18 trolig forbi de mest etterspurte for etablering av nye 

arbeidsplass- og besøksintensive bedrifter i overskuelig fremtid.  

Det er viktig at hele IC planlegges og bygges ut med løsninger som er tilfredsstillende i et 100-års 
perspektiv. Erfaringen fra den første E18-utbyggingen på 1980-tallet var at veiens kapasitet var 
maksimalt utnyttet kort tid etter åpningen, og denne feilen bør ikke gjentas.  

Prosjektleder vil peke på at det ved motorveiutbyggingen på strekningen Gulli – Langåker måtte 
rives og gjenoppbygges alle brukonstruksjoner syd for Stokke, fordi disse ikke var dimensjonert for 
4-felts trafikk.  

Ved rangering av prosjekter i NTP bør sammenhengende fremtidsrettet standard vurderes som et 
viktigere kriterium enn kortsiktig kalkulasjon av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Bymiljøavtale for Vestfoldbyen 

Prosjektleder støtter vurderingene i forslaget til felles uttalelse fra Vestfold. Ordningen med 
bymiljøavtaler bør utvides til å omfatte Vestfoldbyen (Sandefjord, Larvik, Tønsberg-regionen), som 
fra 2017 vil ha ca. 175 000 innbyggere og være Norges 5. største byområde. 

Torp Sandefjord lufthavn 

Prosjektleder mener at transportetatenes noe ensidige fokus på Gardermoen kan undergrave 
aktiviteten på Torp.  

NTP har en iboende dualitet ved at planen både er en statlig plan, men samtidig en nasjonal plan. 
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Det kan stilles spørsmål ved om nasjonen, og da særlig Østlands- og Sørlandsregionene spesielt, 
er tjent med så ensidig oppmerksomhet på Gardermoen. Den foreslåtte strategien kan på sikt få 
konsekvenser for arbeidslivet i Vestfold.  

Det er viktig å opprettholde dagens aktivitetsnivå på Torp, både fra et regionalt og et nasjonalt 
perspektiv, fordi: 

· Torp bidrar til å beholde eksisterende næringsaktører med betydelig internasjonal aktivitet i 
Vestfold. Tilstedeværelsen til store regionale arbeidsgivere betinger enkel tilgang til store 
europeiske lufthavner, slik Torp kan tilby. Fortsatt tilstedeværelse av disse aktørene er 
essensielt for at Vestfold skal evne å beholde og tiltrekke seg høyt utdannet arbeidskraft.  

· Når fly velges som reisemiddel så bør det være ønskelig, i og tråd med forslagets øvrige 
ambisjoner, å unngå økt persontransport på vei mellom Gardermoen og Agderfykene, 
Telemark, Vestfold og Buskerud. All den tid det ikke finnes noen funksjonell «ring 4», må all 
persontransport på vei gå gjennom Oslo.   

· Torp er et beredskapsmessig alternativ til Gardermoen. Både i perioder med tåke på 
hovedlufthavnen, men også i tilfelle alvorlige nasjonale hendelser, terror etc.  

Vedlegg 2 til NTP-forslaget viser at en tredje rullebane på Gardermoen ikke nødvendigvis er 
samfunnsmessig lønnsom dersom det tilrettelegges for vekst på Torp og Rygge. Nevnte vedlegg 
har et noe ensidig fokus på Gardermoen. Prosjektleder skulle gjerne sett en helhetlig strategi for 
lufthavnlogistikken på Østlandet. Det bør utarbeides en analyse som også belyser fordelene ved å 
opprettholde et flyplasstriangel/-tandem rundt Oslofjorden. Aktuelle tema for nærmere utredning 
kan være økonomiske konsekvenser av ulike strukturer, transportarbeid gjennom Oslo, beredskap 
ved nasjonale hendelser, klimahensyn og andre samfunnsmessige hensyn som lokal/regional 
utvikling. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            David Bakke Haugen 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Til: Plattform Vestfold fylkeskommune  

Fra: Skrivegruppen for Nasjonal transportplan 2018-2021ved saksbehandler Linda Carolina 
Ehnmark 

Dato: 13. mai 2016 

 

Sammendrag 

De statlige transportetatene og Avinor leverte plangrunnlaget for regjeringens arbeid med St.meld. 
om Nasjonal transportplan 2018-2029 (heretter kallet NTP) 29.februar. I saken støttes 
hovedinnretningen i NTP, med realisering av, for Vestfold viktige, E18 Bommestad-Sky og 
jernbaneprosjektene dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker samt en kort 
dobbeltsporparsell sør for Tønsberg (mellom Stokke og Sandefjord). 

I saken omtales de tre høyest prioriterte tiltakene i Vestfold som må inn i NTP: full InterCity-
utbygging som også omfatter realisering av ytre Inter-City innen 2027, bymiljøavtale for Vestfoldbyen 
samt likeverdige og konkurransedyktige rammebetingelser for Torp Sandefjord lufthavn.  

Andre viktige tiltak for Vestfold, som bør sikres gjennom NTP er: nasjonale beredskapsveier, 
utlandskorridor 3 Larvik/ Grenland- Hirtshals, økte rammer til det fylkeskommunale 
transportsystemet, planlegging av Grenlandsbanen samt fast forbindelse over Oslofjorden Horten-
Moss. 

 

Forslag til høringsuttalelse 

Vestfold fylkeskommune (fylkeskommunen) støtter hovedinnretningen i NTP 2018-2029, med 
realisering av, for Vestfold viktige, E18 Bommestad-Sky og jernbaneprosjektene dobbeltspor 
Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker samt en kort dobbeltsporparsell sør for Tønsberg 
(mellom Stokke og Sandefjord).  

Fylkeskommunen støtter ikke forslaget om å omklassifisere fylkesveier til riksveier. Fv.40, fv.305 og 
fv.308 som er foreslått omklassifisert bør ikke omklassifiseres til riksvei. Dersom nevnte veier likevel 
omklassifiseres, forutsettes vesentlig, statlig finansiering til blant annet Bypakke Tønsberg-regionen 
(fv.308 fastlandsforbindelsen til Nøtterøy og Tjøme).  

Vestfold fylkeskommune ser at NTP 2018-2029 mangler viktige tiltak for å nå nasjonale mål i 
Vestfold.  

De høyest prioriterte tiltakene i Vestfold som må inn i NTP 2018-2029 er: 

- Full InterCity-utbygging innen 2027: Utbygging av dobbeltspor til Halden, Skien, Lillehammer 
og Hønefoss må forseres slik at det fullføres innen 2027.  
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Utbygging av Inter-City-systemet med dobbeltspor til Halden, Skien, Lillehammer og Hønefoss er det 
viktigste samferdselsprosjektet i Norge, for å løse transportutfordringene på Østlandet, mellom 
landsdelene og til utlandet – både for person- og godstransport. InterCity-utbyggingen er viktig for å 
sikre en balansert og bærekraftig flerkjernet tettstedsutvikling innen det befolkningsrike Østlandet. 
Hele Inter-City-utbyggingen må derfor forseres slik at den blir fullført innen 2027.  

Med dobbeltspor på hele strekningen Tønsberg–Skien kan reisetidene Oslo-Grenland reduseres med 
over én time. Trafikken mellom byene langs Vestfoldbanen er allerede relativt stor, og i likhet med 
den Oslo-rettede trafikken styrkes denne kraftig som følge av frekvens- og reisetidsforbedringer. 
Dette vil gi et stort potensiale for å overføre mer persontransport fra veg til bane noe som vil være 
viktig for å bidra til å oppfylle nullvekstmålet. 

I tillegg er det viktig å få avklart jernbanetrasé og stasjonslokalisering med tanke på framtidig by- og 
samfunnsutvikling i områder der store arealer er båndlagt. Vestfoldbyen er avhengig av å etablere 
fungerende kollektivknutepunkt for å videreutvikle et kollektivtilbud med rutebuss av høy kvalitet for 
å kunne nå nullvekst-målet for persontrafikken. Det arbeides med helhetlige transportsystemer i 
Tønsberg (bypakke) og Larvik (mulighetsanalyse) som er avhengige av avklaringer og koordinering i 
forhold til IC-utbyggingen på strekningen Tønsberg-Larvik.  

 

- Bymiljøavtale for Vestfoldbyen: Ordningen med bymiljøavtaler må utvides til å gjelde flere 
byområder, og den økonomiske rammen må økes i samsvar med en utvidelse. En utvidelse til flere 
byområder forutsetter at avtalens rammeverk tilpasses til et hensiktsmessig nivå utfra bystørrelse og 
ulike grader av utfordringer. Stortinget har et ansvar for å drive helhetlig bypolitikk, og ikke kun for ni 
utvalgte byområder. Vestfoldbyen (Sandefjord, Larvik og Tønsberg-regionen) har i 2017 175.000 
innbyggere og er Norges 5. største byområde.  

Bymiljøavtaleordningen må utvides til å gjelde Vestfoldbyen i NTP 2018-2027. Vestfoldbyen innfrir 
mange av kravene til helhetlige bymiljøavtaler, blant annet med Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk (RPBA), restriktive tiltak/bompenger, gjennomføring av KVU/KS1 for transportsystemet i 
Tønsberg-regionen, mulighetsanalyse Larvik og Bypakke Tønsberg-regionen. Fylkeskommunen, Larvik 
og Tønsberg-regionen har vedtatte mål om nullvekst for personbiltrafikken. 

Nullvekstmålet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange er 
ambisiøst, men også økonomisk svært utfordrende. Med en gjensidig, forpliktende bymiljøavtale 
med Vestfoldbyen, får staten et nytt sammenhengende byområde som kan nå nullvekstmålet.  

 

- Torp Sandefjord Lufthavn: Torp Sandefjord lufthavn er en viktig regional lufthavn med et 
influensområde definert til å strekke seg fra Arendal til Drammen. Lufthavnen er av stor betydning 
for lokalisering av kompetansearbeidsplasser i regionen og næringslivets konkurransedyktighet 
internasjonalt.  

Det er avgjørende med like rammebetingelser for statlige og ikke-statlige lufthavner. Det må ikke bli 
en konkurransevridning i lufthavnmarkedet som gir de ikke-statlige lufthavnene en stor 
kostnadsbyrde, og konkurranseulempe som gjør det vanskelig å få til en fremtidig lønnsom drift.  

Torp Sandefjord lufthavn og Moss lufthavn Rygge må i høyere grad vurderes i forhold til å bidra til å 
avlaste Oslo lufthavn Gardermoen, før en vurderer en 3. rullebane på Gardermoen.  
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Torp Sandefjord lufthavn er også et beredskapsmessig alternativ til Gardermoen, både i perioder 
med tåke på hovedlufthavnen, men også i alvorlige nasjonale hendelser som for eksempel 
terrorangrep.  

InterCity-utbyggingen bør inneholde en ny og tilrettelagt (integrert) jernbanestasjon på Torp.  

 

Andre viktige tiltak for Vestfold som bør sikres gjennom NTP 2018-2029 er: 

- Nasjonale beredskapsveier: Det er avgjørende at fylkeskommunene settes i stand til å ruste 
opp viktige nasjonale beredskapsveier. Vestfold har en særlig utfordring i forhold til at det er store 
trafikkmengder som blir overført til omkjøringsvegene når E 18 er stengt eller har betydelig redusert 
kapasitet. I Vestfold har dette blitt tydelig med raset i Hanekleivtunnelen og kollapsen av 
Skjeggestadbrua på E18 i Holmestrand kommune. Staten har et betydelig ansvar for, og interesse av, 
et fungerende beredskapsveinett. Det bør ikke være fylkeskommunens oppgave alene å sørge for 
effektive og trafikksikre, nasjonale beredskapsveier. Fylkeskommunen ber om statlig midler til 
omlegging av fv.900 i Holmestrand til det nedlagte jernbanesporet i Holmestrand sentrum og heving 
av trafikksikkerhetsstandarden på fv.35 Bispeveien i Re, der det høyest prioriterte tiltaket er gang og 
sykkelveger på den aktuelle strekningen .   

 

- Planlegging av Grenlandsbanen: Det må settes av midler til planlegging av Grenlandsbanen 
slik at den planlegges samtidig med ytre InterCity, og kan bygges i forlengelsen av ytre InterCity. 
Fylkeskommunen er opptatt av at en fremtidig sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen 
med Grenlandsbanen legger til rette for både person- og godstransport. Grenlandsbanen vil gi 
muligheter for et bedre togtilbud mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger, og bidra til at Vestfold, 
Grenland og Agder utvikles til én felles bo- og arbeidsmarkedsregion.  

 

- Utenlandskorridor 3 Larvik/Grenland-Hirtshals(Jyllandskorridoren): Fergeforbindelsene fra 
Larvik og Grenland til Jyllandskorridoren må innarbeides som en del av utenlandskorridor 3. Havnene 
i Larvik og Grenland er viktige for å utvikle Jyllandskorridoren som en avlastningskorridor for 
forbindelsen Oslo-Göteborg. Det planlegges nå en fullverdig jernbanetilknytning til containerhavnen i 
Larvik som styrker havna som viktig intermodalt knutepunkt. Det bør videre gjennomføres en 
permanent løsning som tilfredsstiller kapasitetsbehovet i Øyakrysset i Larvik.  

 

- Utbygging korridoren E134 Haukeli fra Karmøy til Drammen er viktig for å binde Øst- og 
Vestlandet sammen. Prosjektet har en høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Staten bør gjennomføre 
en KVU for en arm til Bergen fra E134 i linje med forslaget i aust-vestutredningen fra Statens 
vegvesen om å utrede støttes. 

- Økte rammer slik at fylkeskommunen settes i stand til å tilby et fungerende 
fylkeskommunalt transportsystem:  Når vedlikeholdsetterslepet på riksveiene skal tas igjen i 
planperioden, må fylkeskommunene settes i stand til å stoppe forfallet og ta igjen etterslepet og 
vedlikehold på fylkesveiene i løpet av samme periode. Veinettet henger sammen og må ses som én 
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helhet. Forslaget om etablering av et nasjonalt program for vedlikeholdsetterslep støttes. 
Programmet bør ha som mål å oppnå samme vedlikeholdsnivå på fylkesveg som på riksveg.  

 

Kollektivtransporten må sikres økte rammer slik at de ambisiøse målene om nullvekst i 
personbiltrafikken i byområdene kan nås. I byområder med bypakke bør det åpnes for bruk 
bompenger til drift av kollektivtransport. 

En St. meld. må følge opp Stortingets vedtak om utslippsfri kollektivtrafikk innen 2025 både i forhold 
til gjennomføring og finansiering.  

- Fast forbindelse Horten-Moss: Fylkeskommunen støtter en fast forbindelse Horten-Moss. En 
fastforbindelse må utformes slik at den legger til rette for å redusere utslipp av klimagasser så langt 
det er mulig, og ikke innvirker negativt på nærmiljø, naturmiljø og kulturmiljø. Behov for, og 
utforming av en eventuell jernbaneforbindelse bør vurderes nærmere, og sees i sammenheng med 
IC-utbyggingen. Det er viktig at en tunnel eller bru binder tettstedene - Horten og Moss. En videre 
utredning må synliggjøre det fulle potensialet for regionforstørring i ytre Oslofjord området ved at en 
fast forbindelse skaper et felles arbeids, bolig og service marked med 600 000 innbyggere i et 
flerkjernet byområde.  

I påvente av fast forbindelse er det viktig å sikre en mer miljøvennlig ferjedrift f eks ved elektriske 
ferjer. Det er stilt langt strengere miljøkrav i den siste ferjekonsesjonsrunden, men kravene bør 
skjerpes ytterligere. 

Overordnete kommentarer 

Til sist noen overordnete kommentarer. Det er positivt at klimahensynet er tillagt større vekt enn 
tidligere i samferdselspolitikken. Det er videre gledelig at intelligente transportsystemer (ITS) gis en 
viktig rolle i å bidra til de brede målene på transportområdet.  

Når det kommer til beslutningsgrunnlaget for samferdselsinvesteringene ønsker fylkeskommunen å 
vise til behovet for å videreutvikle de samfunnsøkonomiske analysene til å bedre ivareta 
ringvirkninger slik som regionforstørring og å vektlegge ande forhold som sammenhengende 
standard. 
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Saksframlegg 
 
Innledning: 
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS presenterte den 29.februar et 
grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029 (heretter kallet grunnlaget til NTP). 
Dokumentet er laget på bakgrunn av retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og er grunnlaget 
for regjeringens arbeid med St.meld. om Nasjonal transportplan 2018-2029. 

Grunnlagsdokumentet ble samtidig sendt på høring til fylkeskommunene og de fire største byene. 
Høringsfristen er 1.juli 2016.  

Regjeringen presenterer transportpolitikken gjennom meldingen om Nasjonal transportplan som 
legges fram for Stortinget. Meldingen fra Samferdselsdepartementet danner grunnlaget for 
behandlingen i Stortinget. 

Fylkeskommunen har på politisk og administrativ nivå bidratt til transportetatene og Avinors arbeid i 
utrednings- og planfasen. I den politiske fase som NTP nå er inne i inviterer fylkeskommunen til 
samhandling i det brede partnerskapet i Vestfold og arenaer som Plattform Vestfold. Det pågår også 
arbeid i Østlandssamarbeidet og Jernbaneforum sør for å mobilisere støtte til felles strategiske 
interesser. 

 

Saksutredning: 
Saksutredningen orienterer først om høringsprosessen i Vestfold samt hovedinnretningen og 
rammene i grunnlaget til NTP. Deretter omtales viktige prosjekter for Vestfold, som er inne i NTP, 
prosjekter som må inn i NTP og prosjekter som bør sikres gjennomføring i NTP. 
 
 

1. Høringsprosessen i Vestfold  
Fylkeskommunen har invitert til samhandling med det brede partnerskapet i Vestfold i 
høringsprosessen. Plattform Vestfold som består av Vestfold og Telemark fylkeskommuner, 
kommunene langs Vestfoldbanen fra Sande til Skien, transportetatene, fylkesmannen i Vestfold, 
næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner har vært brukt som forankringspunkt.  

Det har vært en skrivegruppe, ledet av fylkeskommunen, med deltakere fra Horten kommune, 
Sandefjord kommune, mulighetsanalyse for helhetlig transportløsning i Larvik samt Bypakke 
Tønsberg-regionen.  

Forslag til saksframlegg og høringsuttalelse ble lagt frem i Plattform Vestfold 25.mai 2016. Møte var 
utvidet, med inviterte deltakere fra alle Vestfoldkommunene. Plattform Vestfold ga, med innspill i 
møte, sin tilslutning til denne høringsuttalelsen. Fylkeskommunen har også invitert kommunene til å 
slutte seg til høringsuttalelsen. 

 

2. Nasjonal transportplan 2018-2029: Økonomisk ramme, kriterier for prioritering 
Regjeringen har ved to anledninger gitt retningslinjer til etatene og AVINOR sitt arbeid med NTP. 
Føringer for arbeidet har blant annet vært at klimagassutslippene skal halveres innen 2030 og at 
nullutslippsmålet skal være nådd innen 2050, økt trafikksikkerhet på vei, bane, på sjøen og i luften, 
legge samfunnsøkonomisk nytte til grunn for prioriteringer og at etatene skal arbeide innenfor en 
felles, økonomisk ramme. Planhorisonten er utvidet med to år, og er nå på 12 år, jamført med 
tidligere NTP-er. 
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De økonomiske rammene prioriteringene er gjort innenfor er:  

LAV BASIS MIDDELS HØY 
574 mrd. 716 mrd. 860 mrd. 932 mrd. 

 

Videre er det lagt til grunn at noen prosjekter er bundne. Det er prosjekt som ligger inne med 
oppstart i første fireårsperiode i gjeldende NTP, indre Inter-City, Ringeriksbanen, fast bevilgning til 
Nye Veier AS og tre tunnelprosjekter på E 216.. Videre har etatene prioritert drift og vedlikehold, 
etterslep på riksvei og jernbane, trafikksikkerhet, utvikling av teknologi knyttet til alle 
transportformene (biodrivstoff, null-, og lavutslippsbiler, trafikkstyring jernbane/ERTMS, ITS – 
intelligente transportsystem) og satsing på miljøvennlig transport i de 9 største byområdene 
gjennom bymiljøavtaler. 

Når denne prioriteringen er gjort, er det relativt små rammer til nye tiltak og prosjekter: 

LAV BASIS MIDDELS HØY 
0 13 mrd. 69 mrd. 129 mrd. 

 

 

3. Viktige prosjekter for Vestfold, som er inne i NTP 2018-2029 
 

Jernbane – prosjekter på Vestfoldbanen 

Vestfoldbanen er den mest trafikkerte Inter-City-strekningen. Vestfoldbanen har også over tid vært 
blant strekningene med høyest passasjervekst. Bare i 2015 var det en passasjervekst på 24 prosent.  

Det er tre prosjekter som gjenstår for at den indre Intercity-utbyggingen skal være fullført mellom 
Drammen og Tønsberg: Drammen-Kobbervikdalen, Nykirke-Barkåker og kort dobbeltspor sør for 
Tønsberg mellom Sandefjord og Stokke.  

Drammen – Kobbervikdalen i Buskerud:  

I planperioden 2018–2029 inngår dobbeltspor fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen, som vil gi 
sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til Nykirke. Det blir mulig med to tog i timen til 
Tønsberg i grunnrute. Å løse denne flaskehalsen i Buskerud er svært viktig for Vestfold.  

Nykirke-Barkåker: 

Dette er en «missing link» mellom to dobbeltsporparseller. Med unntak av i lav økonomisk ramme, 
er det ført opp midler til strekningen Nykirke–Barkåker, slik at det blir sammenhengende dobbeltspor 
nord for Tønsberg.  

Kort dobbeltsporparsell sør for Tønsberg (mellom Stokke og Sandefjord): 

Det er lagt til grunn, med unntak av i lav økonomisk ramme, en kort dobbeltsporparsell sør for 
Tønsberg (mellom Stokke og Sandefjord) i planperioden.  
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Det er viktig at alle disse tre prosjektene realiseres i NTP slik at det blir sammenhengende 
dobbeltspor nord før Tønsberg, ytterligere reisetidsgevinster og bedre kryssingsmuligheter mellom 
Tønsberg og Larvik. Det blir da mulig å innføre halvtimesfrekvens til Skien. 

 

Vei – E18 Bommestad-Sky 

Med den syv kilometer lange E18-parsellen fra Bommestad til Sky i Larvik, fullføres byggingen av 
firefelts motorveg gjennom Vestfold. Prosjektet vil føre til sammenhengende firefelts veg fra Oslo til 
Langangen i Telemark. Utbygging av E18 til firefeltsvei gjennom Vestfold har avhjulpet 
avviklingsproblemer i vegtrafikken. E18 Bommestad-Sky har vært prioritert i både NTP 2010-2019 og 
NTP 2014-2023, med både statlige midler og annen finansiering (brukerfinansiering). 

I NTP 2018-2029 er det lagt til grunn statlige midler til å fullfinansiere resten av prosjektet E18 
Bommestad–Sky, 790 mill. kr. 

 

Omklassifisering av fylkesveier 

I 2015 ga Samferdselsdepartementet et tilleggsoppdrag til Vegdirektoratet. Vegdirektoratet ble bedt, 
i samarbeid med fylkeskommunene, å vurdere om det er grunnlag for omklassifisering av fylkesvei til 
riksvei. Fylkestinget behandlet omklassifisering i FT-sak 98/15. I saken ble fv.35 Bispeveien, fv.40 
Lågendalsveien, fv.305 Sandefjordsveien og fv.308 Jarlsberglinna/Nøtteryøveien vurdert.  

Et enstemmig fylkesting konkluderte med at det ikke vil være noen forvaltningsmessige gevinster ved 
å omklassifisere deler av fylkesveinettet til riksvei. Fylkestinget mente at fylkesveiene ikke hadde 
endret funksjon siden sist gang dette var til vurdering, og heller ikke at staten gjennom en slik 
omklassifisering skulle bidra med vesentlig finansering inn i Bypakke Tønsberg-regionen. 
Anbefalingen til Samferdselsdepartementet ble derfor at det ikke å bør gjøres endringer i dagens 
eierskapsstruktur. 

Transportetatene har i NTP-grunnlaget gått imot et enstemmig fylkesting og foreslår omklassifisering 
av fv.40 Lågendalsveien, fv.305 Sandefjordsveien og fv.308 Jarlsberglinna/Nøtterøyveien. 
Transportetatene har ikke foreslått å omklassifisere fv.35 Bispeveien i Re. Den svarer til samme 
kriterier som fv.40, og strekker seg gjennom flere fylker. Fv.35 har fungert som omkjøringsvei da 
Skjeggestadbrua kollapset. Det oppleves noe merkelig å foreslå omklassifisering av fv.40 men ikke 
fv.35, basert på kriteriene for omklassifisering. 

Dersom nevnte veier likevel omklassifiseres, forutsettes vesentlig statlig finansiering til blant annet 
Bypakke Tønsberg-regionen. Fv.308 til Borgheim, som foreslås å bli riksvei, er fastlandsforbindelsen 
til Nøtterøy og Tjøme, det største prosjektet i Bypakken Tønsberg-regionen. Det forventes derfor at 
staten bidrar til finansiering av ny hovedvei til Nøtterøy 

 

4. Tiltak med høyest prioritet i Vestfold, som må inn i NTP 2018-2029:  
 

Jernbane –full utbygging av InterCity- innen 2027 

Gjennomføring av sammenhengende dobbeltspor på de ytre InterCity-strekningene ligger ikke inne i 
planperioden. Det er lagt til grunn at indre InterCity realiseres i planperioden (unntatt i lav ramme). 
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Videre utbygging av sammenhengende dobbeltspor fra Tønsberg til Skien ligger ikke inne i 
planperioden. 

Østlandssamarbeidet står samlet om at full utbygging av Inter-City-systemet med dobbeltspor til 
Halden, Skien, Lillehammer og Hønefoss er det viktigste samferdselsprosjektet i Norge og utgjør 
fylkenes første prioritet i NTP. Utbyggingen vil løse transportutfordringene på Østlandet, mellom 
landsdelene og til utlandet – både for person- og godstransport. Hele Inter-City-utbyggingen må 
derfor forseres slik at den blir fullført innen 2027. Det er viktig at Regjeringen og Stortinget snarest 
fatter nødvendige vedtak slik at planarbeid og utbygging tilpasses en fremdriftsplan med 
ferdigstillelse i 2027.  

For at jernbanen skal kunne spille en rolle i transportsystemet, må den oppfattes som godt egnet til å 
løse transportutfordringene vi står overfor. Målet om nullvekst i personbiltrafikken og mål om 
reduserte klimagassutslipp stiller store krav til transporttilbudet på jernbane. NTP-forslaget legger 
opp til at disse målene skal gjelde for flere byer enn i dag, da må jernbanen ta en større rolle i 
transportsystemet i flere byområder. To tog i timen gjennom mesteparten av driftsdøgnet er viktig 
for at toget skal spille en betydelig rolle i kollektivsystemet i byområdene.  

Reduserte reisetider og høy frekvens er viktig for å sikre et godt og tilgjengelig tilbud for alle typer 
reiser, ikke minst for arbeidsreiser til/fra Oslo-området og internt mellom byene og byregionene i 
fylkene.  

Reduserte reisetider er den mest sentrale faktoren for regionsforstørring, og vil bety en utvidelse av 
bo- service og arbeidsregionene - Grenlandsbyen, Vestfoldbyen, Buskerudbyen og Oslo-området. 
Dette vil også kunne bidra til å dempe presset på de mest sentrale delene av Oslo-området. 

NTP-forslaget om å bygge en sammenhengende dobbeltspor på indre InterCity-strekningene samt 
kort dobbeltsporparsell mellom Stokke og Sandefjord vil muliggjøre halvtimesfrekvens, men 
innebærer dog ikke at reisetidsmålet for InterCity-utbyggingen nås på strekningen. Utbygging av ytre 
Inter-City vil redusere reisetiden mellom Tønsberg og Skien fra 91 minutter til 48 minutter og mellom 
Oslo og Grenlandsbyene med over én time. NTP-forslaget gir heller ikke mulighet for flere avganger i 
rush på Vestfoldbanen. Målene for InterCity-utbyggingen om økt frekvens og kortere reisetid er 
viktige for å gjøre tog konkurransedyktig transportmiddel i forhold til bil. 

Frekvensen har betydning både for reisetid og kapasitet. Det siste er viktig for å kunne møte den 
voksende transportetterspørselen som kan forventes de neste tiårene i Østlandsområdet.  

Utbygging er viktig for å løse transportutfordringer, men det er også viktig å få avklart traséer og 
stasjonslokalisering for by- og samfunnsutvikling i Vestfold. Det er uheldig om planleggingen av ytre 
InterCity utsettes fordi det også vil legge en demper på byutviklingen i stasjonskommunene. En 
utsettelse gir ikke kommunene i søndre Vestfold noe insitament til å starte 
knutepunktutviklingsprosesser i sine bysentra, fremfor ved E18-kryssene. 

 

Bymiljøavtale for Vestfoldbyen 

Grunnlagsdokumentet for NTP peker på at byveksten i Norge gir store utfordringer for 
transportsystemet, og at trafikken i framtiden i vesentlig grad må avvikles med gåing, sykling og 
kollektivtrafikk. Det sies videre at en slik omfordeling krever samordnet areal- og 
transportplanlegging og et utstrakt samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige 
etater.  

33



9 
 

 

Bymiljøavtaler er et viktig verktøy for å nå nullvekstmålet men det foreslås likevel at ordningen 
fortsatt skal gjelde kun de ni byområdene som tidligere var fremtidens byer. Rammen for 
bymiljøavtaler foreslås økt til 66,5 mrd. i middels og høy ramme, basis 46,7, lav 28,7 mrd. 

Transportetatene mener at målet om nullvekst må utvides til å omfatte alle byregioner der miljø- og 
kapasitetsutfordringer gjør det formålstjenlig å håndtere persontransportveksten med 
kollektivtransport, gåing og sykling.  De sier videre at nullvekstmålet som et minimum legges til grunn 
i alle byer det er aktuelt med bypakker. 

Fylkeskommunen mener at ordningen med bymiljøavtaler må utvides til å gjelde flere byområder, og 
den økonomiske rammen må økes. Stortinget har et ansvar for å drive helhetlig bypolitikk i hele 
landet, og ikke kun for ni utvalgte byområder. Vestfoldbyen (Tønsberg-regionen, Larvik og 
Sandefjord) har i 2017 175.000 innbyggere og er Norges 5. største byområde.  

Nullvekstmålet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange er 
ambisiøst, men også økonomisk svært utfordrende. Med en gjensidig, forpliktende bymiljøavtale 
med Vestfoldbyen, får staten et stort sammenhengende byområde med 175 000 innbyggere som 
skal nå nullvekstmålet..  

Vestfoldbyen innfrir mange av kravene til helhetlige bymiljøavtaler, blant annet med Regional plan 
for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), restriktive tiltak/bompenger, gjennomføring av KVU/KS1 for 
transportsystemet i Tønsberg-regionen, mulighetsanalyse Larvik og Bypakke Tønsberg-regionen.  

Fagetatene har i forrige planforslag for NTP (2014-2023) foreslått at Vestfoldbyen skulle bli del av 
ordningen med helhetlige bymiljøavtaler. I analyse- og strategifasen til NTP2018-2029 foreslo 
transportetatene igjen å utvide ordningen med bymiljøavtaler, til også å gjelde de tre byområdene 
Tønsberg-regionen, Larvik og Sandefjord. Alle med byer over 40.000 innbyggere. I Retningslinje 2 ga 
imidlertid regjeringen beskjed om at ordningen ikke skulle utvides.  

 

Torp Sandefjord Lufthavn  

Torp Sandefjord lufthavn er en av få lufthavner i Norge som ikke er eiet av Staten ved Avinor. 
Sandefjord Lufthavn AS eier og driver Torp Sandefjord lufthavn med konsesjon fra 
Samferdselsdepartementet. Lufthavna hadde ca. 1,5 millioner passasjerer i 2015. Passasjerene 
kommer fra et omland som i hovedsak strekker seg fra Agder-fylkene i sør til Oslo i nord: Vestfold (ca. 
45%), Telemark (ca. 20%), Buskerud (ca. 9%), Oslo (ca. 14%) og annet (ca. 12%). 

Fylkeskommunen mener at det i et lufthavnmarked, med både statlige og private aktører, er det 
avgjørende med tilrettelegging for likeverdige, konkurransefremmende og ikke-diskriminerende 
rammevilkår. Det må ikke bli en konkurransevridning i lufthavnmarkedet som gir de ikke-statlige 
lufthavnene en stor kostnadsbyrde, og konkurranseulempe som gjør det vanskelig å få til en 
fremtidig lønnsom drift.  

Transportetatenes noe ensidige fokus på Oslo lufthavn Gardermoen undergraver implisitt aktiviteten 
på Torp Sandefjord lufthavn. Den foreslåtte strategi kan, på sikt, få konsekvenser for arbeidslivet i 
Vestfold. Å opprettholde dagens aktivitetsnivå og legge til rette for videre utvikling på Torp er viktig, 
både fra et regionalt og et nasjonalt perspektiv. 
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Lufthavnen utgjør et dynamisk vekstsentra som gjør regionen til et mer attraktiv lokalisering for 
internasjonal virksomhet og for kunnskapsintensive arbeidsplasser. Lufthavnen bidrar positivt til 
arbeidsplasser, vekst og nyetableringer i regionen. Uten en fungerende lufthavn vil regionen ha 
utfordringer med å både beholde eksisterende og tiltrekke seg nye virksomheter med høy 
reisevirksomhet.  

Det vil være hensiktsmessig med en helhetlig strategi for lufthavnlogistikken på Østlandet. Analysen 
bør drøfte fordelene ved å ha et operativt alternativ til Gardermoen og de samfunnsmessige 
fordelene og ulempene ved å opprettholde et flyplasstriangel/-tandem rundt Oslofjorden.  

Ved Torp er det store muligheter for regional utvikling på østsiden av dagens rullebane. Det er viktig 
at en ny integrert jernbanestasjon på Torp øst inngår i den videre IC-planleggingen i Vestfold.  

Det er også viktig med en forbedret riksveitilknytning og ny adkomstvei fra Tassebekkrysset på E18 til 
Torp Sandefjord Lufthavn. Torp Sandefjord lufthavn er et beredskapsmessig alternativ til Oslo 
lufthavn Gardermoen. Både i perioder med tåke på hovedlufthavnen, men også i tilfelle alvorlige 
nasjonale hendelser, som for eksempel terrorangrep.  

En annen side ved å legge til rette for at regionale flyplasser tar en større andel av flytransporten er 
at persontransporten til og fra lufthavnen kan begrenses. Når først et reisearbeid skal gjøres med fly 
må det være ønskelig, i og tråd med forslagets øvrige ambisjoner, å unngå økt persontransport på vei 
mellom Oslo lufthavn Gardermoen og Agderfykene, Telemark, Vestfold og Buskerud. All den tid det 
ikke finnes noen funksjonell «ring 4», må all persontransport på vei gå gjennom Oslo.  

I forhold til tilbringertransporten til Torp Sandefjord lufthavn er det i dag en shuttlebuss fra Råstad 
stasjon på Vestfoldbanen til lufthavnen. Det har vært nesten en fordobling i antallet passasjerer på 
shuttlebussen i perioden 2008 til 2015, fra 76 000 til 131 000 passasjerer. En ny integrert 
jernbanestasjon på Torp ville være et viktig bidrag for å ytterligere øke kollektivandelen til Torp. 

 

5. Andre viktige tiltak for Vestfold, som bør sikres gjennom NTP 2018-2029  
 

Nasjonale beredskapsveier 

Hendelser på E18 slik som raset i Hanekleivtunnelen og kollapsen på Skjeggestadbrua de siste årene 
har aktualisert behovet for langsiktige beredskapsveger for E18 i Vestfold. 

Vestfold har en særlig utfordring i forhold til at det er store trafikkmengder som blir overført til 
omkjøringsvegene når E18 er stengt eller har betydelig redusert kapasitet.  E18 trafikk vil da bli ledet 
til omkjøringsveier som i varierende grad er tilrettelagte for stor mengder gjennomfartstrafikk, og vil 
oppleves som særlig belastende for myke trafikanter og byliv.   

På bakgrunn av bruddet på Skjeggestadbrua deltok fylkeskommunen sammen med Holmestrand og 
Re kommuner i utarbeidelsen av en faglig anbefaling på hvilke tiltak som skal til for å bedre den 
langsiktige beredskapsvegene. Statens vegvesen region sør skisserer følgende tiltaksforslag i et brev 
til vegdirektoratet av 5. september 2015:  

• Ny beredskapsveg på det gamle jernbanesporet gjennom Holmestrand sentrum, inkludert 
trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende langs Skolegata og i Rådhusgata.  
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• Heving av trafikksikkerhetsstandarden på fv. 35 Bispeveien på flere områder, der det høyest 
prioriterte tiltaket er utbygging av manglende gang- og sykkelveger på den aktuelle strekningen langs 
fv. 35.  

Etter kollapsen på Skjeggestadbrua vurderte Statens vegvesen midlertidig gjenåpning av 
Holmestrandtunnelen men fremholdt at de ikke går inn for å sette i stand fv. 313 
Holmestrandstunnelen for midlertidig trafikk. Denne konklusjonen er vi enige i, sett i lys av at det 
finnes andre både bedre og rimeligere alternativer. 

Bygging av nytt dobbelt jernbanespor i fjellet gjennom Holmestrand har aktualisert arealbruken i 
tilknytning til eksisterende jernbanespor. I et forprosjekt fra 2012 anslås utbygging av denne 
veitraseen å koste ca. 100 mill. 2012-kroner. Kostnadsanslaget er foreløpig og inneholder 
usikkerheter i størrelsesorden 20-40%. Det legges derfor til grunn en anslått kostnad i dag på ca. 130 
mill. kr. 

Fylkeskommunen er i dialog med både Holmestrand kommune og Jernbaneverket om mulig 
realisering av ny vei på det gamle jernbanesporet. Jernbaneverket vil bidra med et anleggsbidrag for 
opprydding og tilrettelegging for ny vei på 12 mill. kr. dersom tiltaket igangsettes innen utløpet av 
2018. Fylkeskommunen har satt av inntil 30 mill. kr til veitiltak i Holmestrand sentrum. Det gjenstår 
da anslagsvis +/-90 mill.kr for å få fullfinansiert prosjektet. 

Fylkeskommunen har igangsatt reguleringsplanarbeid for GS-tiltak på strekningen Ås-Linnestad i Re 
kommune samt omlegging av fylkesveg 900 gjennom Holmestrand sentrum.  

Fylkeskommunen mener at det er et nasjonalt angeliggende å bidra til fungerende beredskapsveger 
for E-18, og bidra finansielt til realisering av langsiktige beredskapsveger i Holmestrand- og Re 
kommuner. 

 

Planlegging av Grenlandsbanen  

En sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen ved Grenlandsbanen skal binde sammen 
byene langs kysten og forkorte reisetiden mellom Kristiandsand og Oslo med mer enn én time.  

Det gjennomføres for tiden en KVU for strekningen. Det er viktig at NTP sikrer midler til planlegging i 
planperioden slik at Grenlandsbanen kan bygges etter at InterCity-utbyggingen er fullført. 
Grenlandsbanen vil bidra til at investeringene som gjøres på Vestfoldbanen gir mye større fremtidig 
samfunnsøkonomisk nytte. 

 

Utenlandskorridor 3 Larvik/Grenland-Hirtshals(Jyllandskorridoren)  

Jyllandskorridoren strekker seg fra Hamburg i syd via Hirtshals i Danmark og videre til Norge og 
Sverige. Danske myndigheter har investert i jernbane til Hirtshals havn. På norsk side bør en utnytte 
potensialet som Jyllandskorridoren utgjør. Utenlandskorridor 3 bør utvikles til en nasjonal hovedåre 
for transport av gods, som kan fungere som en avlastningskorridor for forbindelsen Oslo-Göteborg.  

Utenlandskorridor 3 bør omfatte Grenland og Larvik havn i tillegg til Kristiansand havn. Det er viktig 
at vilkårene for transport av gods på eksisterende havnespor i Brevik, Larvik og på Herøya sikres og 
videreutvikles. For Vestfold sin del er det viktig å sikre en fullverdig jernbanetilknytning fra ny 
InterCity trase til Larvik havn. Fylkeskommunen vedtok nylig å bidra finansielt til en reetableringen av 
jernbaneterminal i regi av Larvik havn (FT sak 34/16). En mulig ny godsterminal på Kopstad, i Horten, 
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må også sikres jernbanetilknytning. Jernbaneverket må bidra aktivt til å realisere 
jernbaneterminalene til Larvik havn og Kopstad godsterminal. Det bør også gjennomføres tiltak som 
løser kapasitetsutfordringene i Øyakrysset i Larvik. 

I den videre utviklingen av jernbanen bør en legge til rette for både gods- og persontransport på 
Vestfoldbanen/ Bratsbergbanen/ Sørlandsbanen. 

Fylkeskommunene i Vestfold og Telemark har vedtatt en plan for intermodal godstransport i 
regionen som har som mål å bidra til at en større andel av godstransporten flyttes fra veg til bane og 
sjø (FT sak 44/15). Planen viser til at en mulig introduksjon av godstransport på Vestfoldbanen, og 
mulighet for godsomlastning til og fra sjø i Larvik og Grenland vil gi et godt bidrag til reduserte 
klimagassutslipp fra mobile kilder i de to fylkene.  

Å bygge opp om en effektiv transportkorridor til Europa danner grunnlag for vekst, utvikling og 
konkurransekraft i regionen. Planen har også som mål å gjøre regionen attraktiv for transport av 
gods, og tiltrekke seg havne- og logistikkbasert næringsvirksomheter. Logistikk er bransjer i vekst som 
skaper stadig flere arbeidsplasser.  

 

Utbygging av korridoren E134 Haukeli 

Utbygging korridoren E134 Haukeli fra Karmøy til Drammen er viktig for å binde Øst- og Vestlandet 
sammen. Prosjektet har en høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Staten bør gjennomføre en KVU for 
en arm til Bergen fra E134 i linje med forslaget i aust-vestutredningen fra Statens vegvesen om å 
utrede støttes. 

Økte rammer til det fylkeskommunale transportsystemet 

Forfall/etterslep 

Utredningen foreslår å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for alle riksveger og banestrekninger i 
planperioden. Noe av etterslepet på vei kan fjernes ved at det gjennomføres ordinære 
vedlikeholdstiltak i større omfang enn det som er nødvendig for å hindre forfall. Dette kan gi en mer 
effektiv gjennomføring og større nytte for trafikantene.  

Når vedlikeholdsetterslepet på riksveiene skal tas igjen i planperioden, må fylkeskommunene settes i 
stand til å stoppe forfallet og ta igjen etterslepet på fylkesveiene i løpet av samme periode. Veinettet 
henger sammen og må ses som én helhet. 

Fylkeskommunen har igangsatt arbeidet med en vedlikeholdsplan for fylkesveinettet i Vestfold.  

Økt ramme for drift av kollektivtransport 

Fylkeskommunen må få nødvendige midler til å opprettholde og styrke kollektivtilbudet. 

Knutepunktutvikling 

Transportetatene og Avinor anbefaler at fylkeskommunen skal ta et sterkere ansvar enn tidligere for 
utviklingen av kollektivknutepunktene og tilgrensende sentrumsutvikling. Det forutsettes at det 
følger midler med et slikt utvidet ansvar for knutepunktutvikling.  

 

Fast forbindelse over Oslofjorden mellom Horten og Moss  
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Fylkeskommunen har over tid arbeidet for en fast forbindelse i korridoren Horten-Moss. I 
sammenheng med høringen av KVU for kryssing av Oslofjorden uttalte fylkeskommune at en støtter 
en videre utredning og planlegging av både bru- og tunnelløsning (FT sak X/X). Ferjestrekningen er i 
dag den mest trafikkerte i Norge. En fast forbindelse i ytre Oslofjord vil skape et felles arbeids-, bolig- 
og servicemarked med 600 000 innbyggere i et flerkjernet byområde. 

En fastforbindelse må utformes slik at den legger til rette for å redusere utslipp av klimagasser så 
lang det er mulig, og ikke innvirker negativt på nærmiljø samt naturmiljø og kulturmiljø på 
Karljohansvern og Hortensskogen av nasjonal betydning. Behov for, og utforming av en eventuell 
jernbaneforbindelse bør vurderes nærmere, og sees i sammenheng med IC-utbyggingen. Videre 
forutsettes det at en fast forbindelse har en ilandføring/ avkjørsel/ tunnel som binder byene Horten 
og Moss sammen. KVU viste at den samfunnsøkonomiske nytteverdien vil være størst dersom 
barrieren mellom tettstedene bygges ned.  

I påvente av fast forbindelse er det viktig å sikre en mer miljøvennlig ferjedrift f eks ved innføring av 
ferjer som bruker gass eller strøm som drivstoff. Det ble stilt strengere miljøkrav i den siste 
ferjekonsesjonen, men kravene bør skjerpes ytterligere ved framtidige konsesjoner. 

 

6. Overordnete kommentarer  
 

Klima 
Det foreliggende NTP-forslaget påpeker i større grad enn tidligere at klimahensyn må ivaretas i 
samferdselspolitikken. Dette er positivt, og innebærer at klimahensyn må innarbeides innen all 
planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Areal- og 
transportplanleggingen blir viktige for å nå målene om at økningen i persontransporten skal kunne 
tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. 
 
I den sammenheng etterlyser fylkeskommunen en helhetlig plan på infrastruktur for fylle-/ 
ladestasjoner (nullutslippsteknologi). Staten bør ta en rolle i å realisere en slik infrastruktur.   
 
Samfunnsøkonomisk nytte 
Samfunnsøkonomisk nytte har blitt et viktigere beslutningsgrunnlag i arbeidet med å lage et NTP 
forslag. De samfunnsøkonomiske analysene fokuserer på spart reisetid. Fylkeskommunen mener at 
en ikke ensidig kan prioritere etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.. 
 
Det er flere forhold og hensyn som ikke vektlegges i tilstrekkelig grad. For ytre InterCity på 
Vestfoldbanen gir en ensidig vektlegging av samfunnsøkonomi et feilaktig bilde. Mye av tids-/kr-
gevinsten er allerede «vunnet» gjennom tiltak under utbygging (f.eks Eidangerparsellen) eller 
allerede inne (kort dobbeltsporparsell sør for Tønsberg (mellom Stokke og Sandefjord), dobbeltspor 
Nykirke – Barkåker med mer). Fylkeskommunen mener at sammenhengende standard må vurderes 
over samfunnsnytte pr. krone for den siste parsellen.  
 
Samfunnsøkonomiske analyser er heller ikke dynamiske. Fylkeskommunen vurderer at dagens 
modeller er lite egnet for å gi en reell prognose over samfunnsnytten til samferdselsinvesteringer. 
Mange av ringvirkningene blir ikke godt nok ivaretatt, bl.a. effekten av utvidede bo- og 
arbeidsmarkeder (regionforstørring). Det må en bredere analyse til, som omfatter 
samferdselsinvesteringenes innvirkning på verdiskaping, næringsliv og arbeidsmarked. 
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Videre vurderes det at etatenes arbeid med å finne omforente metoder for å beregne netto 
ringvirkninger i samfunnsøkonomiske analyser må trappes opp.  
 
Intelligente transportsystemer og tjenester (ITS) 
Fylkeskommunen ser positivt på den brede omtalen av intelligente transportsystemer og tjenester i 
NTP-forslaget. ITS kan spille en viktig rolle i å nå mål om økt fremkommelighet, trafikksikkerhet, miljø 
og tilgjengelighet. Det er viktig at loven i tilstrekkelig grad holder tritt med den teknologiske 
utviklingen å området. Autonome kjøretøy vil kunne spille en rolle i kollektivsystemet og bør fases 
inn i transportsystemet så snart som praktisk mulig. 
 
 

Fylkesrådmannens bemerkninger:  

Fylkesrådmannen mener hovedinnretningen i NTP er bra med økt fokus på tilrettelegging for et mer 
klima- og miljøvennlig Norge. Hovedinnretningen i NTP bør støttes, med realisering av, for Vestfold 
viktige, E18 Bommestad-Sky og jernbaneprosjektene dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og 
Nykirke-Barkåker samt kryssingsspor mellom Tønsberg og Larvik. I tråd med et enstemmig fylkesting 
(FT sak 98/15), mener fylkesrådmannen dog at omklassifisering av fylkesvei til riksvei ikke bør 
gjennomføres.  

Fylkesrådmannen har måttet vær streng i sin prioritering, og har derfor valgt å skille mellom 
prosjekter som må prioriteres inn i NTP, og prosjekter som bør sikres gjennom NTP. 
Fylkesrådmannen mener med dette å skille mellom samferdselsprosjekter som er av kritisk betydning 
for regionen og bør prioriteres i lyset av foreslåtte rammer i NTP 2018-2029. De andre prosjektene er 
også viktige men vil være mer utfordrende å gjennomføre i lyset av foreslåtte økonomiske rammer i 
NTP.  

Fylkesrådmannen mener realisering av ytre Inter-City, bymiljøavtale for Vestfoldbyen samt 
tilrettelegging for Torp Sandefjord lufthavner det viktigste for Vestfold, og må derfor prioriteres inn i 
NTP.  

Andre viktige tiltak for Vestfold, som fylkesrådmannen mener bør sikres gjennom NTP er: nasjonale 
beredskapsveier, utenlandskorridor 3, økte rammer for fylkeskommunale transportsystemet, 
planlegging av Grenlandsbanen samt fast forbindelse over Oslofjorden mellom Horten og Moss. 

Med fylkesrådmannens foreslåtte prioriteringer vil Vestfold ha gode forutsetninger til å nå 
nullvekstmålene, samt å bidra til en god samfunns- og næringsutvikling i Vestfold.  

 

39



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2050 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Høringsuttalelse - Intercity, utkast til planprogram dobbeltspor Tønsberg - 
Larvik 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
63/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
 
      
 

Prosjektleders innstilling: 

1. Vestfoldbanen må planlegges med sammenhengende fremtidsrettet standard hele veien 
til Skien. Det må bygges dobbeltspor på hele strekningen og ulike byggemåter må 
vurderes der anlegget vil gi vesentlige negative konsekvenser for omgivelsene.  

2. Det må velges en optimal korridorløsning med tilhørende optimal stasjonslokalisering 
med stort potensial for knutepunktutvikling. 

3. Stoppested i Stokke må beholdes, jf. Forhandlingsutvalgets utredning signert 19.12.2014. 
4. Ny jernbane må planlegges med stasjon på Torp Sandefjord lufthavn. Et alternativ med 

trasé mellom Torp vest og Stokke må medtas i planområdet for å få en reell vurdering av 
korridorer og terminalløsninger på Torp. 

5. Jernbanens fysiske barrierevirkning må hensyntas. Eksisterende krysningspunkt 
beholdes og oppgraderes. 

 

 

Vedlegg: 
Foreslåtte utredningskorridorer 
Korridorer detalj SFJ 
Forslag til planområde 
Prosess planprogram 
Hva ønsker Jernbanverket tilbakemelding på 
Arbeidsutkast - Forslag til planprogram for IC Tønsberg - Larvik.pdf 
Utkast til planprogram dobbeltspor Tønsberg - Larvik. Uttalelse. 
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Utrykte vedlegg  

Forstudierapport, datert 28.04.16  

Sammendrag 

Prosjektleder anbefaler at nye Sandefjord kommune slutter seg til anbefalingene i JBVs forslag til 
planprogram, inklusiv de foreslåtte utredningskorridorer, forutsatt at planområdet utvides til å 
omfatte en kobling mellom Torp vest og Stokke sentrum (korridor C). 

Forslaget til høringsuttalelse har lagt til grunn de forutsetningene som ligger i felles SAS-vedtak om 
kommunesammenslåing, hvor det gis føringer for utvikling av Torp og opprettholdelse av Stokke 
stasjon. 

Det er viktig at forutsetningene opprettholdes i henhold til gjeldende NTP og at JBV er tro mot de 
definerte målsettingene. For å oppfylle målsettingen om et fremtidsrettet togtilbud må hele 
Vestfoldbanen planlegges med dobbeltspor og sammenhengende fremtidsrettet standard. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 30.05.2016, sak 56/2016, og gjorde slikt vedtak: 

· Arbeidsutvalget tar saken til orientering.  
· Arbeidsutvalget ber prosjektleder om å utarbeide et forslag til høringssvar til møtet i 

Fellesnemnda 14. juni. 

Bakgrunn 

Stortinget vedtok i Nasjonalplan 2014-23 at det skal arbeides med dobbeltsporstrekningen 
Tønsberg – Larvik. Bestillingen skal planlegge for et moderne Inter City jernbanenett med 
hyppigere avganger, kortere kjøretider og høy punktlighet. Utbyggingen er delt i strekninger, og 
forslaget til planprogram som nå er lagt fram for uttalelse gjelder delstrekning Tønsberg Larvik. 
Strekningen er ment ferdigstilt i 2030. 

Stortinget har i Nasjonal transportplan (NTP) vedtatt Intercity-utbyggingen av Vestfoldbanen. 
Planarbeidet skal således ikke vurdere om strekningen skal bygges, men i hvilken korridor den 
skal bygges. I henhold til gjeldende NTP skal Ytre-IC (Tønsberg – Skien) være ferdig bygget til 
2030.  

JBVs overordnede målsetting for utbyggingen er å fremme jernbanen som et miljøvennlig og 
trafikksikkert transportmiddel, som skal kunne avlaste byområdene for biltrafikk og redusere 
behovet for ny veibygging. Utbyggingen skal bidra til regionvekst gjennom utvikling av mer 
kompakte byer og tettsteder som attraktive bo- og arbeidsmarkeder.  

Foreliggende framlegg er et foreløpig utkast til planprogram og uttalelsen er ment som et foreløpig 
innspill i prosessen mot et endelig forslag til planprogram, og arbeidsutkastet som nå er ute på 
høring er ment rådgivende i den videre prosessen for å optimalisere arbeidet med det endelige 
planprogrammet.  

Forslaget til Planprogram kommer på høring høsten 2016, og vil bli endelig politisk behandlet av 
det nye kommunestyret i nye Sandefjord. Etter den åpne høringsrunden vil Jernbaneverket legge 
fram et endelig Planprogram for vedtak i nye Sandefjord på nyåret 2017. 

Planleggingen skal tilrettelegge for et pålitelig togtilbud med kort reisetid mellom byer og tettsteder. 
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Reisetidsmålene er Oslo – Tønsberg på 1 time og Oslo – Porsgrunn på 1 ½ time. Det skal 
hovedsakelig planlegges for en hastighet på 250 km/t, der dette ikke medfører vesentlige 
merkostnader sammenlignet med 200 km/t. På strekningen Tønsberg – Larvik skal det bygges 40 
km nytt dobbeltspor med 3 til 5 stasjoner. 

Saksfremstilling 

Det skal utarbeides tre kommunedelplaner på den aktuelle utbyggingsstrekningen, hvorav 
Tønsberg- Sandefjord er én av dem. Utkastet til planprogrammet, som man nå skal ta stilling 
til, er felles for alle delstrekningene. Kommunene er planmyndighet, men organiseringen av 
planarbeidet kan etter avtale mellom partene eller ved departementets avgjørelse overføres til 
statlig myndighet, jf. plan- og bygningslovens § 3-7. Arbeidsutkastet som nå er lagt fram, blir 
dermed det eneste utkastet som kommunene hver for seg skal behandle i dagens 
kommunestruktur. Både Sandefjord og Stokke har separat utredet saken og i begge kommuner 
behandles den politisk innen fristen. 

Forslag til uttalelse er bygd på Jernbaneverkets ønsker om tilbakemelding omkring følgende tema: 

1. Forslag til utredningskorridorer 

2. Forslagene skal være realistiske og gjennomførbare for å bli alternativer 

3. En avveining mellom å ha et håndterbart antall alternativer og faren for å være for snever 

4. Planforutsetninger 

5. Framtidig terminal vest eller øst for Torp 

6. Når og hvordan siles korridorer/alternativer som viser seg ikke realistiske/relevante? 

7. Utredningsteama og -metodikk 

8. Andre samfunnsmessige virkninger – ønsker innspill ang. metodikk 

9. Involvering / medvirkning 

 

Jernbaneverket legger i alle sine forslag og i alt sitt arbeid vekt på at det er en helhetstenking bak 
de forslag som legges fram. Saksutredningen som her legges fram, er i hovedsak knyttet til 
trasévalg gjennom Stokke og Sandefjord kommuner som omfatter delstrekningene 1 og 2, med 
henvisning til “Forslag til planprogram” som ligger vedlagt. Utredningene følger de forslag som 
Jernbaneverket legget fram og begrunnes ut fra de føringer som er gitt. 

Jernbaneverket har basert det foreliggende arbeidsutkastet på fem forutsetninger: 

1. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

2. Jernbaneteknisk funksjonalitet 

3. Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling 

4. Ikke prissatte virkninger, (potensielle arealkonflikter) 

5. Teknisk gjennomførbarhet, anleggsgjennomføring og trafikkavvikling i byggefasen 
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Forutsetning 

Konklusjoner og anbefalinger i dette saksframlegget bygger på de vedtak som er gjort i de to 
kommunene om Torp og jernbane. I tillegg bygger den på Forhandlingsutvalgets utredning som er 
enighetsdokumentet som den nye SAS-kommunen hviler på, og som ble vedtatt i alle tre 
kommunene den 19.12 2014. 

I pkt 8 «Kommunikasjon, samfunns-.og næringsutvikling» står det: 

«Det vurderes å benytte eksisterende jernbanetrasé til fremtidig kollektivløsning når ny jernbanetrase 
er bygget i Vestfold. I tillegg til teknisk løsning, kostnader og tidsplan skal også miljøhensyn og 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet vurderes.  Saken tas opp i Plattform Vestfold. 

Det arbeides aktivt for å beholde Stokke som stoppested for jernbanen og for å etablere stoppested på 
Torp Øst. 

…Torp øst skal utvikles til å bli regionens mest attraktive næringsareal ved at attraktive bedrifter og 
virksomheter etablerer seg på området. Det skal utvikles et kommersielt konsept for eiendomsutvikling, 
og den fysiske planleggingen av området skal prioriteres. » 

Kommunene Stokke og Sandefjord har satt i gang et politisk initiert interkommunalt planarbeid for 
området Torp der Torp øst inngår som et viktig utbyggingsområde for arbeidsintesive 
kontorarbeidsplasser. Området er på 2300 da og ligger i sin helhet øst for dagens flyplass. (Jf 
Sandefjord F-sak 24/15 og Stokke K-sak 06/15)  

I den regionale RPBA er det en forutsetning for næringsutvikling på Torp øst at det anlegges en 
jernbanelinje med stasjon på strekningen, eller at flyplassterminalen flyttes fra vest til øst.  

Rådmennene i Sandefjord og Stokke har lagt fram hver sine politiske sak i respektive folkevalgte 
utvalg. Noen av rådmennenes vurderinger og konklusjoner refereres nedenfor. 

Rådmannen i Sandefjord sin vurdering 

          Om Torp 

I sin saksutredning peker Sandefjord kommune på viktigheten av å hensynta Torp Lufthavn slik at 
de reisende får en mest mulig hensiktsmessig adkomst til flyplassen. Hvorvidt denne skal på øst 
eller vest tar den foreløpige uttalelsen ikke stilling til. 

          Om Stokke stasjon 

Rådmann i Sandefjord peker i sin utredning på grunnlaget for vedtaket om sammenslåing, og 
understreker at stoppestedet i Stokke bør beholdes. 

          Om trasévalg 

Gjennomgående uttaler rådmann i Sandefjord seg positiv til å utrede både øst- og vest-alternativet 
for trasé forbi Torp lufthavn.  

Sandefjords rådmann mener begge traséalternativer gjennom Sandefjord (A og B, sentrum og 
vestre alternativ), utredes  

I tillegg ber han om at det utredes mulighet for at en framtidig trasé kan gå gjennom Stokke 
sentrum (med stopp) og så gå over på lufthavnas vestside. Dette traséalternativet er ikke medtatt 
som et alternativ i forslaget til planprogram som nå er ute på høring. 
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Rådmannen i Stokke sin vurdering 

          Om Torp 

I sin saksutredning holder rådmannen i Stokke fast på viktigheten av å hensynta Torp øst slik 
tidligere vedtak tilsier. Ved å velge østalternativet åpnes muligheten for utvikling av lufthavna. Inntil 
ny terminal anlegges på flyplassens østside, kan passasjerer til og fra Torp lufthavn shutles fra 
Stokke stasjon eller fra Sandefjord. 

          Om Stokke stasjon 

Rådmann i Stokke er i sin uttalelse tydelig på at det viktigste hensynet for Stokke er at Inter-
Citytogene fortsatt skal stoppe på Stokke stasjon. Han peker i sin utredning på at dette også er 
viktig for utviklingen av nye Sandefjord. 

          Om trasévalg 

Rådmannen i Stokke uttaler seg negativt til å utrede både øst- og vest-alternativet for trasé forbi 
Torp lufthavn. Han mener tidligere vedtak skal legges til grunn om at også en framtidig togtrasé 
skal legges øst for dagens rullebane. 

Stokkes rådmann drøfter ikke traséalternativer gjennom Sandefjord (A og B, sentrum og vestre 
alternativ), og mener dette er et byutviklingsprosjekt som Stokke støtter. 

Muligheten for at en framtidig trasé kan gå gjennom Stokke sentrum (med stopp) og så gå over på 
lufthavnas vestside, er ikke et tema i Stokkes utredning, og Stokke støtter i sitt forslag JBVs to 
alternativer om enten øst eller vest for Torp. 

Konklusjon 

Prosjektleder anbefaler at fellesnemnda slutter seg til anbefalingene i JBVs forslag til planprogram, 
inklusiv de foreslåtte utredningskorridorer, forutsatt at planområdet utvides til å omfatte en kobling 
mellom Torp vest og Stokke. Den nye jernbanen må planlegges med stasjon både i Stokke og på 
Torp Sandefjord lufthavn. 

Prosjektleder mener at forslaget til planprogram har fanget opp de mest relevante 
utredningstemaene. For kommunene er det særlig viktig at jernbanens barrierevirkning 
synliggjøres i det fremtidige planforslaget. Det bør fremgå noe tydeligere at ulike byggemåter ikke 
styres av grunnforhold alene, men at alternativer til dagtrasé må vurderes som et avbøtende tiltak 
ved verdikonflikter. 

Det er viktig at forutsetningene opprettholdes i henhold til gjeldende NTP og at JBV følger de 
definerte målsettingene. For å oppfylle målsettingen om et fremtidsrettet togtilbud må hele 
Vestfoldbanen planlegges med dobbeltspor. 

Prosjektleder slutter seg i hovedsak til JBVs forslag og vil avgi en innstilling som er basert på de 
føringer som er vedtatt grunnlagsdokumentet for sammenslåingen. 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Steinar Lien 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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InterCity-prosjektet 
Vestfoldbanen  
Tønsberg – Larvik 

Forslag til planprogram                 
IC Tønsberg-Larvik - arbeidsutkast 

 
Side: 
Dato:  

5 av 63
29.04.2016

 

 

 

 
Figur 1-1 Oversiktskart som viser hvilke korridorer som skal utredes på strekningen Tønsberg - 
Larvik. 
 

  

27.04.2016 
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3.1.3 Stokke - Sandefjord 
 

 
Figur 3-2 Korridorer som skal utredes på strekningen Stokke – Sandefjord. 
 
 
På denne strekningen utredes også to alternative korridorer med flere kombinasjonsmuligheter: 
 

• Korridor A følger dagens trasé gjennom Sandefjord sentrum og vil få en stasjon ved dagens 
stasjon. Korridoren utredes i flere varianter: 

o Variant som går øst for Torp.  
o Variant som går vest for Torp.  

 
• Korridor B går under terreng gjennom Mokollen, og får stasjon ved Sandefjordsveien. 

Korridoren utredes i flere varianter: 
o Variant som går øst for Torp.  
o Variant som går vest for Torp.  

 
Sør for stasjonene utredes en felles korridor. 
 
Endelig stasjonsmønster, stasjonsplassering i Sandefjord, stasjon i Stokke sentrum, øst eller vest for 
Torp vurderes og fastsettes i kommunedelplanene. 
  

27.04.2016 
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Figur 2-1 Foreslått planavgrensning (grått felt) lagt oppå gjeldende kommuneplankart. 
 
 

27.04.2016 
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Hva vi ønsker Jernbaneverket tilbakemelding på

• Forslag til utredningskorridorer  
̶ Forslagene skal være realistiske og gjennomførbare for å bli alternativer
̶ En avveining mellom å ha et håndterbart antall alternativer og faren for å 

være for snever

• Planforutsetninger
̶ Framtidig terminal vest eller øst for Torp

• Når og hvordan siles korridorer/alternativer som viser seg ikke 
realistiske/relevante?

• Utredningsteama og -metodikk
̶ Andre samfunnsmessige virkninger – ønsker innspill ang. metodikk

• Involvering / medvirkning  
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-  

29. april 2016 – Utkast før offentlig høring 
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FORORD 
 
Jernbaneverket har satt i gang arbeidet med kommunedelplaner for nytt dobbeltspor og stasjoner på 
strekningen fra Tønsberg til Larvik. Anlegget skal erstatte dagens enkeltsporede bane og stasjoner på 
samme strekning. Moderniseringen av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet, 
og dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik skal være bygget innen 2030. Prosjektet er forankret i 
Nasjonal Transportplan (2014-2023)1 og i konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo – 
Skien2. 
 
Konseptvalgutredningen anbefaler korridorer for jernbane mellom Tønsberg og Larvik. Ved oppstart 
av planarbeidet er det gjennomført et forstudium som har gitt økt kunnskap og bedre beslutnings-
grunnlag. I forstudiet ble det gjort en samlet gjennomgang av traseene for nytt dobbeltspor, avdekket 
konfliktpunkter og identifisert muligheter. Denne kunnskapen danner grunnlag for hvilke korridorer og 
varianter som skal utredes i kommunedelplanarbeidet. Arbeidet med kommunedelplanene skal lede 
fram til valg av korridor for dobbeltspor for jernbanen mellom Tønsberg-Larvik. 
 
Dette dokumentet er et forslag til felles planprogram for de tre kommunedelplanene som skal 
utarbeides på strekningen. Et planprogram beskriver hvordan planleggingen skal gjennomføres, hvilke 
korridorer og tema som skal utredes og hvordan kommunedelplanarbeidet skal gjennomføres. 
Planprogrammet skal sikre at det blir arbeidet med problemstillinger som er relevante for valg av 
korridor.  
 
Jernbaneverket er tiltakshaver og kommunene er planmyndighet. Arbeidet med planprogrammet er 
utført i samarbeid med de berørte kommunene og regionale myndigheter i Vestfold 
 
Planprogrammet sendes på høring og ligger ute til offentlig ettersyn fra XX.XX.XXXX med frist 
XX.XX.XXXX for merknader. Det er tilgjengelig hos Jernbaneverket og i kommunene.  
I høringsperioden vil Jernbaneverket og kommunene arrangere åpne møter slik det er listet opp på 
neste side. 
 
 
Merknader sendes til:  
JBV, Norconsult eller Asplan Viak (legges inn senere) 
 
 
 
Spørsmål om planprogrammet kan rettes til Jernbaneverket ved:  
 
Fung. planleggingssjef 
Toril Wiig 
toril.wiig@jbv.no  
 
  

                                                      
1 Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023 
2 Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Skien, Jernbaneverket, 16.2.2012

Fung. planleggingsleder  
Hans Jørgen Bihli,  
hans.jorgen.bihli@jbv.no 
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Planprogrammet er tilgjengelig hos: 
 
• Jernbaneverkets anleggskontor i Tønsberg 
• Jernbaneverkets nettsider (www.jernbaneverket.no/Intercity) 
• Tønsberg kommune, kundemottak på Byfogdløkken, Halfdan Wilhelmsens alle 1 
• Tønsberg kommunes nettsider (www.tonsberg.kommune.no) 
• Nøtterøy kommune, Servicesenteret, Tinghaugveien 16, Borgheim 
• Nøtterøy kommunes nettsider (www.notteroy.kommune.no) 
• Stokke kommune, Rådhuset, Nygaards alle 1 
• Stokke kommunes nettsider (www.stokke.kommune.no) 
• Sandefjord kommune, Rådhuset, Sandefjordsveien 3 
• Sandefjord kommunes nettsider (www.sandefjord.kommune.no) 
• Larvik kommune, Feyersgt 7 
• Larvik kommunes hjemmesider (www.larvik.kommune.no) 
 
 
Kommunene og Jernbaneverket innkaller til åpne møter i:  
• Tønsberg (Sted og tid),  
•     Nøtterøy (Sted og tid) 
• Stokke (Sted og tid),  
• Sandefjord (Sted og tid), og  
• Larvik (Sted og tid). 
 

  

52



InterCity-prosjektet 
Vestfoldbanen  
Tønsberg – Larvik 

Forslag til planprogram                 
IC Tønsberg-Larvik - arbeidsutkast 

 
Side: 
Dato:  

4 av 63
29.04.2016

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
FORORD ................................................................................................................................................. 2

INNHOLD ................................................................................................................................................ 4

SAMMENDRAG ...................................................................................................................................... 6

1. FORMÅL OG BAKGRUNN ............................................................................................................. 9

1.1 FORMÅL MED PLANARBEIDET ........................................................................................................ 9
1.2 BESTILLING ................................................................................................................................. 9
1.3 BAKGRUNN ................................................................................................................................. 9
1.4 VURDERING AV UTREDNINGSPLIKT .............................................................................................. 10
1.5 PLANOMRÅDET .......................................................................................................................... 10

2. MÅL OG RAMMER ........................................................................................................................ 13

2.1 MÅL FOR INTERCITY .................................................................................................................. 13
2.2 SIKKERHET OG JERNBANEFAGLIGE KRAV ..................................................................................... 15
2.3 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGER .......................................................................... 16
2.4 SAMORDNING MED ANDRE PLANPROSESSER ............................................................................... 22

3. PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSALTERNATIVER .................................................... 24

3.1 UTREDNINGSALTERNATIVER ....................................................................................................... 24
3.2 SENTRALE PROBLEMSTILLINGER ................................................................................................. 28

4. KRAV TIL UTREDNINGER ........................................................................................................... 29

4.1 METODER ................................................................................................................................. 29
4.2 SAMMENSTILLING OG ANBEFALING .............................................................................................. 31
4.3 UTREDNINGSTEMA ..................................................................................................................... 32
4.4 ANDRE SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER ..................................................................................... 46
4.5 RISIKO- OG SÅRBARHET ............................................................................................................. 48
4.6 BYGGE- OG ANLEGGSPERIODEN ................................................................................................. 49
4.7 MILJØ ....................................................................................................................................... 51

5. VIDERE PLANPROSESS OG MEDVIRKNING ............................................................................ 52

5.1 UTREDNINGS-, PLAN- OG BYGGEPROSJEKTER I JERNBANEVERKET ............................................... 52
5.2 PLANTYPE OG PLANPROSESS ..................................................................................................... 53
5.3 PLANMYNDIGHET ....................................................................................................................... 54
5.4 PROSESS FOR MEDVIRKNING ...................................................................................................... 54
5.5 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN .............................................................................................. 57
5.6 PLANLAGT FRAMDRIFT ............................................................................................................... 57
5.7 DOKUMENTASJON ...................................................................................................................... 58
5.8 TILTAK SOM FØLGES OPP SOM EGNE PLANPROSESSER ................................................................ 59

DOKUMENTINFORMASJON ............................................................................................................... 60

DOKUMENTHISTORIKK .......................................................................................................................... 60
FIGURLISTE .......................................................................................................................................... 60

VEDLEGG ............................................................................................................................................. 61

KORRIDORER SOM ER FORKASTET ......................................................................................................... 61
  
  

  

53



InterCity-prosjektet 
Vestfoldbanen  
Tønsberg – Larvik 

Forslag til planprogram                 
IC Tønsberg-Larvik - arbeidsutkast 

 
Side: 
Dato:  

5 av 63
29.04.2016

 

 

 

 
Figur 1-1 Oversiktskart som viser hvilke korridorer som skal utredes på strekningen Tønsberg - 
Larvik. 
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SAMMENDRAG 
 
Formål med planarbeidet 
Planarbeidet skal legge til rette for ca. 40 kilometer moderne dobbeltspor for høy hastighet med 
tilhørende stasjoner og driftsanlegg på strekningen fra Tønsberg til Larvik. Anlegget skal erstatte 
eksisterende enkeltsporet bane og stasjoner. Se figur 1-1. Den videre planprosessen, inkludert 
bearbeiding av plangrunnlaget og gjennomføring av konsekvensutredningene, skal tilsammen gi et 
grunnlag for valg av korridor. 
 
InterCity er betegnelsen på Jernbaneverkets utbyggingsprosjekt for nye dobbeltspor mellom Oslo og 
henholdsvis Lillehammer, Skien og Halden, samt Hønefoss. Deler av disse strekningene er allerede 
bygget ut med dobbeltspor. Nasjonal transportplan (2014-23) legger opp til at InterCity-strekningen fra 
Tønsberg til Larvik skal være ferdig utbygget innen 2030. 
 
Mål og rammer 
Dobbeltsporet på strekningen Tønsberg – Larvik planlegges med hjemmel i plan- og bygningsloven 
(PBL). Planleggingen gjennomføres i første omgang som kommunedelplaner, der arbeidet 
organiseres og gjennomføres etter PBL kapittel 4 og 11. Tiltaket er konsekvensutredningspliktig etter 
PBL § 4-2 og etter vedlegg I til forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.2014. Forskriften legges 
til grunn for arbeidet med konsekvensutredningen.  
 
Planarbeidet berører kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Sandefjord og Larvik. Fra 1. januar 
2017 vil Andebu, Sandefjord og Stokke bli slått sammen til en kommune, samtidig som deler av 
Stokke kommune vil inngå i Tønsberg kommune. Det skal utarbeides tre kommunedelplaner på 
strekningen fra Tønsberg til Larvik, og dette er et felles planprogram for alle kommunedelplanene. 
Jernbaneverket er tiltakshaver og har stått for utarbeidelsen av planprogrammet. 
 
Behov, mål og krav som er definert i Konseptvalgutredningen for Vestfoldbanen (KVU)3 videreføres for 
InterCity-prosjektet. Pålitelig togtilbud, kort reisetid og høy kapasitet og frekvens er overordnede 
effektmål. Hastighetsstandarden for InterCity-strekningene skal være 250 km/t der dette ikke 
innebærer vesentlige merkostnader sammenlignet med en hastighet på 200 km/t. Ny infrastruktur 
legger til rette for kortere reisetid, og reisetidsmålet er Oslo - Porsgrunn på 90 minutter og Oslo – 
Tønsberg på 60 minutter. Togene vil også kunne gå oftere når det blir dobbeltspor, enn på dagens 
jernbane som hovedsakelig er enkeltsporet. 
 
Korridorene som ble anbefalt i KVU-arbeidet er kvalitetssikret, optimalisert og videreutviklet gjennom 
forstudiet4. Det er anbefalingene fra forstudiet som ligger til grunn for det videre planarbeidet. 
 
Problemstillinger og utredningstema 
I planarbeidet vil det være en rekke sentrale problemstillinger og målkonflikter. Disse er for eksempel 
knyttet til å oppnå reisetidsmålet, bidra til regionvekst og tettstedsutvikling og reduksjon av areal-
inngrep. Denne delen av Vestfold er kjennetegnet av en rekke forhold som er utfordrende for 
planleggingen og gjennomføringen: 

- Tett befolket 
- Høy tetthet av kulturminner med internasjonal, nasjonal og regional verdi 
- Mange verdifulle natur- og jordbruksområder  
- Vanskelige grunnforhold. Berggrunn med bratte skrenter som sammen med tykke lag med 

leire gjør det anleggsteknisk krevende å bygge jernbane 
 
Tema som skal utredes er: 

- Prissatte konsekvenser (økonomisk analyse av kostnader og nytte) 
- Ikke prissatte konsekvenser (herunder nærmiljø og friluftsliv, landskapsbilde, naturressurser, 

naturmangfold og kulturminner) 
- Andre samfunnsmessige virkninger (herunder lokal og regional utvikling, netto ringvirkninger 

og fordelingsvirkninger) 
 

                                                      
 Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Skien, Jernbaneverket, 16.2.2012
Jernbaneverket (2015) ICP-36-A-25500 Forstudierapport (legg inn revisjon når denne er klar)
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I tillegg skal risiko og sårbarhet, konsekvenser i anleggsperioden samt miljøbudsjett og miljø-
oppfølging belyses. Konsekvenser skal sammenstilles og måloppnåelse drøftes, og til slutt skal 
Jernbaneverket gi en anbefaling om korridor. Utredningene skal oppfylle kravene i forskrift om 
konsekvensutredninger og ta utgangspunkt i Jernbaneverkets «Metodehåndbok for 
samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen», samt Statens vegvesens veileder «Håndbok V712 
Konsekvensanalyser», men tilpasses formål og plannivå. 
 
Planprosess 
Jernbaneverket er ansvarlig for utarbeidelse av forslag til planprogram, samt varsling av oppstart og 
utleggelse av planprogrammet til høring og offentlig ettersyn. Etter høringen av planprogrammet 
behandler Jernbaneverket innkomne merknader. Eventuelle justeringer og/eller bearbeidelser av 
programmet gjøres i dialog med berørte myndigheter før planprogrammet sendes til kommunene for 
fastsettelse. 
 
Fastsatt planprogram legges til grunn for Jernbaneverkets utarbeidelse av planforslag med kart, 
bestemmelser og beskrivelse med konsekvensutredning. Planforslaget vil deretter bli oversendt 
kommunene for behandling, og utleggelse til offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn behandler 
Jernbaneverket og kommunene i fellesskap innkomne uttalelser og gjør eventuelle endringer i 
planforslaget før det det sluttbehandles i kommunene. Endelig vedtak av kommunedelplanene fattes 
av de enkelte kommunestyrene. 
 
I forbindelse med planarbeidet vil det bli gjennomført en rekke aktiviteter for å sikre samarbeid og 
medvirkning. Det kan være åpne møter og kontordager, møter med interesseorganisasjoner og 
berørte myndigheter osv. I tillegg vil Jernbaneverket informere på egne og kommunenes hjemmesider. 
Skriftlig materiell som brosjyrer og foldere vil også gjøres tilgjengelig. 
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Figur 1-2 Planlagte utbyggingstrinn for InterCity-strekningene.  
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1. FORMÅL OG BAKGRUNN 

1.1 Formål med planarbeidet  

Med utgangspunkt i bestillingen fra Nasjonal transportplan 2014-235 er InterCity-prosjektets oppgave å 
planlegge et moderne dobbeltspor for høy hastighet med tilhørende stasjoner og driftsanlegg der det 
fortsatt er enkeltsporet bane mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden. Ny jernbane mellom 
Sandvika og Hønefoss er også en del av InterCity-strekningene. Se figur 1-2. Dette forslaget til 
planprogram gjelder strekningen fra Tønsberg til Larvik. Strekningen skal få ca. 40 km nytt 
dobbeltspor med 3 til 5 stasjoner. Det nye jernbaneanlegget skal erstatte dagens enkeltsporede bane 
med stasjoner. 
 
Jernbanen er et sammenhengende system, og løsninger på de ulike delstrekningene må ses i 
sammenheng. For å ivareta samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og funksjonalitet, er det 
utarbeidet et helhetlig infrastrukturkonsept for InterCity-strekningene. Konseptet ligger til grunn for 
planarbeidet på de ulike parsellene, og er beskrevet i et eget dokument: Konseptdokument for IC-
strekningene6. Konseptdokumentet angir hastighetsstandard, antall spor pr stasjon, lengde på 
plattformer, horisontal og vertikal kurvatur på spor med mer. Hastighetsstandarden for InterCity-
strekningene skal være 250 km/t der dette ikke innebærer vesentlige merkostnader sammenlignet 
med en hastighet på 200 km/t. Ny infrastruktur legger til rette for kortere reisetid, og reisetidsmålet er 
Oslo - Porsgrunn på 90 minutter og Oslo – Tønsberg på 60 minutter. Togene vil også kunne gå oftere 
når det blir dobbeltspor, enn på dagens jernbane som hovedsakelig er enkeltsporet. Det er lagt til 
grunn en trinnvis tilbudsutvikling fram til 2030, og infrastrukturen er dimensjonert med tanke på et 
2050-perspektiv, se avsnitt 2.6.4 om tilbudskonsept. InterCity-satsingen har i tillegg resultatmål knyttet 
til kostnader og framdrift. 
 
Kommunedelplanene for InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik skal avklare korridor for dobbeltsporet 
på strekningen Tønsberg-Larvik inklusiv stasjonsplasseringer. Det skal utarbeides tre 
kommunedelplaner på strekningen: (1) Tønsberg – Stokke, (2) Stokke – Sandefjord og (3) Sandefjord 
– Larvik. Dette planprogrammet er felles for alle tre kommunedelplanene. 

1.2 Bestilling 

Nasjonal transportplan for 2014-2023 gir en bestilling for videre utvikling av InterCity-strekningene, 
både når det gjelder trinnvis utvikling av infrastruktur og mulig togtilbud, og rammer for 
investeringskostnadene. For Vestfoldbanen sør for Tønsberg heter det blant annet at Regjeringen 
legger opp til halvtimesavganger til/fra Skien innen utgangen av 2026. Videre planlegging av InterCity-
strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal i utgangspunktet ta sikte på ferdigstilling i 20307. 

1.3 Bakgrunn 

1.3.1 Konseptvalgutredningen 
Samferdselsdepartementet ga i mandat av 17.1.2011 Jernbaneverket oppdraget med å gjennomføre 
en konseptvalgutredning (KVU) for InterCity-området. Konseptvalgutredningen tar utgangspunkt i at 
økt transportbehov som følge av forventet befolkningsvekst best kan møtes med et bedret togtilbud, i 
kombinasjon med arealbruk som bygger opp under jernbanesatsingen. KVU-en ble sluttført i 2012, og 
anbefaler å bygge ut dobbeltspor mellom byene der dimensjonerende hastighet skal være 250 km/t, 
med unntak for å kunne betjene byene. Viktige suksesskriterium er sentral stasjonslokalisering med 
utvikling rundt knutepunktene, og forutsigbare rammebetingelser og -finansiering. Målet er et 
persontogtilbud med hyppige avganger, korte kjøretider og høy punktlighet. 
 

                                                      
5 Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023 
6 Jernbaneverket (2015) ICP-00-A-00004 Konseptdokument, rev.01A 
7 Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023
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Ut fra en samlet vurdering i KVU anbefalte Jernbaneverket at konsept VB 4C (dobbeltspor 250 km/t, 
trasé under Vestfjorden Tønsberg – Torp) skulle legges til grunn for neste planfase med disse 
presiseringene for strekningen Tønsberg – Larvik: 
 

• «På strekningen Tønsberg – Sandefjord kan man ikke konkludere entydig. Konsept VB 4A må 
tas med i det videre arbeidet, Det innebærer at det må utredes nærmere: 

o Hvorvidt Stokke stasjon skal opprettholdes eller ikke 
o Om Sandefjord stasjon skal opprettholdes med dagens lokalisering eller om det skal 

bygges ny stasjon ved Sandefjord videregående skole. 
• På strekningen gjennom Larvik legges løsningen med ny stasjon under torget i Larvik til grunn 

for neste planfase.»8 
 
I etterkant av KVU har det vist seg at anbefalt løsning i Larvik ikke var gjennomførbar på grunn av 
grunnforholdene. Rapport fra «forprosjekt kryssing av Hammerdalen» konkluderte med at 
korridoralternativet med stasjon under torget virket lite aktuelt da det antageligvis vil medføre 
uakseptabelt store inngrep i eksisterende bebyggelse i sentrum9. KVU bygget videre på en 
forutsetning om at flyplassterminalen på Torp skulle flyttes til østsiden av rullebanen. Det er nå 
usikkert om og når dette blir gjennomført. 
 

1.3.2 Forstudiet 
I forkant av utarbeidelsen av planprogrammet er det gjennomført et forstudie for hele strekningen. I 
forstudiet er det både tatt utgangspunkt i anbefalte konsepter fra KVU, samtidig som det er utviklet nye 
korridorer der hvor det har vært behov for det. Alle korridorer og varianter har blitt grundig gjennom-
gått. Hensikten har vært å få en samlet gjennomgang av traséene for nytt dobbeltspor, avdekke 
konfliktpunkter og identifisere muligheter, og etablere et grunnlag for en anbefaling av hvilke korridorer 
og varianter som skal bringes videre til den offentlige planprosessen.  
 
Forstudiet er tilgjengelig på www.jbv.no (linken legges inn når forstudiet blir tilgjengelig)  

1.4 Vurdering av utredningsplikt 

Dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik planlegges med hjemmel i plan- og bygningsloven 
(PBL). Planleggingen gjennomføres i første omgang som kommunedelplaner, der arbeidet 
organiseres og gjennomføres etter PBL kapittel 4 og 11. Tiltaket er konsekvensutredningspliktig  
etter PBL § 4-2 og etter vedlegg I til forskrift om konsekvensutredninger av 19.12.201410.  
Forskriften legges til grunn for arbeidet med konsekvensutredningen.  
 
Planarbeidet berører kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Sandefjord og Larvik. Fra 1. januar 
2017 vil Andebu, Sandefjord og Stokke bli slått sammen til en kommune, samtidig som deler av 
Stokke kommune vil inngå i Tønsberg kommune. 
 
Jernbaneverket er tiltakshaver og har stått for utarbeidelsen av planprogrammet. 

1.5 Planområdet 

Videre studier av korridorene fra konseptvalgutredningen har vist at verken den anbefalte korridoren 
fra Tønsberg til Stokke over Nøtterøy, eller den anbefalte korridoren gjennom Larvik by er gjennom-
førbare. Begge er forkastet på grunn av vanskelige grunnforhold som vil gi store inngrep i bebygde 
områder, krevende anleggsgjennomføring og store kostnader. På grunn av vanskelige grunnforhold 
på store deler av strekningen og potensielt store konflikter med arealverdier, vil Jernbaneverket gå inn 
i kommunedelplanarbeidet med to eller flere alternative korridorer på flere deler av strekningen fra 
Tønsberg til Larvik. 

                                                      
Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Skien 

9 Jernbaneverket (2013), IUP -00-A-04093 Rapport forprosjekt kryssing av Hammerdalen, rev 01A 
10 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014), Forskrift om konsekvensutredninger for planer 
etter plan- og bygningsloven, vedtatt 19.12.2014.
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1.5.1 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet strekker seg fra utløpet av Jarlsbergtunnelen i Tønsberg i nord, gjennom Sløyfa i 
Tønsberg, via Stokke kommune og videre gjennom Sandefjord kommune, og til slutt gjennom Larvik 
sentrum før det avsluttes ved innløpet til den nye jernbanetunnelen som er under bygging ved 
Farriseidet. 
 
Planområdet er foreløpig skjematisk avgrenset: 

• I byene er korridorbredden satt til 200 meter, med noe utvidelser der det er størst usikkerhet 
knyttet til mulig løsning.  

• På strekningene i mellom byene er korridorbredden generelt satt til 300 meter, med enkelte 
utvidelser der det er størst usikkerhet om løsning. 

 
Endelig planavgrensning vil bli avklart i kommunedelplanprosessen. Når anlegget er ferdig vil 
dobbeltsporet med nødvendige sidearealer beslaglegge en bredde på ca. 20 meter på strekningene i 
mellom byene. Ved servicespor og lignende, vil jernbanen beslaglegge et noe bredere areal, og ved 
stasjonene i byene vil arealbehovet variere etter valg av stasjonsløsninger. 
 

 
Figur 1-1 Kartutsnitt med foreslått planavgrensning. 
  

27.04.2016 
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1.5.2 Dagens situasjon 
Dagens bane er en enkeltsporet bane bygget for vel 100 år siden. Banen og omgivelsene har i løpet 
av alle disse årene tilpasset seg hverandre.  
 
I Tønsberg by og sør for utløpet av Jarlsbergtunnelen i Tønsberg har dagens Vestfoldbane kun 
enkeltspor. Dobbeltspor er under bygging på parsellen Farriseidet – Porsgrunn. Dagens bane tillater 
hastigheter på maksimalt 130 km/t. Toget bruker i dag ca. 1 time og 20 minutter på strekningen Oslo S 
– Tønsberg, ca. 35 minutter på strekningen Tønsberg – Larvik og ca. 2 timer og 32 minutter på 
strekningen Oslo S – Porsgrunn. Strekningen fra Tønsberg til Larvik trafikkeres i dag av InterCity-tog. 
InterCity-togene har normalt timesfrekvens, og halvtimesfrekvens i rushtid. 
 
Dagens bane går i en sløyfe gjennom Tønsberg by (Sløyfa) før den går vestover på Jarlsbergjordene. 
Jarlsberg hovedgård og Sem kirke med alléer og parker ligger i et stort, åpent sammenhengende 
kulturlandskap. Ved Sem dreier banen sørover mot Stokke gjennom jordbrukslandskapet langs 
vestsiden av Akersvannet. Jernbanen går gjennom kommunesenteret Stokke med Stokke stasjon. 
Videre går banen på østsiden av høyden som Torp flyplass ligger på, gjennom jordbrukslandskap og 
skogkledte partier. Sør for Torp flyplass ligger Råstad stasjon med pendelbussforbindelse til Torp 
flyplass. Jernbanen passerer vest for Gokstadhaugen, og dreier vestover mot Sandefjord by. 
Sandefjord stasjon ligger i nordenden av dagens sentrumskjerne. Etter stasjonen dreier banen 
sørover igjen, og går i et sammenhengende jordbrukslandskap til Lauve, i en stor sving sør for 
Tjøllingvollen. 
 
Banen krysser Lågen nord for veibrua, og går deretter inn til Larvik sentrum via Torstrand. Dagens 
stasjon ligger nede ved sjøen i Larvik sentrum, som stiger bratt opp nord for stasjonen. Videre går 
banen opp gjennom Hammerdalen og krysser Farriselva ved enden av den gamle industri-
bebyggelsen. 
 
Dagens situasjon for temaene nærmiljø og friluftsliv, landskapsbilde, kulturmiljø, naturressurser og 
naturmangfold vises på kart i kapittel 4. 
 

1.5.3 Elementer som inngår i tiltaket  
Innenfor kommunedelplanenes avgrensning skal det blant annet sikres areal til: 

• Dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik (Farriseidet) 
• Stasjoner, inkludert det antall spor på stasjonene som konseptdokumentet11 angir og 

stasjonsbygninger og tilhørende tekniske bygg 
• Tekniske bygg og installasjoner langs jernbanen med veiatkomst. Jernbaneverket vurderer 

behov for langsgående driftsvei langs linja. 
• Servicespor, foreløpig antatt ved Torp og Larvik 
• Ved lange jernbanetunneler må det etableres rømningstunneler og beredskapsplasser med 

atkomstvei fra offentlig veinett.   
• Nødvendige over- og underganger  
• Atkomster til stasjonene fra eksisterende vegnett for gående, syklende og kjørende, samt 

busstopp, sykkelparkering, taxiholdeplass, kiss n’ride og parkering for privatbil  
(i form av HC-plasser, samt korttids- og innfartsparkering der hvor det er relevant) 

• Midlertidig infrastruktur, anleggsområder og anleggsveier som er nødvendige for å kunne 
bygge og drifte jernbanen. 

 
Listen er ikke uttømmende. Den tekniske hovedplanen, som er under utarbeidelse, vil beskrive tiltaket 
mer detaljert. Denne skal legges til grunn for planarbeidet. Andre nødvendige tiltak som anbefales 
fulgt opp i egne planarbeider omtales i kapittel 5.8. 
  

                                                      
11 Jernbaneverket (2015), ICP-00-A-00004 Konseptdokument, rev.01A 
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2. MÅL OG RAMMER 

2.1 Mål for InterCity 

Behov, mål og krav som er definert i Konseptvalgutredningen for Vestfoldbanen videreføres for 
InterCity-prosjektet og gjengis i Jernbaneverkets dokument Konseptdokument for InterCity-
strekningene. I konseptdokumentet er effektmålene konkretisert og forankret. Effektmålene gjelder for 
planleggingen av samtlige planstrekninger innenfor InterCity-området. 
 
 

2.1.1 Samfunnsmål for InterCity-prosjektet 
Jernbaneverket har definert følgende samfunnsmål for InterCity-prosjektet12: 
 
«IC-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og 
arbeidsområdene godt sammen.» 
 
 
Med miljøvennlig menes ifølge konseptdokumentet for InterCity-strekningene et transportsystem som: 
• Er arealeffektivt (som følge av redusert behov for veiutbygging) 
• Gir lavest mulig forurensende utslipp 
• Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur og landbruksinteresser 
• Muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som legger grunnlaget for et redusert 
transportbehov. 
 
Med høy kvalitet menes ifølge konseptdokumentet for InterCity-strekningene et transportsystem som: 
• Er pålitelig og tilstrekkelig robust til å tåle ytre påkjenninger som skyldes klimaforandringer eller 
uforutsette hendelser 
• Er effektivt, med kort reisetid, høy frekvens og høy punktlighet 
• Har tilstrekkelig kapasitet for person- og godstransport som også takler avvikshåndtering og 
fremtidig etterspørsel 
• Er trafikksikkert, med færrest mulig trafikkulykker med drepte og alvorlig skadde13 
 
Med knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen menes et transportsystem som: 
• Bidrar til å styrke bo- og arbeidsplassregionens attraktivitet 
• Øker tilgjengeligheten mellom bysentra og tettsteder i korridoren og styrker kollektivtilbudet mellom 
hovedstadsområdet og regionen, og derved avlaster Oslo. 
 
 

2.1.2 Mål for Vestfoldbanen 
Jernbaneverket har definert følgende overordnede effektmål for InterCity-prosjektet:  
 

1. Pålitelig togtilbud (punktlighet, regularitet og oppetid) 
Punktlighetsmålet fra KVU videreføres i InterCity-prosjektet. I konseptdokumentet er det i tillegg 
definert mål for regularitet og oppetid.  

 
2. Kort reisetid 

o Kort reisetid mellom byer og tettsteder 
o Kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokaliserte trafikknutepunkter 

 
For Vestfoldbanen betyr dette: 

o 1 time Oslo – Tønsberg  
o 1 ½ time Oslo - Porsgrunn  

 
  
                                                      
12 Jernbaneverket (2015) ICP-00-A-00004 Konseptdokument for IC-strekningene, rev.01A 
13 Færre skadde og drepte som følge av overført trafikk fra vei til jernbane
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3. Høy kapasitet og frekvens 
Infrastrukturen skal dimensjoneres for å kunne håndtere denne togfrekvensen: 

o Minst fire InterCity-tog per time og retning mellom Oslo og Tønsberg, og minst to 
InterCity-tog per time og retning mellom Tønsberg og Skien. 

o Fjerntog. Et tog per time per retning. 
o Godstog. Vestfoldbanen skal dimensjoneres for godstrafikk slik at den skal kunne 

fungere som erstatningsbane for gjennomgående godstog fra Sørlandsbanen i 
avvikssituasjoner. InterCity-utbyggingen legger til rette for noe lokal godstrafikk langs 
Vestfoldbanen. 

 
Konseptvalgutredningen definerer fire krav i tillegg til effektmålene beskrevet over. Effektmålene er 
utledet av det prosjektutløsende behovet, mens de fire tilleggskravene er utledet av andre viktige 
samfunnsbehov. Disse kravene er: 
 

4. Miljøvennlig transportsystem 
o Redusere utslippene av klimagasser målt i CO2-ekvivalenter (ref. effektmål for miljø) 
o Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk, og minske behovet for ny 

veiutbygging 
5. Regionvekst og by- og tettstedsutvikling 

o Styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion, gjennom utvikling av 
kompakte byer og tettsteder, og økt tilgjengelig mellom byene langs InterCity-
korridoren og mot Oslo-området. 

6. Trafikksikkert transportsystem 
o Reduksjon i antall ulykker med drepte og alvorlig skadde 

7. Arealinngrep 
o Begrense inngrep i viktige naturressurser som dyrket og dyrkbar mark, friluftsområder, 

naturmiljøer og kulturminner. 
 
Kravene er i konseptvalgutredningen brukt til å evaluere de alternativene korridorene og ikke som 
absolutte krav som må tilfredsstilles. Begrepet mål er derfor mer dekkende enn krav. 
 

2.1.3 Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling 
Konseptvalgutredningen konkluderer med at sentral stasjonslokalisering er et suksesskriterium 
dersom vi skal få ønsket samfunnsøkonomisk effekt av InterCity-utbyggingen, ref. mål nr. 5. 
Knutepunktutvikling rundt stasjonen gjør at flere tar toget, noe som bygger opp under InterCity-
satsingen. Videre trekker NTP 2014-2023 fram knutepunktutvikling som «nøkkelen til» samordnet 
areal- og transport-planlegging, bærekraftig byutvikling og sømløse kollektivreiser som gjør at veksten 
i persontrafikken tas kollektivt14. 
 
Et moderne, effektivt og attraktivt knutepunkt i tilknytning til InterCity-stoppet omfatter god 
tilgjengelighet med miljøvennlig transport og enkle overgangsmuligheter mellom ulike transportmidler. 
Knutepunkt bør lokaliseres til områder som allerede har, eller som kan videreutvikles til å få høy 
arealutnyttelse med et variert innslag av private og offentlige tjenester, arealeffektive arbeidsplasser 
og boliger. Knutepunktutviklingen omfatter dermed mer enn Jernbaneverkets ansvarsområde, og 
krever samarbeid mellom flere aktører, både private og offentlige. Sentral stasjonslokalisering og 
utvikling av velfungerende knutepunkter legges til grunn for planarbeidet. 
 
  

                                                      
14 Jernbaneverket (2013) Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene, Delprosjekt 
Planveileder for byområder og knutepunkt, Jernbaneverket, rev.2.  
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2.1.4 Tilbudskonsept 
For Vestfoldbanen er følgende tilbudskonsept lagt til grunn for planleggingen15: 
 
Tabell 2-1 Tilbudskonsepter lagt til grunn for Vestfoldbanen 

Tilbudskonsept Trafikkperiode Oslo – Tønsberg 
Avganger pr time og retning 

Tønsberg – Skien 
Avganger pr time og retning 

T2024 Rush 3 2  
 Utenom rush 2 1  
T2027 Hele døgnet 4 2 
T2031 Som T2027, men 

kortere reisetid 
  

 
Tilbudskonsept  Oslo – Sandefjord Sandefjord – Skien 
T2050 Rush 716 2 
 Utenom rush 517 2 

 
Ny InterCity-strekning Tønsberg-Larvik skal dimensjoneres kun for lokalgodstrafikk i mindre omfang. 
Strekningen skal kunne fungere som erstatningsbane for overføring av gjennomgående tog fra 
Sørlandsbanen i avviks-situasjoner. 

2.2 Sikkerhet og jernbanefaglige krav 

2.2.1 Lover og forskrifter 
All aktivitet knyttet til jernbane er underlagt Jernbaneloven. Ved planlegging av ny jernbane-
infrastruktur, er det en rekke forskrifter som skal etterfølges. Blant de nasjonale forskriftene er 
Jernbaneinfrastrukturforskriften spesielt relevant. I tillegg finnes det en rekke «Tekniske 
spesifikasjoner for interoperabilitet», som stiller felleseuropeiske krav til jernbanen (innenfor EU / 
EØS). For en fullstendig oversikt vises det til Statens Jernbanetilsyn sine nettsider18. 
 

2.2.2 Teknisk regelverk 
Jernbaneverkets tekniske regelverk19 er en samlebetegnelse for normaler innenfor de ulike jernbane-
tekniske fagområder. Teknisk regelverk er Jernbaneverkets samling av tilstrekkelige og nødvendige 
tekniske regler for bygging, prosjektering og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen på det nasjonale 
jernbanenettet slik at den tilfredsstiller Jernbaneverkets mål med hensyn på tilgjengelighet, sikkerhet, 
kostnadseffektivitet og kapasitet. 
  
Teknisk regelverk er underordnet lover og forskrifter. I de tilfeller der Jernbaneverket stiller strengere 
krav enn forskriftene, enten spesifikt eller gjennom normer og standarder, skal Jernbaneverkets krav 
følges. Teknisk regelverk svarer ut krav til standarder iht. Jernbaneinfrastrukturforskriften §3.1 under 
forutsetning av at regelverket til enhver tid er oppdatert i forhold til krav gitt i og i medhold av 
jernbaneloven.  
 

2.2.3 Konseptdokument for InterCity-strekningene 
Konseptdokumentet20 er et strategisk dokument i planleggingen av ny infrastruktur i InterCity-området. 
Grunnlaget for konseptdokumentet er Konseptvalgutredningen for InterCity og Meld. St. 26 (2012–
2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023 som gir føringer for ferdigstillelse, infrastruktur- og 
togtilbudsutvikling samt tilhørende økonomiske rammer for InterCity-prosjektet. Dokumentet redegjør 
for og ivaretar sammenhengen mellom togtilbud, infrastruktur og funksjonalitet med hensyn til 

                                                      
15 Jernbaneverket (2015) ICP-00-A-00004 Konseptdokument for IC-strekningene, rev.01A 
16 Inkludert ett fjerntog per time fra Sørlandsbanen 
13 Inkludert ett fjerntog per time fra Sørlandsbanen 
18 http://www.sjt.no/no/Lover-og-forskrifter/Lover-og-forskrifter-for-det-nasjonale-jernbanenettet/ 
19 https://trv.jbv.no/wiki/Teknisk_regelverk:Om 
20 Jernbaneverket (2015), ICP-00-A-00004 Konseptdokument for IC-strekningene, rev.01A
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togframføring, drift og vedlikehold, og beskriver et helhetlig konsept for InterCity-strekningene. 
InterCity-prosjektet legger stor vekt på standardisering i planleggingen av InterCity-strekningene. 
Infrastrukturkonseptet er oppsummert i skjematiske sporplaner for hver banestrekning, som gir 
føringer for antall spor, plattformer og sporforbindelser på de ulike stasjonene på strekningen. Dette 
ivaretar strekningens samlede funksjonalitet, når planleggingen foregår parallelt på flere 
delstrekninger. 
 

2.2.4 Teknisk designbasis 
Teknisk designbasis for InterCity-strekningene21 er utarbeidet for å sikre standardiserte og 
formålstjenlige løsninger for jernbanestrekningene i InterCity-området. Designbasisen angir foretrukne 
teknologiske valg for systemene som danner jernbanen der dette er mulig. Der dette ikke er mulig skal 
beslutningsprosessen for valg av løsning være godt beskrevet med føringer for hvilke parametere som 
skal vektes. 
 
Teknisk designbasis er en felles plattform som sikrer at de enkelte delstrekningene tar sine 
beslutninger på samme grunnlag, og med lik vekting av relevante parametere før endelig løsning 
velges. Teknisk designbasis skal også forenkle beslutningsprosessene i tilfeller der Teknisk regelverk 
enten beskriver flere alternativer for tekniske løsninger eller ikke er dekkende. 
 

2.2.5 Strategisk rammeverk for stoppesteder 
Formålet med Strategisk rammeverk for stoppesteder22 er å fremme valg av standardiserte tekniske 
løsninger som samlet vurderes å være de mest optimale med hensyn til togframføring og kostnader, 
inklusive bygging, drift og vedlikehold av de tekniske anleggene. Strategisk rammeverk er en 
beskrivelse av standardiserte løsninger og beslutningsprosesser for teknologiske valg. De 
standardiserte løsningene skal omfatte både ny og eksisterende infrastruktur. Rammeverket 
forutsettes benyttet i tidligfase planlegging (utredning og hovedplan) hvor tekniske løsninger på et 
overordnet nivå besluttes. 
 

2.3 Nasjonale, regionale og lokale føringer 

 

2.3.1 Nasjonale planforutsetninger 

Nasjonal transportplan 2014-23 (NTP) 
Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023 ble lagt fram 12. april 2013 og behandlet 
i Stortinget 18. juni 2013. Planen og behandlingen gir som beskrevet i kapittel 1.2 et grunnlag for 
planleggingen. Nasjonal transportplan revideres og ny plan vil bli vedtatt våren 2017. Jernbaneverkets 
Konseptdokument for InterCity-strekningene23 viderefører målene fra konseptvalgutredningen for 
Vestfoldbanen24. 
 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging25 
Målet med retningslinjene er at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunns-
økonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen 
skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og nærings-
utvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme 
utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer. 
                                                      
21 Jernbaneverket (2015) ICP-00-A-00030 Teknisk designbasis for InterCity-strekningene, rev. 02A 
22 Jernbaneverket (2015), Strategisk rammeverk for stoppesteder, TF-102827-000 
23 Jernbaneverket (2015) ICP-00-A-00004 Konseptdokument for IC-strekningene, rev.01A 
24 Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Skien, Jernbaneverket, 16.2.2012 
25 Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2 
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen26 
Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i 
all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi kommunene bedre grunnlag 
for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling 
og i et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre 
hensyn/interesser. 
 

Stortingets klimaforlik 2014 
I forbindelse med klimaforliket i Stortinget november 2014 ble innenlands tiltak også drøftet. En rekke 
tiltak ble vedtatt. To disse er aktuelle for denne planleggingen: 
 

• Ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, 
sykkel og gange. 

• Styrke jernbanens rolle i transportsystemet 
 
I retningslinjene for etatenes arbeid med NTP 2018-202927 er storbyområder erstattet med byområder. 
 
 

2.3.2 Regionale planforutsetninger 

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)28  
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold har 8 samfunnsmål: 
 
1. Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region. 
2. Vestfolds matjordareal er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur, 
kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart. 
3. Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige. 
4. Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent arbeidskraft 
og nyskapende virksomheter. 
5. Ulikheter i folkehelse og levekår er redusert. 
6. Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt. 
7. Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk. 
8. Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy. 
 
Til hvert av samfunnsmålene er det utarbeidet utdypende målbeskrivelse, strategier og retningslinjer. 
Strategiene benytter seg av en rekke virkemidler, men retningslinjene er knyttet til hvordan de enkelte 
målene skal behandles i arealplanene.  
 
Samfunnsmål 6 står i en særstilling. Gjennomføring av InterCity Tønsberg – Larvik er en av fire 
strategier for å nå dette målet: 

«En moderne dobbeltsporet jernbane bygges gjennom hele Vestfold for å skape et bedre 
kollektivtilbud og muligheter for byutvikling.» 

 

Regional plan for verdiskaping og innovasjon29  
Planen ser ikke spesielt på hvilken betydning forbedret jernbaneinfrastruktur vil ha for verdiskaping  
og innovasjon i Vestfold. 

                                                      
26 Miljøverndepartementet (1995) Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 
27 Samferdselsdepartementet 19.05.2015, Retningslinjer for etatenes og Avinors arbeid med nasjonal 
transportplan 2018-2029
28 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, vedtatt i Fylkestinget i Vestfold 6.mars 2014 
29 Regional plan for verdiskapning og innovasjon, vedtatt i Fylkestinget i Vestfold 23.april 2015 
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Regional plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark30  
Regional plan for intermodal godstransport har som formål å flytte en større andel av godstransport-
arbeidet fra vei til bane og sjø. Hovedmålet for planarbeidet er: 

• Telemark og Vestfold skal være et nasjonalt knutepunkt for miljøvennlig transport av gods på 
sjø og bane. 
 

Av planens fem strategier har strategi 2 en vesentlig betydning for planleggingen av dobbeltsporet 
Vestfoldbane: 

• Fylkene skal sammen arbeide for at vilkår for transport av gods på Vestfoldbanen/ Bratsberg-
banen blir gode. Vilkår for transport av gods på eksisterende havnespor i Brevik, Larvik og på 
Herøya skal sikres og videreutvikles. 

 

Regional plan for klima og energi31  
Den regionale planen har som mål å redusere Vestfolds utslipp av klimagasser med minst 40 % innen 
2030. Et av innsatsområdene er å redusere utslipp fra vegtrafikk. En viktig strategi vil da være å 
redusere bruk av bil og gjøre kollektivtrafikk, sykkel og gange mer attraktivt.  
 

Knutepunktstrategi 
Vestfold fylkeskommune, kommunene, Statens vegvesen og Jernbaneverket utarbeider nå en felles 
knutepunktstrategi for Vestfold. Status for denne vil bli oppdatert før høring/offentlig ettersyn. 
 

2.3.3 Lokale planforutsetninger 

Kommuneplaner og kommunedelplaner i Tønsberg kommune  
 

• Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt april 2014 
Visjonen for planen er «Tønsberg – der fremtiden skapes». Tønsberg skal være stedet der 
folk ønsker å bosette seg og bedrifter ønsker å etablere seg. Planen peker på tre 
hovedutfordringer. Årlig befolkningsvekst vil være 1,5 % fram mot 2040. Det vil gi både press 
på arealer og tjenester, og nye muligheter. Folkehelse og miljø og klima er de to andre.  
I forhold til planens visjon er det spesielt målsettinger og strategier i forhold til næringsutvikling 
og areal, samferdsel, og miljøvern som står sentralt.  

 
• Kommuneplanens arealdel, vedtatt juni 2015 

Arealdelen er en oppfølging av samfunnsdelen. Av spesiell interesse for dette planarbeidet er 
båndleggingen av arealer for framtidig jernbanetrase i tråd med KVU for InterCity-strekningen 
Oslo – Skien:  

o 4A Dobbeltspor, trase under Vestfjorden, Tønsberg - Stokke  
o 4B Dobbeltspor, tospors sløyfe i Tønsberg 
o 4C Dobbeltspor, trase under Vestfjorden Tønsberg – Torp 

 
• Kommunedelplan for sentrum, Byplan 2014-2026, vedtatt september 2015 

«Styrke Tønsberg sentrum som bo- og oppvekstmiljø, nærings-, handels og kultursentrum» er 
Tønsbergs kommunes visjon. Strategiske grep for å få til dette er utvikling av Stensarmen, 
Findusområdet og Kaldnes vest. Jernbaneområdet skal etter at de strategiske valgene for 
transportløsningene er kjent utvikles. Området er avsatt til kombinerte bebyggelse og 
anleggsformål. Høy utnyttelse og en stor andel arbeidsplasser og boliger vil være viktige 
føringer. Planen stiller krav til områderegulering.  

 
• Kommunedelplaner for Korten og Stensarmen, vedtatt september 2009 

                                                      
30 Plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark, vedtatt i fylkestingene i Vestfold og 
Telemark i juni 2015 
31 Regional plan for klima og energi, vedtatt i Fylkestinget i Vestfold 10. desember 2015
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Planene gir føringer for Korten og Stensarmen som viktige transformasjonsområder med 
blandete formål som for eksempel bolig, handel, kontor og grønnstruktur.  

 

Kommuneplaner i Nøtterøy kommune 
 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026, vedtatt oktober 2014 
«Nøtterøy er et fremtidsrettet samfunn, der kommunen har tillit hos befolkning og næringsliv», 
og «Nøtterøys befolkning skaper verdier som arbeid, inntekt og utfoldelse for seg selv og for 
fellesskapet» er to sentrale samfunnsmål. Veivalgene eller delmålene utdyper forventningene 
til et fremtidsrettet samfunn. Det gjelder befolkningsvekst, areal- og transportutvikling, og 
boligutvikling. På sikt vil bedre transportløsninger øke Nøtterøys attraktivitet for 
næringsetablering og som bosted. Her inngår en modernisert Vestfoldbane som et viktig 
bidrag. 

 
Samfunnsmål 7: «Nøtterøy har en fremtidsrettet infrastruktur basert på miljøvennlige, effektive 
og brukervennlige løsninger.» Her inngår en modernisert Vestfoldbane. Nøtterøy kommune 
uttrykker konkret at de vil bidra til utbygging av jernbane gjennom Vestfold. 

 
• Kommuneplanens arealdel 2015 – 2027, vedtatt juni 2015 

Planen er i hovedsak en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Tilrettelegging for en 
befolkningsvekst på 1 %. Planen viderefører kommunens to områdesentre, Teie og Borgheim,  
to lokalsentre og fem nærsentre. 

 
 

Kommuneplaner i Stokke kommune  
 

• Kommuneplan for Stokke, vedtatt november 2015 
Kommunestyret vedtok mandag 2. november ny kommuneplan for Stokke for perioden 2016-
2025. I en ny kommune fra 1.1 2017 vil kommuneplanen være en kommunedelplan for 
tidligere Stokke. Visjon i ny kommuneplan: «Stokke skal ha en sentral rolle i fremtidig 
kommunestruktur. Ved kommunesammenslåingen legges det vekt på at Stokke kommune 
beholder sin egenart og nærhet til tjenester.» I følge kommuneplanens samfunnsdel vil Stokke 
fortsatt ha en ung befolkning sammenlignet med de øvrige Vestfoldkommunene. 
Kommuneplanen fremhever Stokke stasjon som det viktigste kollektivknutepunktet i 
kommunen, og ønsker at den skal forbli det. En strategi for å redusere kommunens 
klimafotavtrykk er å utvikle boligtilbud rundt kollektivakser og trafikknutepunkt. Det er lagt inn 
større næringsområder både på Borgeskogen nordvest for E18, på Sundland ved Stokke 
sentrum, på Lillevarskogen, Brunstad og Vear. Arealer til fremtidig boligutvikling er primært 
lagt i området Vear – Melsomvik – Stokke. 

 

Kommuneplaner og kommunedelplaner i Sandefjord kommune  
 

• Kommuneplan for Sandefjord 2014-2026, vedtatt 22. mai 2014.  
Kommuneplanen vektlegger utvikling av Sandefjord sentrum, og formulerer et mål om at: 
«Sandefjord sentrum skal styrke sin posisjon i regionen, og utvikles med mer byliv og boliger. 
Samtidig skal viktige identitetsskapende kvaliteter ivaretas og styrkes». I følge 
kommuneplanen er SSB vekst på folketall beregnet til 1,15% årlig til 2020 og deretter  
i underkant av 1%. Kommuneplanbeskrivelsen uttrykker mål om en høyere vekst enn dette, 
særlig i aldersgruppen 25-50 år. Frem til 2025 er det beregnet at 18% av boligbehovet på 
3350 enheter kan realiseres i sentrum og på Kilen, og resterende antas dekket på nye 
områder og fortetting utenfor sentrum.  

 
Arealet på østsiden av Torp er markert som LNF-område under planlegging. Utover at det 
satses på boligbygging i sentrum er det avsatt større arealer til fremtidig boligbygging på Virik, 
Gokstad og Dverdalsåsen helt i utkanten av byen. 
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Kommuneplaner og kommunedelplaner i Larvik kommune  
 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2020, vedtatt 22. mai 2013 
Ny jernbaneinfrastruktur med en velfungerende jernbanestasjon vil kunne bygge opp under 
Larvik kommunes samfunnsmål nr. 2: «Vekst og verdiskaping som forutsetning for god 
velferd» og nr. 4: «Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar.» Larvik kommunes 
arealstrategi har fire bærende prinsipper, hvorav ett er «Miljøvennlig transportsystem» som 
inneholder Sentrumsnær jernbanestasjon og kollektivknutepunkt. Larvik kommunes største 
utfordring er mangel på vekst i befolkningen. Ny jernbaneinfrastruktur vil være av vesentlig 
betydning for den ønskede utviklingen i tråd med samfunnsdelen. 
 

• Kommuneplanens arealdel 2015-2027, vedtatt den 16.09.2015 
Arealdelen er en oppfølging av samfunnsdelen. Aktuelle linjer for framtidig jernbanetrase er 
merket, i tråd med KVU for InterCity-strekningen Oslo – Skien: 

o 4A Dobbeltspor  
o 4C Dobbeltspor 

Arealdelens hovedprinsipp A lyder: «Styre etter tydelige, bærekraftige hovedgrep i 
arealplanleggingen», og inneholder følgende: «Det er viktig at kommuneplanens arealdel 
sikrer gjennomføring av viktige samferdselstiltak. Med dette menes gjennomføring av ny trase 
for jernbane gjennom kommunen, jernbanetrase for godstransport ned til Larvik Havn og 
gjennomføring av evt. ny bru over Lågen. Avklaring av transportløsninger har stor betydning 
for omkringliggende omgivelser  
og kan frigjøre eller legge beslag på nye arealer». 

 
• Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027, vedtatt den 16.09.2015 

Kommunedelplanen for Larvik by påpeker kommunens behov for å avklare både trase for nytt 
dobbeltspor og stasjonslokalisering for å kunne gjennomføre andre plangrep i sentrum: 
«Siden 2006 er det tatt flere beslutninger som har stor betydning for Larvik by, men fremdeles 
er det flere store diskusjoner som gjenstår. Det gjelder særskilt InterCity-satsningen på 
Vestfoldbanen og utviklingen av en regional havn på Revet. Plassering av jernbanestasjonen 
og traseen vil ha stor betydning for by-utviklingen i Larvik. Transportløsningene har så stor 
betydning for videre utvikling av Larvik by, at det vil være vanskelig å planlegge videre uten at 
framføring av jernbane, lokalisering av stasjonsområde, avklaring av jernbanespor for gods til 
Larvik havn og Øyakryssets framtidige utforming er avklart.» 

 
• Kommunedelplaner for steinressurser 2012-2024, vedtatt den 18.04.2012 

Kommunedelplan for steinressurser i Larvik viser forekomster av Larvikitt som er meget viktige 
eller viktige forekomster. Alle aktuelle jernbanetraseer gjennom Tjølling berører det som er 
kartlagt som meget viktig eller viktige forekomster. Alle aktuelle jernbanetraseer har nærføring 
til arealer som planlegges tatt i bruk i et 30-40 års perspektiv og sikringssoner til disse.  
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Figur 2-1 Foreslått planavgrensning (grått felt) lagt oppå gjeldende kommuneplankart. 
 
 

27.04.2016 
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2.4 Samordning med andre planprosesser  

2.4.1 Bypakke Tønsberg-regionen32  
Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Tønsberg, 
Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner. Statens vegvesen er faglig instans for prosjektet og 
fylkeskommunen er prosjektansvarlig. Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i 
Tønsberg-regionen danner grunnlaget for prosjekt Bypakke Tønsberg-regionen. KVU-en anbefaler 
løsning for  

• Kollektivtrafikk, sykling og gåing i byområdet 
• Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet 
• Andre trafikkløsninger 

 
KVU-anbefalingen fikk i oktober 2015 tilslutning fra Samferdselsdepartementet etter drøfting i 
Regjeringen. Planprogram for interkommunal kommunedelplan for fastlandsforbindelsen33 behandles 
vinter/vår2016. Kommunedelplanen planlegges vedtatt årsskiftet 2017/2018. Våren 2016 starter 
arbeidet med helhetlig plan for kollektivtrafikk, sykling og gåing i bypakke-området, samt 
gatebruksplan for Tønsberg sentrum. 
 
Jernbaneverket samordner sin planlegging av dobbeltsporet med denne planleggingen. 
 

2.4.2 Torp øst  
Stokke og Sandefjord kommuner har overtatt et tidligere militært område på cirka 2,5 km2 øst for 
Sandefjord lufthavn Torp, kalt Torp øst. Den nye eieren ønsker å utvikle dette til et sentralt 
næringsområde i Vestfold med plass for inntil 50 000 arbeidsplasser, og har startet opp et eget 
planarbeid for dette. Et forslag til planprogram skal etter planen sendes på høring våren 2016,  
og forventes fastsatt høsten 2016. En kommunedelplan forventes vedtatt innen utgangen av 2017. 
Planområdet omfatter både Torp øst, Sandefjord lufthavn og en del arealer i privat eie vest for 
lufthavnen.  
 
Kommunene ser for seg at passasjerterminalen på Sandefjord lufthavn på sikt vil bli flyttet over til 
østsiden av lufthavnen, slik at den kommer på samme side som dagens taxebane. Dette vil øke 
banesystemets kapasitet for å imøtekomme en forventet trafikkvekst på lang sikt. Kommunene ser 
også for seg at InterCity-utbyggingen må tilrettelegge for jernbanetrase på østsiden av Sandefjord 
lufthavn for å betjene både en fremtidig flyterminal og det planlagte næringsområdet.  
 
Kommunenes arbeid med kommunedelplan for Torp øst og Jernbaneverkets kommunedelplan for 
InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik vil bli forsøkt samordnet i tid. Jernbaneverket vil primært legge 
vekt på å oppnå et godt helhetlig InterCity-tilbud som imøtekommer Stortingets forutsetninger.   
 

2.4.3 Mulighetsanalyse Larvik34  
Statens vegvesen leder et arbeid med å se byens transportsystem i sammenheng og lage et faglig 
grunnlag for gode framtidige løsninger. Det skal gjennomføres en prosess for en samordnet og 
helhetlig transportløsning i Larvik, kalt mulighetsanalyse. Partene som samarbeider er Larvik 
kommune, Vestfold fylkeskommune, Kystverket, Larvik havn, Jernbaneverket og Statens vegvesen. 
Analysen skal gi en felles forankring om utfordringer, mål og strategier, før det skal startes opp videre 
planlegging etter plan- og bygningsloven.  
Parallelt med dette starter Jernbaneverket arbeidet med lokalisering av stasjon og trase gjennom 
Larvik.  
 
Sentrale utfordringer i transportsystemet er:  

                                                      
32 http://www.vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen/Om-Bypakke-Tonsberg-/ 06.01.2016 
33 Statens vegvesen (2015), Utkast til planprogram for Bypakke Tønsbergregionen, Ny 
fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme. Interkommunal kommunedelplan med 
konsekvensutredning 
34 http://www.larvik.kommune.no/Landingssider/Mulighetsstudie/ 
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• Jernbanetraseen gjennom Larvik by med sentral lokalisering av jernbanestasjonen og en mulig 
tilknytning til Larvik havn 
• Kapasitetsproblemene i Øyakrysset 
• Videre utvikling av Indre havn 
• Kollektivtrafikk, sykkel og gange skal ses i sammenheng med gater og veger for biltrafikken,  
• Miljøutfordringer - natur, kultur og bomiljø  
 
Arbeidet med mulighetsanalysen skal være ferdig innen sommeren 2016. Det er utfordrende for 
utredningen at stasjonslokalisering og trase for jernbane ikke er avklart. Det arbeides på et strategisk 
nivå og det legges til grunn at stasjonen lokaliseres sentralt i byen. 
 

2.4.4 KVU Grenlandsbanen 
Det har lenge vært jobbet med utredninger for å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med 
en bane gjennom Grenland har eksistert i mange år. Målene for Grenlandsbanen er å binde sammen 
byene langs kysten og forkorte reisetiden mellom Kristiansand og Oslo. Konseptvalgutredningen for 
tiltaket skal være ferdig sommeren 2016.  
 
Status for utredningen og behov for koordinering vil bli oppdatert før høring/offentlig ettersyn. 

 
Figur 2-2 Tre aktuelle konsepter for Grenlandsbanen35 
 
 

  

                                                      
35 http:/www.jbv.no 
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3. PROBLEMSTILLINGER OG 
UTREDNINGSALTERNATIVER 

3.1 Utredningsalternativer 

3.1.1 0- alternativ (Referansesituasjonen) 
Konseptvalgutredningen er behandlet via Nasjonal transportplan 2014-2336. Det er vedtatt at 
dobbeltsporet på strekningen Tønsberg – Larvik skal bygges. For både de prissatte og de ikke 
prissatte konsekvensene er det derfor forskjellen mellom de ulike alternativene det er vesentlig å få 
analysert. 
  
For de prissatte konsekvensene tas det utgangspunkt i felles referansesituasjon for alle InterCity-
strekningene37, med de forutsetningene om befolkningsvekst, transporttilbud og trafikantatferd som er 
lagt til grunn for dette. Prosjekter som har fått bevilgning eller som antas med sikkerhet få bevilgning 
innenfor denne horisonten vil bli lagt til grunn for en tenkt situasjon.  
  
For de ikke prissatte konsekvensene vil forutsetningene som ligger inne i de gjeldende 
kommuneplanenes samfunnsdel og arealdel legges til grunn, og dagens situasjon være 
utgangspunktet for å beskrive konsekvensene.  
  
Øvrige forutsetninger for referansesituasjonen, herunder andre bygge- og infrastrukturprosjekter og 
rammebetingelser, skal defineres som en del av plan- og utredningsarbeidet.  

                                                      
Stortingsmelding nr. 26 (2012-2013), Nasjonal Transportplan 2014-2023
Vista Analyse (2015), Referanseberegninger for IC Østlandet - trinn
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3.1.2 Tønsberg – Stokke 

 
Figur 3-1 Korridorer som skal utredes på strekningen Tønsberg – Stokke. 
 
 
I Tønsberg kommune utredes to alternative korridorer:  
 

• Korridor B følger i hovedsak dagens jernbanetrasé. Denne kommer ut av Jarlsbergtunnelen i 
nord, går i en sløyfe gjennom Tønsberg by, og går sørover mot Stokke over Jarlsbergjordene. 
Stasjonen er plassert ved dagens stasjon. Korridoren utredes i flere varianter, blant annet 
variant med dobbeltspor under terreng i sløyfa, variant med dobbeltspor på terreng i sløyfa og 
variant med enkeltspor på terreng i sløyfa. Den siste løsningen forutsetter retningsdrift i sløyfa, 
og at det etableres en ny sporforbindelse i Korten-området (søndre tilsving). 

 
• Korridor C krysser Byfjorden, over til Vear/Hogsnes, og går videre til Stokke på østsiden av 

Akersvannet. Denne korridoren har stasjon ved Eckersbergs gate i Tønsberg. 
 
I Stokke kommune utredes de samme to korridorene, men her er det to varianter av korridor B: 

• Variant som går vest for Stokke tettsted. Denne varianten har ikke stasjon i Stokke. 
• Variant som går gjennom Stokke tettsted. Varianten gjennom Stokke sentrum vil få en stasjon 

omtrent ved dagens stasjon. Korridor C, som krysser Byfjorden, går gjennom Stokke tettsted, 
og vil få stasjon i Stokke sentrum.  

 
Endelig stasjonsmønster fastsettes i kommunedelplanene. 
  

27.04.2016 27.04.2016 
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3.1.3 Stokke - Sandefjord 
 

 
Figur 3-2 Korridorer som skal utredes på strekningen Stokke – Sandefjord. 
 
 
På denne strekningen utredes også to alternative korridorer med flere kombinasjonsmuligheter: 
 

• Korridor A følger dagens trasé gjennom Sandefjord sentrum og vil få en stasjon ved dagens 
stasjon. Korridoren utredes i flere varianter: 

o Variant som går øst for Torp.  
o Variant som går vest for Torp.  

 
• Korridor B går under terreng gjennom Mokollen, og får stasjon ved Sandefjordsveien. 

Korridoren utredes i flere varianter: 
o Variant som går øst for Torp.  
o Variant som går vest for Torp.  

 
Sør for stasjonene utredes en felles korridor. 
 
Endelig stasjonsmønster, stasjonsplassering i Sandefjord, stasjon i Stokke sentrum, øst eller vest for 
Torp vurderes og fastsettes i kommunedelplanene. 
  

27.04.2016 
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3.1.4 Sandefjord – Larvik 
 

 
Figur 3-3 Korridorer som skal utredes på strekningen Sandefjord – Larvik. 
 
 
Øst for Lågen utredes en korridor, med flere varianter: 
 

• Mellom Marum og Stålaker er det tre varianter 
• Mellom Stålaker og Lågen er det to varianter. Den sørlige varianten krysser Lågen nær 

dagens jernbanebru, mens den nordlige krysser Lågen ved Hegdal. 
 
Vest for Lågen, i Larvik by, utredes to alternative korridorer:  
 

• Korridor A har stasjon ved dagens stasjon, og har to varianter østover: 
o En variant går under terreng østover gjennom Larvik by og krysser Lågen ved Hegdal. 
o En variant følger dagens trasé fram til Lågen og krysser denne nær dagens 

jernbanebru.  
• Korridor B har stasjon ved Johan Sverdrups gate. Denne går under terreng østover gjennom 

Larvik by, og krysser Lågen ved Hegdal. 
 
Alle de tre variantene øst for Lågen kan kombineres med alle de tre variantene vest for Lågen. For alle 
alternativer skal det utredes mulighet for tilkobling til eksisterende havnespor i Larvik. Tilkoblingen 
inngår ikke i dette planarbeidet. 
 
  

27.04.2016 
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3.2 Sentrale problemstillinger 

I planleggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik vil en rekke problemstillinger 
være sentrale. Målkonflikter og viktige problemstillinger vil spesielt være knyttet til: 
 
Oppnå de overordnende effektmålene: 

• Oppnå reisetidsmålet 
 
Oppnå mål utledet av andre samfunnsbehov: 

• Bidra til regionvekst og tettstedsutvikling 
• Redusere arealinngrep  

 
Denne delen av Vestfold er kjennetegnet av en rekke forhold som er utfordrende for planleggingen og 
gjennomføringen: 

• Tett befolket og konsentrerte byer og tettsteder. 
• Tidlig tatt i bruk av mennesker og dermed høy tetthet av kulturmiljøer med internasjonal, 

nasjonal og regional verdi. 
• Godt klima og frodig jordsmonn (havbunn) og dermed svært gode forutsetninger for landbruk 

og svært verdifull natur (biologisk mangfold). 
• Vanskelige grunnforhold. En berggrunn med bratte skrenter som sammen med tykke lag med 

leire gjør det anleggsteknisk krevende 
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4. KRAV TIL UTREDNINGER 

4.1 Metoder 

 

4.1.1 Prissatte konsekvenser 
 
Samfunnsøkonomisk analyse 
Prissatte konsekvenser skal analyseres og presenteres i henhold til Jernbaneverkets metodehåndbok 
for samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen38 (Metodehåndbok). Det skal gjøres en analyse av de 
korridoralternativene som er beskrevet i kapittel 3. I KVU-sammenheng ble det utført 
samfunnsøkonomiske beregninger for InterCity-strekningene, der de samfunnsøkonomiske 
gevinstene av utbygging ble vurdert opp mot referansealternativet (nullalternativet). Som følge av 
Stortingets NTP-vedtak i juni 2013, skal det ikke vurderes om delstrekningen skal bygges, men hvilket 
korridoralternativ som skal legges til grunn. Analysene skal derfor legge vekt på forskjellene mellom 
alternativene. 
 
 
Støy, vibrasjoner og strukturlyd 
Det skal benyttes godkjent beregningsmetode «Nordisk beregningsmetode for skinnegående trafikk 
(Nord96)»39, samt Nordisk beregningsmetode for Industristøy for anleggsstøy. Gule og røde støysoner 
skal tegnes inn på kart i henhold til Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen40, med 
grenseverdier som gjelder for skinnegående trafikk. Kommunale krav som framgår av gjeldende 
planer skal også vurderes i utredningene. Støykostnadene beregnes ut fra antall boliger hvor 
beboerne vil bli plaget. Støyplagene inngår i de prissatte konsekvensene. 
 

4.1.2 Ikke prissatte konsekvenser  
Statens vegvesens veileder, «Håndbok V712 Konsekvensanalyser», benyttes for de ikke prissatte 
konsekvensene. Metoden tilpasses formål og plannivået. Rammer for innhold i konsekvens-
utredningen er gitt i forskrift om konsekvensutredninger. V712 er utarbeidet med bakgrunn i disse. 
 
Følgende fagtemaer inngår i de ikke prissatte konsekvensene: landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 
naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser. Alle ikke prissatte konsekvenser skal utredes innenfor en av 
disse fem hovedkategoriene. Eventuelle andre tema eller virkninger som ønskes utredet, skal 
innlemmes i et av disse eller som del av andre samfunnsmessige virkninger. 
 
Planområdet avgrenses til de områdene som fysisk blir berørt av tiltaket. Med influensområde menes 
områder som kan bli påvirket av tiltaket og utgjør undersøkelsesområdet. Det vil variere for de ulike 
temaene. Det skilles mellom influensområdet for anleggsperioden og i driftsfasen. 
 
Verdi 
Verdivurderingen baseres på fagtradisjoner og overordnete nasjonale føringer. Fagutreder beskriver 
og vurderer områdets karaktertrekk og verdi basert på kriterier angitt i Håndbok V712, tilpasset formål 
og plannivået. Utreder presenterer dette i et illustrasjonskart som viser enkeltområdenes verdi basert 
på en skala som spenner fra liten til stor verdi.  
  

                                                      
38 Jernbaneverket (2015) Metodehåndbok, Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen 2015 
39«Nordisk beregningsmetode for skinnegående trafikk. (Nord96) 
40 Miljøverndepartementet (2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-
1442/2012
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Omfang 
Med omfang menes en vurdering av hvordan området påvirkes. Omfanget er en vurdering av hvilke 
konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene. Omfang vises på en 
glidende skala med fem nivåer, fra stort positivt til stort negativt. Omfanget kan være forårsaket av 
direkte eller indirekte virkninger. 
 
Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurdering av omfang. Inngrep 
i anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderingen dersom de gir varig endring av miljøene. Andre 
tiltak som utreder foreslår, skal omtales som avbøtende tiltak. Oppfølging av forslagene vurderes i 
neste planfase. 
 

Konsekvens 
Konsekvens framkommer ved en sammenstilling av 
verdi og omfang. jf. konsekvensvifta, vist i figur 4-1. 
Konsekvensen skal begrunnes for hvert delområde.  
 
Usikkerhet 
Dersom fagutreder kjenner til usikkerhet knyttet til 
verdi eller omfang som kan endre konsekvens-
vurderingene, skal disse omtales. 
 
Avbøtende tiltak 
Det er en viktig oppgave å vurdere justeringer som 
reduserer de negative virkningene eller forbedrer 
miljøet. Slike tiltak som ikke innarbeides i tiltaket og 
inngår i investeringskostnadene, beskrives som 
forslag til avbøtende tiltak. Her inngår en vurdering av i 
hvilken grad det avbøtende tiltaket endrer 
konsekvensvurderingene. Avbøtende tiltak kan deles i 
to, tiltak for å redusere midlertidig skade i anleggs-
fasen eller tiltak for å redusere miljøskaden av det 
ferdige tiltaket. 
 
Kompenserende tiltak 
Kompenserende tiltak skal ikke inngå i 
konsekvensvurderingen, men kan foreslås for å 
kompensere for de negative konsekvensene. 
Kompensasjon skal her forstås som fysisk å erstatte 
funksjoner i natur- og landbruksområder som går tapt 

ved nedbygging og ikke som kompensasjon til enkeltgrunneiere. Kompenserende tiltak er siste utvei, 
etter en prioritert rekkefølge av å unngå, begrense og avbøte konflikt. Gjennomføring av forslagene 
blir ikke vurdert før i neste planfase. 
 
Fagrapporter 
Fagutredere presenterer analysene i en egne fagrapporter eller notater. Illustrasjoner som bilder fra 
3D-modell, foto og skisser som kan belyse problemstillingene skal inngå i rapportene.  
 

4.1.3 Andre samfunnsmessige virkninger 
Utredningen av andre samfunnsmessige virkninger skal ta utgangspunkt i Statens vegvesens 
håndbok V712 Konsekvensanalyser. Metodikken i håndbok V712 tilpasses til InterCity-prosjektet og 
”Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene - Delprosjekt: Planveileder for byområder 
og knutepunkter” datert 12. August 2013 og øvrige føringer for InterCity-prosjektet.  
 
 
 
 

Figur 4-1 Konsekvensvifte. Kilde V712 
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4.2 Sammenstilling og anbefaling 

 
Trinnvis sammenstilling og drøfting 
Figuren under viser hvordan anbefalingen utarbeides trinnvis og dermed etterprøvbart, samtidig som 
den skal bidra til en tydelig formidling av de avveininger og prioriteringer som gjøres på vei fra 
analysene til den endelige anbefalingen. Veiledningen i Håndbok V712 legges til grunn, men tilpasses 
formål og plannivå. 
 

 
 
Figur 4-2 Prinsipp for sammenstilling av analyser, drøfting og anbefaling. Utarbeidet av 
Jernbaneverket 
 
Sammenstilling av prissatte konsekvenser 
Trafikantnytte, operatørnytte, budsjettvirkning, ulykker, støy og luftforurensning, restverdi, 
skattekostnad, netto nytte og netto nytte pr budsjett-krone for de ulike korridorene skal sammenstilles 
på en oversiktlig måte. 
 
Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser 
Konsekvensene for temaene, landskapsbilde, nærmiljø/friluftsliv, kulturmiljø, naturmangfold og 
naturressurser oppsummeres på en oversiktlig måte for de ulike korridoralternativene. Her benyttes en 
skala fra meget stor negativ konsekvens (- - - -) til meget stor positiv konsekvens (++++) med 
tilhørende fargekoder. Det gis en samlet vurdering av alternativene. Alternativene skal rangeres. 
 
Sammenstilling i en samfunnsøkonomisk analyse 
De prissatte og ikke prissatte virkningene sammenstilles, og utgjør til sammen den 
samfunnsøkonomisk analysen. Ut i fra denne analysen rangeres de alternative korridorene. Den 
samlete samfunnsøkonomiske vurderingen skal også gis som en verbal beskrivelse. 
 
Andre samfunnsmessige virkninger 
Lokale og regionale virkninger, og eventuelle andre samfunnsmessige virkninger som netto 
ringvirkninger og/eller fordelingsvirkninger, vurderes som et tillegg til den samfunnsøkonomiske 
analysen. 
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Drøfting av måloppnåelse 
På bakgrunn av de gjennomførte utredningene, skal måloppnåelse for de alternative korridorene 
vurderes etter målene listet opp i kapittel 2. Dette gjelder både mål for Vestfoldbanen og mål og krav 
til jernbaneteknisk funksjonalitet. 
 
Anbefaling 
På bakgrunn av de gjennomførte utredningene og vurdering av måloppnåelse vil Jernbaneverket 
anbefale ett eller noen få alternative korridorer. Den endelige anbefalingen skal drøfte og 
oppsummere resultatene fra utredningene. Jernbaneverket kan kun anbefale korridorer som gjør det 
mulig å oppfylle gjeldende krav til sikkerhet og jernbaneteknisk funksjonalitet.  
 
Anbefalingen med bakgrunn i samfunnsøkonomien skal følges opp med en vurdering av samlet 
måloppnåelse. Risiko og sårbarhet omtales dersom ROS-analysen har påpekt høy samfunnsrisiko 
ved en eller flere korridorer. Det samme gjelder RAMS41.  

4.3 Utredningstema 

4.3.1 Utredninger prissatte konsekvenser 
 
Økonomisk analyse 
Trafikantnytten beregnes ut fra tidskostnader og passasjergrunnlag. Det utredes korridorer med ulike 
lengder og hastigheter. Det ventes derfor forskjell mellom korridorene når det gjelder tidskostnader (ut 
fra reisetid).  
 
Utredningsbehov:  

• Investeringskostnader for hvert alternativ. 
• Forskjeller i drifts- og vedlikeholdskostnader mellom alternativene. Den beregnes blant annet 

ut fra mengde tunnel, bru, dagsone og tilhørende infrastruktur som stasjonsanlegg. 
• Trafikantnytte (verdi av forskjeller i reisetid og reisekostnader). 
• Operatørnytte (operatørenes inntekter og kostnader) 
• Offentlig nytte (finansieringsbehov) 
• Nytte for tredjepart (kostnadsforskjeller knyttet til støy, ulykker, utslipp til luft, helseeffekter 

knyttet til gåing og sykling) 
 
Støy, strukturlyd og vibrasjoner  
Konsekvenser med hensyn til støy, strukturlyd og vibrasjoner skal vurderes.  
 
Utredningsbehov:  

• Det skal beregnes omtrentlig antall boenheter (boliger) og andre typer bygninger med 
støyfølsom bruk med utendørs støynivå som medfører plassering i henholdsvis i gul og rød 
støysone for alle korridorer. Beregningene skal vises på kart.  

• Som grunnlag for vurderinger av nærmiljø og friluftsliv skal støykoter for LDEN = 40 dB og 
LDEN = 50 dB beregnes og illustreres på kartgrunnlag som underlag for vurdering av 
rekreasjonsområder og stille områder. 

• Støysonekartene med tilhørende opptelling av bygninger benyttes som grunnlag for 
kostnadsvurderinger for nødvendig støydempende tiltak. 

• I tillegg gjøres en verbal beskrivelse av mulighetene for å oppnå gode uteoppholdsarealer i 
forhold til kommunenes egne krav. 

  

                                                      

81



InterCity-prosjektet 
Vestfoldbanen  
Tønsberg – Larvik 

Forslag til planprogram                 
IC Tønsberg-Larvik - arbeidsutkast 

 
Side: 
Dato:  

33 av 63
29.04.2016

 

 

4.3.2 Utredninger ikke prissatte konsekvenser  

 
Figur 4-3 Verdikart landskap RPBA42.  

                                                      
42 I plan- og utredningsarbeidet vurderes også landskapet i byene - bylandskapet 

27.04.2016 
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Landskapsbilde 
 
Kort omtale 
Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter. Temaet tar for seg 
hvordan landskapet oppleves. I tillegg skal reiseopplevelsen vurderes. Landskapsbilde omfatter alt fra 
det tette bylandskapet til det uberørte naturlandskapet. 
 
Dagens situasjon 
Vestfoldbanen går gjennom et kulturlandskap som er karakteristisk for Vestfold, preget av store og 
middels store åkerflater i svakt bølgende terreng brutt opp av åkerreiner, frodige bekkedrag og skogs-
partier. Lågendalen og Raet utgjør to særlig viktige markante, gjennomgående strukturer som gir 
Vestfoldlandskapet sitt særpreg. Kystbyene Larvik, Sandefjord og Tønsberg har også særpregete 
bylandskap. Korridorene krysser eller berører flere landskap med høy verdi. Jarlsberg hovedgård og 
Sem kirke med alléer, parker, rettersted ligger i et sammenhengende åpnet kulturlandskap av nasjonal 
verdi. Storgården Aker ligger i et sammenhengende og åpent og spesielt frodig kulturlandskap ned 
mot Akersvannet og avgrenses av åser i nord, øst og sør og raet i vest. Byfjorden, Sjustokk og 
Melsom utgjør viktige landskapsrom. Mellom Sandefjord og Larvik er det en rekke verdifulle landskap 
som krysses; Virik/Bergan, Jåberg/ Håkestad og Kjøndal.  
I forbindelse med arbeidet med RPBA ble landskapene i Vestfold klassifisert. Svært viktige og viktige 
områder ble avgrenset med bakgrunn i nasjonale og regionale mål for forvaltningen av landskapet i 
Vestfold. Kriteriene går fram av notatet Kartlegging av regional grønnstruktur.43  
 
Antatte problemstillinger 
Jernbanens krav til stive horisontal- og vertikalkurvatur gir begrenset mulighet for å påvirke utforming 
og tilpasning til landskapet. Det nye dobbeltsporet vil gå gjennom eller grense opp mot nasjonalt 
viktige kulturlandskap. Landskapets former og skala vil gi en indikasjon på i hvilken grad landskapet 
«tåler inngrep». Jernbaneanlegget vil medføre nye konstruksjoner og anlegg i form av blant annet nye 
stasjoner og knutepunkt, tunneler, bruer, fyllinger og skjæringer som vil påvirke landskapsrommene og 
vår opplevelse av landskapet. Anlegget kan underordne seg, tilpasse seg eller dominere i ulik grad.  
Videre vil den visuelle reiseopplevelsen være forskjellig for de alternative korridorene.  
 
Kunnskapsgrunnlag og veiledere 
Utredningen skal ta utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag som RPBA og kommunale 
kartlegginger. Området befares, og tilgjengelig rapporter, kartmateriale og flyfoto benyttes. Kommune-
planene i Tønsberg og Sandefjord har egne temakart for landskap. Av tilgjengelige rapporter nevnes 
NIJOS rapport «Landskap i Vestfold fylke»44. Miljødirektoratets og Riksantikvarens veileder; «Veileder 
for landskapsanalyse i kommuneplanen»45 benyttes der Jernbaneverket finner det hensiktsmessig. 
 
Utredningsbehov 
Følgende skal utredes:  

• Tiltaket skal vurderes med hensyn på nær- og fjernvirkning, viktige landskapsformer og 
tilpasning til landskapet.  

• Utredningen skal også belyse hvordan tiltaket påvirker viktige byrom og bystrukturer.  
• Visuelle forhold som akser og siktlinjer samt virkninger på bybildet som helhet og i forhold til 

spesielle bygningsmiljøer, parkområder eller andre områder med en bestemt karakter og verdi 
for bybildet vil bli redegjort for. 

• Et stort antall reisende vil bruke Vestfoldbanen. Reiseopplevelse vil bli utredet for 
dagstrekningene. Dette gjøres med utgangspunkt i prosjektets 3D-modell. 

• Usikkerhet, konsekvenser i anleggsperioden, forslag til avbøtende og kompenserende tiltak og 
behovet for miljøoppfølging og før-/etterundersøkelser drøftes i tråd med metodebeskrivelsen. 
Fagrapport eller notat utarbeides. 

                                                      
43 Fylkesmannen i Vestfold (2011) Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Kartlegging av 
regional grønnstruktur. Sluttrapport 
44 Elgersma (1998) Landskap i Vestfold fylke, lokallandskapet i en regional ramme. NIJOS –rapport 
3/98 
45 Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren (2011) Metode for landskapsanalyse i 
kommuneplan. Veileder.
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Figur 4-4 Verdikart rekreasjon RPBA46. 

                                                      
46 I plan- og utredningsarbeidet vurderes også områder av betydning for nærmiljø og friluftsliv i byene 

27.04.2016 
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Nærmiljø og friluftsliv 
 
Kort omtale 
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, det vil si områdene folk ferdes i til fots eller på 
sykkel i hverdagen. Med friluftsliv menes i denne sammenheng opphold og fysisk aktivitet i friluft i 
fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. 
 
Dagens situasjon 
Jernbanestasjonene ligger i sentrum av Tønsberg, Stokke, Sandefjord og Larvik. Korridorene passerer 
gjennom tettbebyggelse, nærfriluftsområder og bymarker på hele strekningen. Rundt alle byene og 
tettstedene finnes rekreasjonsområder som i RPBA er vurdert å være svært viktige. For 
delstrekningen Tønsberg – Stokke er blant annet Akersmyra, Holtemyra og Melsomskogen viktige for 
nærmiljø og friluftsliv. I Sandefjord har Unneberg-Hjertås og Virik-Marum-Jåberg viktige kvaliteter for 
nærmiljø og friluftsliv. I Larvik er disse kvalitetene knyttet blant annet til Bøkeskogen og Lågen. 
 
Innenfor de tettbygde områdene på strekningen er nærmiljøverdiene knyttet til idrettsanlegg, skoler, 
lekeplasser, parker, byrom og løkker. På hele strekningen er det et nettverk med stier og veier som 
binder flere turområder sammen, og som benyttes til blant annet fotturer, sykkelturer, orientering, 
skiturer og jogging, og som også brukes av skoler og ulike lag og foreninger i stor utstrekning. 
 
Antatte problemstillinger 
Et nytt dobbeltspor med tilhørende sentral stasjonslokalisering vil i større eller mindre grad berøre de 
bynære arealene som er viktige for friluftsliv og rekreasjon, samt berøre sentrums- og boligområder 
rundt stasjonene. Korridorenes sårbarhet for dette temaet varierer. Muligheter for å opprettholde 
ferdsel og bruk av rekreasjonsområder og gode bomiljøer avhenger av utforming (fysisk barriere: linje 
på bakkenivå, tunnel, bru) og nærføring (støy, visuell barriere). I anleggsfasen vil det stedvis være 
nødvendig å etablere byggegrop, som kan berøre både rekreasjonsområder og bolig- og sentrums-
områder. Tiltaket vil også medføre midlertidig omlegging av høyt trafikkerte veger og påvirke ulike 
trafikantgrupper.  
 
Kunnskapsgrunnlag og veiledere 
Kunnskapsgrunnlag fra tidligere gjennomførte utredninger i RPBA, og andre utredninger gjort av 
fylkeskommunen og kommunene, planprosesser, nasjonale databaser og eventuelt andre 
registreringer vil danne utgangspunkt for befaring og kontakt med aktuelle ressurspersoner. 
Kommunene Tønsberg og Sandefjord har temakart tilknyttet kommuneplanene når det gjelder 
friluftsliv, grønnstruktur, barnetråkk og/eller støy. Miljødirektoratets veileder47 «Kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder» legges til grunn. 
 
Utredningsbehov 
Følgende skal utredes:  

• Temaet skal belyse tiltakets virkninger for beboere og brukere av det berørte nærområdet. 
Hensynet til skoleveier, barn og unge skal være inkludert (jfr. RPR for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen.  

• Bebyggelse som blir berørt av korridorer kartlegges. Omfang med hensyn på direkte beslag, 
direkte og indirekte arealdisponeringer, barrierevirkninger og støy i forhold til verdifulle 
rekreasjonsområder og boligmiljøer skal drøftes og synliggjøres.  

 
Usikkerhet, konsekvenser i anleggsperioden, forslag til avbøtende og kompenserende tiltak og 
behovet for miljøoppfølging og før-/etterundersøkelser drøftes i tråd med metodebeskrivelsen. 
Fagrapport eller notat utarbeides. 
 
 
  

                                                      
47 Miljødirektoratet (2014), Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Veileder M98-2013 
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Figur 4-5 Verdikart naturmiljø RPBA.  
  

27.04.2016 

86



InterCity-prosjektet 
Vestfoldbanen  
Tønsberg – Larvik 

Forslag til planprogram                 
IC Tønsberg-Larvik - arbeidsutkast 

 
Side: 
Dato:  

38 av 63
29.04.2016

 

 

Naturmangfold 
 
Kort omtale 
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine 
(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres  
i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk 
mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning, jamfør registrerings-
kategorier i V712. Naturmangfold er et flerfaglig tema. 
 
Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige naturområder, støy/forstyrrelse av fugl/vilt og 
forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil være de viktigste elementene i omfangsvurderingen  
av naturmangfold. Spredning av fremmede arter vil kunne vært et tema i senere planfaser.  
 
Dagens situasjon 
Plan- og influensområdet består av et lavtliggende kystnært landskap med skog, jordbruksområder, 
vann, våtmark og strandsone som inneholder et rikt biologisk mangfold med mange verdifulle 
naturområder samt flere arter på rødlista som Norge har et spesielt forvaltningsansvar for.   
 
Viktige viltområder for fugl finnes, spesielt knyttet til vernede våtmarker, men trolig også i skog og 
kulturlandskap. På strekningen er det vassdrag med stor betydning for laks og sjøørret og andre 
ferskvannsorganismer. Elver og bekker fungerer som spredningskorridorer for mange arter. I et 
landskap som er sterkt preget av kulturpåvirkning er disse funksjonene spesielt viktige. Flere 
naturreservater ligger inntil undersøkelsesområdet, blant annet RAMSAR-området Ilene og 
Akersvannet. Det er få større sammenhengende skogsarealer i influensområdet.  
 
Antatte problemstillinger 
Korridorene berører flere naturtypelokaliteter med svært høy verdi (A-verdi) og utvalgte naturtyper, 
f.eks. hule eiker. Ingen av naturreservatene berøres direkte, men en korridor ligger i nærheten av, 
Gullkronene, Ilene og Akersvannet. Det gir muligheter for store konflikter med naturmangfold. 
I tillegg medfører alle korridorer kryssing og nærføring med flere vassdrag med anadrom laksefisk.  
Det vil være viktig med fokus på håndtering av både anleggsfasen og permanent løsning nær 
vassdrag slik at vannstrengene med vegetasjonsbelter forblir mest mulig intakt eller kan restaureres.  
Viktige trekk- og spredningskorridorer for hjortevilt finnes også langs hele strekningen.  
 
Kunnskapsgrunnlag og veiledere 
Eksisterende kunnskapsgrunnlag fra tilgjengelige databaser, kommunenes egne naturtype-
kartlegginger og RPBA skal legges til grunn for en vurdering av behovet for nye kartlegginger. Dette 
legges til grunn for verdivurdering av korridorenes undersøkelses- og influensområde. Kommunene 
Tønsberg og Sandefjord har utarbeidet temakart i tilknytning til kommuneplanleggingen.  
 
Eksisterende lokaliteter og potensielt nye lokaliteter befares, avgrenses og verdisettes. Det kan være 
behov for mer detaljert undersøkelse av enkelte av de kartlagte naturtypelokalitetene for ytterligere 
artsdokumentasjon (spesialistkartlegging) av spesielt viktige lokaliteter.  
 
For hjorteviltets trekkveier vil de lokalitetene som tidligere er registrert sjekkes opp mot nyere 
opplysninger. Dette vil være kunnskap for å detaljere forslag til plassering og utforming av 
viltkrysninger og viltgjerder. 
 
Verdivurdering av vannmiljø gjøres basert på klassifisering av tilstand i henhold til vannforskriftens 
veiledere48 og V712s verdikriterier. Informasjonen i Vann-nett49 og Vannmiljø50 legges til grunn 
sammen med eventuelle andre foreliggende data.  
 
NGUs database51 over verdifulle geologiske forekomster skal legges til grunn. 
 

                                                      
48 www.vannportalen.no. 2013. Klassifisering av miljøtilstand i vann. Veileder 02:2013 
49 www.vann-nett.no 
50 http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
51 https://www.ngu.no/ 

87



InterCity-prosjektet 
Vestfoldbanen  
Tønsberg – Larvik 

Forslag til planprogram                 
IC Tønsberg-Larvik - arbeidsutkast 

 
Side: 
Dato:  

39 av 63
29.04.2016

 

 

Miljødirektoratets håndbøker (1152, 1353 og 1554) legges til grunn. Naturmangfold utredes med fokus 
på viktige enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske trekk.  
 
Utredningsbehov 
Følgende skal utredes:  

• Naturtypelokaliteter på land (terrestriske naturtyper), i vassdrag og i sjø (marine naturtyper) 
• Kunnskap om hjortevilts leve- og trekkområder oppdateres og trekkveger kartfestes. 
• Viktige viltområder for fugl skal beskrives. Dette gjelder særlig viktige viltområder i vann og 

våtmark, viktige områder i kulturlandskapet og reirlokaliteter for rovfugl. Det vil være ekstra 
fokus på støy/forstyrrelser av fugl i verneområdene.  

• Konsekvenser for vannmiljø skal drøftes og vurderes. Omfangsvurderingen gjøres basert på 
risiko for forringelse av økologisk og kjemisk tilstand og hvordan tiltaket kan påvirke vann-
miljøet, jamfør vannforskriftens §12 om ny aktivitet55  

• Verdifulle geologiske forekomster skal kartfestes.  
• Betydningen av senket grunnvannstand, dreneringseffekter og endret overflatesig for verdifullt 

naturmangfold. 
 
Utredningen skal gjøre rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 
§§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Usikkerhet, konsekvenser i anleggsperioden, forslag til avbøtende og kompenserende tiltak og 
behovet for miljøoppfølging og før-/etterundersøkelser drøftes i tråd med metodebeskrivelsen. 
Fagrapport eller notat utarbeides. 
 
 
  

                                                      
52 Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11 
53 Direktoratet for naturforvaltning. 2007. Kartlegging av naturtyper – Verdisetting av biologisk 
mangfold.  
DN-håndbok 13 
54 Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15 
55 http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-
direktoratsgruppa/veileder-til-vannforskriften--12---endelig.pdf
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Figur 4-6 Fra toppen: Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Foto: Jernbaneverket 
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Figur 4-7 Verdikart kulturmiljø RPBA. 
  

27.04.2016 
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Kulturmiljø 
 
Kort omtale 
Kulturminner defineres som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som 
områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Automatisk 
fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle erklærte stående 
byggverk med opprinnelse fra før 1650, ifølge lov om kulturminner § 4. Kulturlandskap er landskap 
som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. 
 
Formålet med utredningen er å frambringe kunnskap om kulturmiljøverdiene i plan- og 
influensområdet, og belyse hvordan de ulike korridorene vil kunne påvirke kulturminner og kulturmiljø i 
landskapet som helhet. Denne kunnskapen skal legges til grunn ved valg av korridor. 
 
 
Dagens situasjon 
Vestfold har mange kulturminner og kulturmiljøer fra forhistorisk og historisk tid. I Regional plan for 
bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er det definert 37 områder med internasjonal, nasjonal og regional 
kulturminneverdi. Forstudien for InterCity Tønsberg-Skien viser at flere av disse kan bli berørt: 
 
Det tre mest betydningsfulle områdene er: 

• Slottsfjellet og Tønsberg middelalderbyen i Tønsberg kommune 
• Gokstadhaugen i Sandefjord kommune 
• Herregården og Tollerodden i Larvik kommune 

 
Andre nasjonalt og regionalt viktige kulturmiljøer  

• Kulturmiljøet Jarlsberg hovedgård i Tønsberg kommune 
• Kulturmiljøet Hella, Skjærsnes, Melsom, i Stokke kommune 
• Kulturmiljøet Stokke prestegård og kirkested i Stokke kommune 
• Kulturmiljøet Jåberg, Istrehågan, Marumdalen, Haugen og Vestad i Sandefjord og Larvik 

kommuner  
• Kulturmiljøet Kaupang, Huseby, Lunde og Gjerstad, i Larvik kommune 
• Kulturmiljøene Bisjord, Bøkeskogen og Hammerdalen i Larvik kommune 

 
Vestfold fylkeskommune, Kulturarv, har gjort det klart at de tre første er av særlig stor kulturhistorisk 
viktighet, og at inngrep i disse ikke vil aksepteres. De øvrige kulturmiljøer i RPBA skal stå sentralt i alle 
vurderinger og styre hvordan man tilnærmer seg landskapene, potensialvurdering, befaringsbehov 
med mer. 
 
I tillegg til opplistingen over, finnes det en rekke kulturminner og kulturmiljø av nasjonal verdi som vil 
bli berørt av tiltaket, de fleste av dem fredet. Flere av disse er kjent og kartfestet i nasjonal database 
for kulturminner, Askeladden. Riksantikvarens oversikt over bymiljø i Norge med nasjonal verdi, NB-
områder omfatter områder i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik. Oppføring i NB-registeret 
innebærer ikke formelt vern, men understreker den kulturhistoriske betydningen. I analyseområdet er 
tallet på bygninger i SEFRAK-registeret stort. Heller ikke dette registeret innebærer en formell 
vernestatus for objektene, men er et signal om at kulturhistoriske verdier finnes i området, og at det i 
sammenhengen mellom bygninger og landskap kan finnes kulturhistoriske betydninger som er 
relevant for konsekvensutredningen, eksempelvis aldersverdi. Disse kulturminnene vil ikke ha samme 
beslutningsrelevans som de høyest prioriterte kulturminnene (jf tre første kulepunkt over og RPBA-
kulturmiljøene). 
 
Antatte problemstillinger 
Korridorene vil kunne berøre kulturmiljø på ulike måter, blant annet ved kryssing på bakkenivå eller i 
tunnel, eller at korridorer tangerer kulturmiljø. Det forventes at det kan være direkte konflikt mellom 
tiltaket og verdifulle kulturminner og kulturmiljø flere steder. I tillegg må man forvente at tiltaket kan 
endre opplevelsen av miljøene, særlig i form av visuell skjemming og støy. Miljøer kan splittes og 
viktige sammenhenger kan bli brutt. Det forventes at konfliktpotensialet vil være stort for flere av 
kulturmiljøene, men tiltaket vil være av mindre betydning andre steder. Konsekvenser av eventuell 
grunnvannssenking i områder med tykke kulturlag vil også være et viktig tema. 
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Erfaringsmessig vil konsekvenser i hovedsak bli negative for kulturminneverdier ved større 
samferdselstiltak. Imidlertid vil tiltaket også kunne medføre positive effekter gjennom at støy reduseres 
på grunn av dagens teknologi/ konstruksjoner eller at historiske verdier kan bli styrket ved at dagens 
bane fjernes, at gamle veiløp rekonstrueres og lignende.  
 
Metoder, kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov 
Kunnskapen om Vestfolds forhistorie og historie er relativt god. Basert på denne kjente kunnskapen 
skal konsekvensutredningen lage en overordnet kulturhistorisk beskrivelse som grunnlag for 
verdivurderingen.  
 
Definerte kulturmiljø i RPBA og de tre prioriterte kulturmiljøene skal ha hovedfokus i utredningen med 
en løftet verneverdi - særlig høy verdi. I tillegg skal øvrige helhetlige kulturmiljø beskrives på et mer 
forenklet nivå for å synliggjøre det fullstendige omfanget av de kulturhistoriske verdier som vil bli 
berørt av tiltaket, gjennom direkte inngrep eller fjernvirkning (influens). 
 
Det skal utredes og begrunnes hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene inngår i. 
Kulturmiljøene skal vises i temakart. Kulturhistoriske hovedtrekk, verdi og sårbarhet skal omtales for 
hvert kulturmiljø. Selv om vurderingene skal holdes på et overordnet nivå, må de likevel være så 
detaljerte at man får identifisert de tilfeller der tiltaket kan gi direkte inngrep i kulturminner og 
kulturmiljø. Kulturhistorisk verdi settes ut fra kulturmiljøenes representativitet, sammenheng/miljø, 
autentisitet, fysiske tilstand, bruksverdi og opplevelsesverdi. Dette vil danne grunnlaget for vurdering 
av tiltakets omfang og konsekvens i de aktuelle korridorene.  
 
Utredningen baseres på kjent kunnskap i RPBA, kartdatabasen Askeladden, eventuelle oppføringer i 
landsverneplaner, andre kulturhistoriske kilder, befaring og tidligere utredninger. SEFRAK er en viktig 
kilde som underlag for en beskrivelse av viktige bygningsmiljø, og til å fange opp særlig viktige 
enkeltobjekt som ellers kan falle ut.  
 
I tillegg til valgt metodikk V712 fra Statens vegvesen, skal veileder Kulturminne og kulturmiljø i 
konsekvensutgreiingar fra Riksantikvaren være sentral for vurderingene under fagtemaet. Metode for 
omfangsvurdering utarbeidet av Vestfold fylkeskommune skal benyttes innenfor alle RPBA-områdene 
for å nyansere konfliktnivået. Plan- og influensområdet vil bli befart som del av utredningen. Underveis 
i prosessen forutsettes det kontakt med Kulturarv i Vestfold fylkeskommune og Riksantikvaren. 
 
Vestfold fylkeskommune vil utarbeide en vurdering av potensial for funn av automatisk fredete 
kulturminner (arkeologiske funn) som primært vil gjelde RPBA-områdene. Potensial for funn blir ikke 
lagt til grunn for vurdering av kulturhistorisk verdi, jf. håndbok V712.  
 
 
Usikkerhet 
En fullstendig oversikt over automatisk fredete kulturminner finnes ikke. En høy andel er ikke synlige 
eller vanskelig synlige på markoverflaten, og er heller ikke registrert. For tema kulturminner og 
kulturmiljø kan man forvente størst differanse mellom vurderinger i kommunedelplan og vurderinger 
ved seinere planarbeid i de områder der det vil bli gjort arkeologiske registreringer. Dersom det blir 
påvist automatisk fredete kulturminner innenfor RPBA – områdene, kan graden av negativ 
konsekvens bli større. SEFRAK-registeret er varierende for analyseområdet, og vurderes som en 
usikkerhet i grunnlagsmaterialet. 
 
Vurderingene i konsekvensutredningen for kulturminner og kulturmiljø vil bli gjort på et overordnet nivå 
og ut fra relativt generelle og prinsipielle vurderinger i korridorene. Fordi plannivået ikke tillater 
detaljerte gjennomganger av enkeltobjekt, vil det være en viss grad av usikkerhet knyttet til 
vurderingene og konklusjonene. Det forventes likevel at særlige viktige enkeltminner og miljø tidlig 
identifiseres, slik at usikkerhet blir redusert til et minimum.  
 
Før-, under- eller etterundersøkelser 
Det vil være behov for geofysiske undersøkelser i enkelte områder innenfor RPBA-kulturmiljøene med 
hensikt å utfylle kunnskapen om disse miljøene som er beslutningsrelevant. Dette er å anse som del 
av Vestfold Fylkeskommunes potensialvurderinger. 
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Figur 4-8 Verdikart landbruk RPBA 
  

27.04.2016 
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Naturressurser  
 
Kort omtale 
Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om naturressursene i korridorenes influensområde 
og belyse hvordan gjennomføringen vil kunne påvirke disse verdiene. Det skal tydeliggjøres hvilken 
korridor som er best og dårligst for temaet. 
 
Med naturressurser i denne sammenhengen menes ressurser fra jord, skog, og andre utmarksarealer, 
fiskebestander i sjø og ferskvann, jaktbart vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og 
mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, vann, berggrunn og løsmasser i et 
ressursperspektiv.  
 
Med ressursgrunnlaget menes de ressurser som er grunnlaget for verdiskapning og sysselsetting 
innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Det gjelder både mengde og kvalitet. Vurderingen 
omfatter ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen. Det inngår i vurderingene av de prissatte 
konsekvensene. 
 
Dagens situasjon 
Gjennomføring av tiltaket vil beslaglegge store arealer med dyrket mark med god kvalitet, produktiv 
skog og dyrkbar mark i skog slik som vist på RPBAs temakart. Vestfold er et av de viktigste 
landbruksfylkene i Norge. Store arealer på utsiden av Raet har dyrket mark med verdiklasse A. 
Korridorene berører disse i alle kommunene. Korridorer i Larvik berører hensynssone til steinbrudd 
sikret i kommuneplanleggingen. Når det gjelder vannressurser er det knyttet spesielle interesser til 
Farrisvannet, Farriskilden i Larvik og Kjelleolla i Tønsberg. 
 
Antatte problemstillinger 
Jernbanetiltaket vil medføre omdisponering av store arealer dyrket mark, samt noe skog og dyrkbar 
mark i skog. Jordvernet er et særlig viktig tema og skal vektlegges. Her inngår også eventuelle 
endringer i dyrkingsforhold. Det gjelder for eksempel kaldluftsdemninger, drenering og 
grunnvannssenking i forbindelse med anleggene.  
 
Mulige påvirkninger av drikkevannsressursene er også et viktig spørsmål. Det gjelder grunnvann 
knyttet til Raet, tunneler, Farriskilden og Kjelleolla. Traséalternativene kan også beslaglegge viktige 
georessurser (Larvikitt), men trolig ikke påvirke regionale drikkevannsressurser.  
 
Kunnskapsgrunnlag og veiledere 
Registreringskategoriene jordbruk, utmarksbeite og skogbruk i V712, og arbeidet som er utført i 
forbindelse med RPBA vil være et godt utgangspunkt for utredningene. Fylkesmannen har utarbeidet 
kart og notat om klassifisering av landbruksarealer56. Kommunene Tønsberg og Sandefjord har 
utarbeidet temakart for landbruk eller naturressurser i tilknytning til kommuneplanene. Stokke 
kommune gjennomførte i 2015 en grundig landbruksfaglig vurdering av arealer som ble vurdert 
omdisponert fra LNF-formål til annet formål i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanen. Larvik 
har ikke temakart. For georessurser vil Larvik kommunes og fylkesgeologens arbeider vil være viktige 
kilder sammen med tilgjengelige databaser. 
 
Utredningsbehov 
Følgende skal utredes:  

• En beregning av arealbeslag av de ulike kvalitetene og egenskapene for dyrket og dyrkbar 
mark, og skog av høg bonitet. Det skal gis en kort generell vurdering rundt kompensasjons-
arealer og utfordringer med dette. Den landbruksmessige egnetheten av arealer kartlagt som 
dyrkbar mark innenfor planområdet skal utredes. 

• Fiskeri antas ikke å ha vesentlig betydning, men omtales kort.  
• Georessurser, inkludert larvikittforekomster, med betydning for samfunnet skal omtales og 

inngrep i/berøring av disse beskrives. 
• Påvirkninger av drikkevannsressursene herunder overflatekilder og drikkevannsbrønner skal 

omtales og vurderes. Grunnvann knyttet til Raet og tunneler, samt Farriskilden vurderes 
spesielt.  

                                                      
56 Notat om klassifisering av landbruksarealer for nye verdiklassekart. Fylkesmannen i Vestfold, 2014 
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• Risiko for grunnvannssenking belyses og eventuelle konsekvenser for områder med høy verdi 
beskrives. 

• Kilder til jordvanning skal omtales.  
 
Betydning for det enkelte gårdsbruk og hensynet til lokale brønner vurderes i hovedsak i neste 
planfase, og vurderes i denne omgang derfor bare i den grad det er beslutningsrelevant for valg  
og fastsetting av korridor. Dette gjelder også vurdering av teigstørrelser. 
 
Usikkerhet, konsekvenser i anleggsperioden, forslag til avbøtende og kompenserende tiltak og 
behovet for miljøoppfølging og før-/etterundersøkelser drøftes i tråd med metodebeskrivelsen. 
Fagrapport eller notat utarbeides. 
 
 

4.4 Andre samfunnsmessige virkninger 

Andre samfunnsmessige virkninger omfatter vurderinger av netto ringvirkninger, fordelingseffekter og 
lokal og regional utvikling.  
 
I den samfunnsøkonomiske analysen vurderes det om prosjektets samlede nytte (fordeler) er større 
enn prosjektets samlede kostnader (ulemper) for samfunnet. Noen samfunnsøkonomisk relevante 
virkninger vil ikke bli fanget opp av denne analysen. Dette omtales ofte som netto ringvirkninger. Det 
finnes foreløpig ikke tilstrekkelig grunnlag eller metodikk til å beregne netto ringvirkninger i 
samfunnsøkonomiske analyser. Slike virkninger skal derfor ikke inngå i selve analysen, men dersom 
det er grunnlag for å anta at tiltaket vil ha netto ringvirkninger, kan informasjon om dette inngå i en 
tilleggsanalyse. 
 
Det skal ikke gjøres fordelingsvekting eller -vurdering i den samfunnsøkonomiske analysen. 
Prosjektet som sådan og de ulike alternativene, kan imidlertid føre til at noen grupper eller områder 
kommer bedre ut enn andre. Dette kalles fordelingseffekter. Der det er relevant, skal det gis tilleggs-
informasjon om fordelingsvirkninger av tiltaket ved å kartlegge og omtale fordelingsvirkninger for 
særlig berørte grupper og områder, herunder eventuelle interessekonflikter. 
 
Lokal og regional utvikling er ikke en del av samfunnsøkonomiske analyser, eller deres tilhørende 
tilleggsanalyser, men handler om å synliggjøre hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller endrede 
forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og 
næringsliv lokalt og/eller regionalt. 
 

4.4.1 Lokal og regional utvikling 
Investeringer i transportinfrastruktur påvirker lokal og regional utvikling i hovedsak gjennom å endre 
forutsetningene for areal- og transportutviklingen. Endringer i muligheter og begrensninger for 
arealbruk og transport er derfor utgangspunktet for analyse av lokal og regional utvikling.  
 
Utredningen skal synliggjøre hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for å 
utnytte arealer rundt de nye stasjonsområdene kan gi nye muligheter eller begrensninger for 
befolkning og næringsliv lokalt og/eller regionalt. Med regionen menes her Vestfold, Buskerud, 
Telemark, Oslo og Akershus. 
 
Valg av løsning ved Torp flyplass vil kunne ha konsekvenser for utvikling av en fremtidig terminal ved 
flyplassen og tilbringertjenesten. Dette kan påvirke flyplassens attraktivitet i et regionalt perspektiv.  
Vurderingen av de lokale og regionale virkningene skal baseres på følgende datagrunnlag:  
 

• Mål og føringer for InterCity-utbyggingen.  
• Mål og strategier i vedtatte kommunale og regionale planer for areal- og transportutviklingen i 

Vestfold.  
• Reise- og pendlingsdata til og fra regionen (retning Drammen-Oslo og Grenland). 

Datagrunnlaget hentes fra trafikkberegningene og utredningen av prissatte virkninger. 
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• Lokalisering av regionale målpunkt og utviklingsområder, og nærings- og bosettingsmønsteret 
i regionen. Grunnlaget for beskrivelsen er vedtatte kommunale og regionale planer.  

• Eksisterende bystruktur og trafikale forhold skal beskrives innenfor influensområdet av 
stasjonsalternativene.  

 

Lokal utvikling 
Analyser og vurderinger som skal gjennomføres: 

• Tilgjengelighet til stasjonslokaliseringene for gående, syklende, kollektiv- og biltrafikk basert 
på dagens transportsystem skal dokumenteres. Analysene skal synliggjøre forskjeller i 
tilgjengelighet mellom de ulike stasjonslokaliseringene og beskrive konsekvenser for de ulike 
transportformene til og fra stasjonen med bakgrunn i dagens organisering av trafikken. 

• Det skal lages en oppsummering hvor forutsetninger, muligheter og utfordringer for utvikling 
ved de enkelte stasjonsalternativene beskrives og illustreres. Utviklingspotensialet skal ta 
utgangspunkt i kommunale og regionale planer og utviklingsstrategier.  

• Det skal vurderes hvilket utviklingspotensial i form av arealer og transportinfrastruktur som kan 
utløses rundt de ulike stasjonsalternativene, og hvordan disse arealene kan utnyttes for å 
oppfylle InterCity-prosjektets samfunnsmål. Vurderingene skal baseres på prinsippene og 
føringene i planveilederen for byområder og knutepunkter.  

• Det skal vurderes hvordan og i hvilken grad de ulike stasjonslokaliseringene vil bidra til å 
styrke eksisterende tettsteder eller bydelssentra, og drøftes hvordan og på hvilken måte dette 
vil i så fall kunne skje. Hvordan og i hvilken grad tiltaket vil forskyve sentrumsfunksjoner skal 
vurderes. 

• Effekter for lokalt bolig- og arbeidsmarked innenfor bysenteret vurderes. Hvordan og i hvilken 
grad vil tiltaket bidra til at befolkningen foretar innkjøp eller benytter seg av tjenestetilbud på 
andre steder enn det lokale byområdet skal vurderes.  

• Konsekvenser av nytt sporområde gjennom byene vurderes i forhold til eksisterende arealbruk 
og gjeldende arealplaner. Frigjorte arealer og muligheter for sammenkobling av 
transportsystemet som følge av eventuelle nedlagte jernbanearealer skal beskrives.  

• Etablering av stasjon eller ikke i Stokke sentrum vurderes i forhold til effekter for 
kollektivtilbudet i Stokke. En tilbringertjeneste med buss til henholdsvis togstasjonene i 
Tønsberg, Sandefjord og Torp flyplass skal vurderes.   

 

Regional utvikling 
Analyser og vurderinger som skal gjennomføres: 

• Stasjonslokaliseringenes betydning for den regionale utviklingen innenfor InterCity-området 
skal vurderes. Det skal legges vekt på endringer i reisetid innenfor det regionale bolig- og 
arbeidsmarkedet. Endringer i reisetid og utvidelse av bolig- og arbeidsmarkedsregionen skal 
synliggjøres.  

• Utredningen skal vurdere hvordan den funksjonelle arbeids-, bolig- og serviceregionen 
utvides, styrkes eller svekkes gjennom at reisetid mellom byer, tettsteder eller bo- og 
arbeidsmarkeder endres.  

• Det skal vurderes hva de ulike alternativene vil bety for den regionale utviklingen i Vestfold. 
Hovedtrekkene i struktur og lokalisering av større offentlige og private virksomheter beskrives. 
Mulige virkninger for videre utvikling som følge av endringer i bolig- og arbeidsmarkedet 
vurderes. Som metodikk kan enkel scenariobygging eller annen egnet metode benyttes.  

• Etablering av stasjon eller ikke i Stokke skal vurderes i forhold til konsekvenser for Stokke sin 
rolle som områdesenter i senterhierarkiet på regionalt nivå, herunder hvilken rolle Stokke 
tettsted vil kunne få i en ny storkommune.  

• Alternativer for å samlokalisering av jernbanestasjon og flyplassterminal ved Torp flyplass skal 
vurderes. Etablering av stasjon øst eller vest for Torp flyplass vurderes i forhold til potensialet 
for næringsutvikling på Torp øst. Det skal vurderes om etablering av et næringsområde, 
stasjon og terminal for flyplassen vil bidra til å styrke eller svekke eksisterende bysentrum i 
regionen. Press på jordbruksarealer og endret transportomfang skal vurderes. 
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4.4.2 Netto ringvirkninger 
Utredningen av netto ringvirkninger skal ta utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 og 
tilpasses målene for InterCity-utbyggingen og veilederen for byområder og knutepunkter.  
Følgende temaer skal vurderes:  

• Produktivitetsgevinster av økt tetthet (agglomerasjonseffekter) med særlig vekt på tilgangen 
på arbeidskraft for bedriftene i byområdene. Vurderingene skal baseres på 
trafikkberegningene og vurderingene av mulige virkninger for næringsetablering og 
senterstruktur.  

• Virkninger i arbeidsmarkedet med særlig vekt på reduserte transportkostnader. Mulige 
virkninger for arbeidstagers valg av arbeidssted og arbeidstid skal drøftes.  

• Økt produksjon i imperfekte markeder skal vurderes.  
• Økt konkurranse i imperfekte markeder skal vurderes.  
• Det skal gjøres rede for hvilke faktorer som er vurdert, datagrunnlag (kvalitative og 

kvantitative) som er benyttet og analyser som er gjennomført. Datagrunnlaget og 
vurderingene bør drøftes og kvalitetsikres i samarbeid med lokale og regionale 
næringslivsorganisasjoner.  

 
I arbeidet vil det bli vurdert om Transportøkonomisk institutts modell SCGE kan belyse mulig 
verdistigning av arealer nær stasjoner eller frigjorte arealer. 
 

4.4.3 Fordelingsvirkninger 
Fordelingsvirkningene av tiltaket skal vurderes på bakgrunn av de prissatte og ikke-prissatte 
virkningene i tillegg til vurderingene av lokale og regionale virkninger. Vurderingene skal vise hvordan 
fordeler og ulemper av tiltaket fordeler seg geografisk og mellom befolkningsgrupper. Følgende 
analyser og vurderinger skal gjøres: 

• Det skal vurderes om alternativene kan føre til strukturelle endringer innen næringsliv og 
handel. Det skal vurderes om tiltaket fører til vitalisering av næringslivet i nærområdet til 
stasjonsområdene på bekostning av andre bedrifter eller næringer lokalt eller regionalt.  

• Det skal vurderes om tiltaket vil kunne bidra til etablering av nye eller endringer av 
eksisterende kommunikasjonsknutepunkt, herunder kollektivknutepunkt. Geografiske 
fordelingseffekter, eksempelvis ved at transportstrømmene i et tettsted endres eller at et 
kollektivknutepunkt flyttes til en annen del av tettstedet, skal synliggjøres.  

 

4.5 Risiko- og sårbarhet 

 
Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunedelplanen i henhold til krav i PBL § 
4.3.  Hovedhensikten med analysen er å dokumentere at planleggingen fremmer samfunnssikkerhet 
ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier 
m.m. 
  
I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging. Gjennom analysen vil det også være mulig å identifisere forskjeller 
mellom ulike alternativer for temaet samfunnssikkerhet. Analysen skal dekke det areal som planen 
omfatter. Arbeidsmetodikk og analysen tilpasses planområdets kompleksitet og plannivå (kommune-
delplan). Analyser på kommunedelplannivå kan som hovedregel utarbeides som en oversiktsanalyse. 
Imidlertid vil fareidentifikasjonen vektlegges, da det som identifiseres på dette nivået også i stor grad 
bli førende for de neste plannivåene. Funn fra ROS-analysen i denne planfasen skal følges opp i 
detaljreguleringsplanen, der det skal gjennomføres en detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse der reell 
fare skal identifiseres, beskrives og vurderes i forhold til fastsatte sikkerhetskrav. 
  
ROS-analysen er kvalitativ og gjennomføres i tråd med DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging og hovedprinsippene i NS5814:2008 Krav til risikovurderinger. I tillegg tas det hensyn 
til føringer fra Fylkesmannen i Vestfold og andre relevante myndigheter.  
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Viktige grunnlagsdokumenter for denne analysen vil bl.a. være Fylkes-ROS Vestfold, som vil foreligge 
i revidert versjon i 2016, ROS-analyser fra kommuneplanenes arealdel samt foreliggende helhetlige 
ROS-analyser fra kommunene.  
  
RAMS (Reliability/pålitelighet, Availability/tilgjengelighet, Maintainability/vedlikeholdbarhet og Safety/ 
Sikkerhet) er en del av den tekniske planleggingen av nytt dobbeltspor med stasjoner, og ivaretas i 
arbeidet med teknisk hovedplan. RAMS-prosessen skal sørge for at jernbanen er pålitelig og sikker for 
brukerne når den er ferdig bygget. Det skal i tillegg planlegges for effektivt vedlikehold. Aktuelle 
forhold som avdekkes i RAMS-prosessene for nytt dobbeltspor vil bli innarbeidet i ROS-analysene 
som utarbeides for kommunedelplanene.  
 
Arbeidet vil bli gjennomført i kontakt med kommunens og Fylkesmannens fagfolk på ROS-analyser og 
samfunnssikkerhet. I tillegg vil det være et tett samarbeid mot temaene SHA-prosesser og ytre miljø i 
forhold til å inkludere forhold avdekket i prosessene, knyttet til de områdene, i ROS-analysen for 
kommunedelplanen. 
 
Fagrapport 
Analysen skal oppsummeres i et eget fagrapport.  
 

4.6 Bygge- og anleggsperioden 

 

4.6.1 Anleggsvirksomhet 
Temaet omfatter kortsiktige virkninger i anleggsperioden som kan ha vesentlige betydning for valg av 
korridor. Dette kan gjelde både virkninger på miljø og tredjeperson (naboer, trafikanter o.l.) og på 
anleggsgjennomføringen ut over investeringskostnadene.  
 
Anleggsvirksomheten kan gi større konsekvenser for landskap, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og 
kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser enn det ferdige anlegget vil gjøre. Utredningsbehovet for 
disse temaene er beskrevet nærmere under egne kapitler. Vurderingene vil også inkludere 
konsekvenser i anleggsperioden av midlertidige tiltak, for eksempel eventuelle midlertidige stasjoner 
og spor.  
 
Ved gjennomføring av anlegget vil det bli behov for anleggsveger, riggområder, knuseverk og andre 
midlertidige anlegg. I tillegg vil det bli behov for midlertidige omlegginger av veger, gang- og 
sykkelveger, annen infrastruktur, etc. Det vil også være behov for deponiområder, enten for 
mellomlagring eller for permanent lagring av masser. Disse vil enten være steinbrudd nær 
planområdet, andre aktuelle mottak eller «nye» arealer som eventuelt må reguleres til formålet.  

4.6.2 Grunnforhold og aktuelle byggemåter 
Overordnet kan grunnforholdene fra Tønsberg til Larvik beskrives som: 
 

• Meget varierende dybder til berg. Variasjon fra berg i dagen til mer enn 50 meters dybde til 
berg over få meters horisontal avstand. Generelt er det bergrygger i retning omtrentlig nord-
sør. 

• Mellom bergryggene er det store løsmassemektigheter med et noen meter tykt topplag av 
tørrskorpe over bløt og hovedsakelig kvikk leire. Under leira er det generelt fast morene som 
går ned til berg. Stedvis er morenelaget fraværende slik at den bløte leira ligger direkte ned på 
berg. 

• Larvik skiller seg ut fra det generelle bildet ved at det i hovedsak er fast morene over berg,  
med lokale forekomster av leire over morenen.  

 
De geologiske og geotekniske forholdene dikterer hvilke tekniske byggemetoder som kan være 
aktuelle, eller om det ut fra tekniske og økonomiske forutsetninger i det hele tatt er mulig å bygge en 
jernbanelinje langs en gitt trasé. Der trasé skal gå i dagen (på eller over terreng) vil også de 
geotekniske forholdende være med på å avgjøre om det på kortere strekninger vil være behov for 
konstruksjoner i stedet for fylling for å minske belastning på terreng.  
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Gjennom såpass varierte grunnforhold er det komplisert å bygge tunneler. Der forholdene ligger til 
rette for det vil det bli bygget bergtunneler. Såkalt «cut and cover»-løsning kan brukes i områder hvor 
en skal bygge tunnel i løsmasser. Løsningen innebærer at all infrastruktur og konstruksjoner, herunder 
bebyggelse, som ligger over den planlagte traséen må fjernes før tunnelen kan etableres. Først 
graves en byggegrop og deretter bygges en betongtunnel nede i byggegropa, før løsmasser legges 
tilbake og det etableres nytt terreng, og evt. ny bebyggelse og infrastruktur, oppå tunnelen. «Cut and 
cover» kan bli aktuelt flere steder på strekningen. 
 
Dype skjæringer i tettbebygde strøk vil gi store utfordringer i anleggsgjennomføring spesielt i områder 
med kvikkleire, med omfattende arbeid med støttekonstruksjoner. For å få fjernet løsmasse og 
samtidig unngå at anleggsområdet blir svært bredt må det spuntes. Massene mellom spuntveggene 
må stabiliseres med kalk- og sementpæler før de kan fjernes.  
 
I områder med morene kan det være utfordringer med å ramme spunt og ellers samme utfordringer 
som for byggegroper i kvikkleireområder. På deler av strekningene med høye løsmasseskjæringer kan 
det derfor være aktuelt med alternative løsninger som løsmassetunneler for å redusere masseuttak og 
ulemper med åpne byggegroper.  
 

4.6.3 Utredningsbehov 
Følgende temaer skal utredes med eventuelle krav til avbøtende tiltak: 
 

• Masseoverskudd, massetransport og anleggstrafikk:  
− Beregne volum for ulike type masser som skal deponeres utenfor anleggsområdet.  
− Redegjøre for behov for midlertidig og permanente deponier for steinmasser og løse 

masser, herunder kvikkleire og forurensede masser.  
− Størrelsen og varighet av massetransport og aktuell transportform (f.eks. lekter, 

lastebil eller annet). Påvirkning av nærområder og eksisterende vegnett og evt. 
avbøtende tiltak beskrives. 

− Avbøtende tiltak for trafikksikkerhet, skader på lokalveger, støy og forurensning 
beskrives.  

• Områder hvor det er behov for områdestabilisering i og langs foreslåtte korridorer skal 
kartlegges. Mulige linjejusteringer for å unngå slike områder skal vurderes. 

• Midlertidige rigg- og anleggsområder. Arealbehov, lokalisering og konsekvenser skal vurderes 
og vises på kart, inkludert antatte arealer for områdestabilisering utenfor anleggsområdet.  

• Midlertidig omlegging av eksisterende infrastruktur. Anleggsarbeidene kan medføre behov for 
omlegging av veier og annen infrastruktur. Alternative omlegginger i anleggsfasen og plan for 
tilbakeføring må vurderes. 

• Områder med sannsynlighet for å påtreffe forurensede masser må identifiseres, og behovet 
for opprydding avklares. Sårbare resipienter må kartlegges. 

• Påvirkning av vannressurser. Anleggsdriftens konsekvenser for grunnvann og vannressurser 
(inklusiv drikkevannskilder) må klarlegges:  

− Risiko for grunnvannssetninger og setningsskader på bygninger og tilgrensende 
anlegg skal vurderes, eventuelt med angivelse av tiltaksbehov.  

− Risiko for påvirkning av overflatevann skal vurderes. Evt. tiltak eller krav til tiltak for å 
sikre resipienter mot forurensende utslipp skal beskrives. Spesiell oppmerksomhet må 
vies drivevann fra tunneldriften.  

− Inngrep som kan medføre omlegging av bekker og andre vassdrag skal identifiseres 
og konsekvenser vurderes.  

− Mulige resipienter for grøftevann langs jernbanen og drensvann fra skjæringer og 
tunneler/langs kulverter og overflatevann fra lange bruer skal kartlegges 

• Eventuell påvirkning av trafikken på eksisterende jernbane og stasjoner. 
• Konsekvenser av midlertidige tiltak for å gjennomføre planlagt togdrift i anleggsperioden, 

herunder midlertidig stasjon i Tønsberg. 
 
Konsekvensutredningen skal gi innspill til miljøprogrammet. I neste planfase, reguleringsplanfasen, 
skal det utarbeides et miljøoppfølgingsprogram (MOP). Forhold som avdekkes gjennom konsekvens-
utredningen summeres opp som innspill til et slikt program. Det vil for eksempel gjelde deponi, rigg, 
støy, forurensing, sikkerhet, barn og unges interesser, mm. 
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I forbindelse med miljøprogrammet må tiltakshaver også avklare med regionale myndigheter om MOP 
er et tilstrekkelig verktøy for å ivareta behovet for kontroll med at forurensede masser og utslipp 
håndteres forsvarlig, eller om det skal utarbeides separate grave- og utslippstillatelser som eventuelt 
koordineres gjennom en egen samlet anleggskonsesjon. Miljøpåvirkninger i anleggsfasen reguleres 
blant annet gjennom lov om forurensning. 
 
Samfunnssikkerheten skal dokumenteres gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse jf. PBL § 4-3, se 
kapittel 9. 
 
Fagrapport 
De ulike temaenes beskrivelse av konsekvenser i anleggsperioden drøftes og innarbeides i en felles 
omtale av de mest sentrale konsekvensene slik at de kan følges opp videre. 
 
 

4.7 Miljø 

For å følge opp miljømålene skal Jernbaneverket benytte flere verktøy, som miljøprogram, 
miljøbudsjett og miljøoppfølgingsplaner. Disse utarbeides parallelt med planarbeidet i samarbeid med 
kommunene og regionale myndigheter. Disse dokumentene er ikke en del av kommunedelplanene 
som planmyndigheten skal vedta, men vil følge planene som orienterende vedlegg. 
 
Miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner er verktøy for å kunne følge opp ulike miljøtema gjennom 
planlegging og prosjektering. Miljøprogrammet skal ivareta hele prosjektets livsløp, mens 
miljøoppfølgingsplanen skal utarbeides for anleggsfasen. Miljøbudsjettet kan brukes som en 
dokumentasjon i forhold til prosjektets miljømålsettinger.  
 
Miljøprogram 
Kommunedelplanene skal ha et tilhørende miljøprogram som omfatter mål for klimagassutslipp og 
andre miljømål for strekningen som helhet, og mål og tiltak per strekning.  
 
Miljøbudsjett 
For å synliggjøre klima-/miljøkostnader tydeligere og mer komplett, vil det for hver korridor (eventuelt 
varianter innenfor en korridor) bli beregnet miljøkostnader knyttet til utslipp fra transport samt bygging 
og drift av jernbanen. Det skal beregnes miljøpåvirkning fra blant annet klimagasser, fra utbygging, 
drift/vedlikehold og avhending av infrastruktur for valgte konsepter. Standard enhetspriser vil bli 
benyttet.  
 
Miljøoppfølgingsplaner 
I neste planfase (reguleringsplanfasen) skal det utarbeides egne miljøoppfølgingsplaner. Behovet for, 
og nytten av, før- og/eller etterundersøkelser vurderes for hvert tema.  
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5. VIDERE PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

5.1 Utrednings-, plan- og byggeprosjekter i Jernbaneverket  

Plan- og bygningsloven (PBL) gir det formelle grunnlaget for planlegging av jernbaneanlegg, og er 
derfor utgangspunkt for Jernbaneverkets plansystem. En stor del av jernbanetiltakene krever 
arealplanvedtak i form av kommunedelplan og/eller reguleringsplan. Dette betyr at Jernbaneverkets 
plansystem med tilhørende planprosess og plandokumenter må være tilpasset PBL. 
 
Som grunnlag for offentlig planbehandling er det behov for et teknisk grunnlag som angir hvilke 
funksjonelle og tekniske mål og krav som må stilles til tiltaket. Videre skal det tekniske grunnlaget 
beskrive de tekniske løsningene for å innfri målene/ kravene, eventuelt i ulike alternativer. 
Jernbaneverkets tekniske grunnlag som grunnlag for kommunedelplan betegnes som teknisk 
hovedplan. Den interne prosessen for å etablere det tekniske grunnlaget, vil delvis gå i forkant eller 
parallelt med den offentlige planprosessen. 
 
Plansystemet og planprosessen i Jernbaneverket er bygd opp som et sett av plan- og utredningsfaser 
fra etablering av overordnet strategisk grunnlag for et prosjekt (prosjektide) til gjennomført utbygging57. 
 

 
Figur 5-1 De ulike plan- og utredningsfasene som et større tiltak normalt sett må gjennomgå fra 
tidlig prosjektidé til produksjon/gjennomføring. Illustrasjonen er hentet fra Håndbok for 
utrednings-, plan- og byggeprosjekter i JBV. 
 
  

                                                      
57 Jernbaneverket (2014), STY-601728_005_001 UPB-prosessen, Håndbok for utrednings-, plan- og 
byggeprosjekter i JBV 
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5.2 Plantype og planprosess 

 
Figuren under viser modellen for planlegging av denne InterCity-strekningen. Modellen er et av flere 
foreslåtte løp i Jernbaneverkets Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene, 
delprosjekt planprosesser58.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modellen forutsetter at planprogrammet gis en parallell behandling i kommunene. Kommunene er 
planmyndighet. Planprogrammet gjelder for alle de tre påfølgende kommunedelplanene med 
konsekvensutredning (KU). Etter høringen av planprogrammet behandler Jernbaneverket innkomne 
merknader. Eventuelle justeringer og/eller bearbeidelser gjøres i dialog med kommunene og regionale 
myndigheter før planprogrammet sendes til planmyndighet for vedtak.  
 
Det vedtatte planprogrammet gjelder for utarbeidelse av alle planforslag med planbeskrivelse, 
konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunedelplanene vil bestå av en felles del 
og separate deler. Fellesdelen beskriver premisser, overordnende mål, faktagrunnlag, analyser og 
utredninger som gjelder hele strekningen fra Tønsberg til Larvik. Kommunedelplanene skal 
tilrettelegges for vedtak i hver av de berørte kommunene. Det vil si at plankart og bestemmelser skal 
utformes likt, men tilpasses kommunenes regelverk og de konkrete planformålene.  
 
Viktige vedlegg til planbeskrivelsen vil være et sammendrag av teknisk hovedplan for selve jernbane-
tiltaket, temautredninger, illustrasjonsplaner etc. Disse er elektronisk tilgjengelige på Jernbaneverkets 
hjemmeside. 
 
Hver av kommunedelplanene kan følges opp med en, to eller flere reguleringsplaner, for eksempel 
med utgangspunkt i gjennomføringsrekkefølge og/eller entrepriser for utbyggingen. Disse kan 
utarbeides parallelt med samme tidsforløp eller forskyves noe i forhold til hverandre i tid. Som 
hovedregel bør ikke reguleringsplaner krysse kommunegrenser, og derfor vil hver av kommune-
delplanene sannsynligvis vil bli fulgt opp av minst to reguleringsplaner.  
 
Det foreløpige planområdet er vist på figur 1-3. Etter at planprogrammet er fastsatt kan det komme 
fram løsninger som ligger utenfor det markerte planområdet, men som har tekniske, funksjonelle eller 
miljømessige fordeler. Dersom tiltakshaver ønsker å utrede disse, skal kommunestyret i den aktuelle 
kommunen(e), Fylkesmannen i Vestfold og Vestfold fylkeskommunen orienteres om at utredninger 
igangsettes. Eventuelle utredninger skal følge planprogrammets krav til temaer og metoder, jfr. kap. 4. 
 
Det er fremdeles knyttet usikkerhet til gjennomførbarheten av flere korridorer, blant annet på grunn av 
krevende grunnforhold og arealverdier. I løpet av, eller etter, planprogrammets høringsperiode kan det 
fremkomme ny kunnskap som tilsier at et eller flere korridoralternativer ikke bør utredes videre.  
Dersom dette skjer før planprogrammet er fastsatt, kan Jernbaneverket etter dialog med 
planmyndigheten, fremme et planprogram uten disse korridorene.  

                                                      
58 Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene, Delprosjekt planprosesser, revisjon A, 
Jernbaneverket, 18.juni 2013 

Felles 
plan-

program 

Byggeplan 
KS2 
Grunnerverv 
Gjennom-
føring 

3 kommunedelplaner 
med 

konsekvensutredning 

Reguleringsplaner 

Reguleringsplaner 

Figur 5-2 Kommunedelplan for flere kommuner og/eller for oppfølging med flere regulerings-
planer. Illustrasjon hentet fra «Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene, 
delprosjekt planprosesser», utarbeidet av Jernbaneverket. 
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5.3 Planmyndighet 

En kommunedelplan kan gjennomføres som en vanlig planprosess i tråd med plan- og bygningslovens 
§1. Da er kommunestyret planmyndighet som behandler planforslag og vedtak av endelig plan.  
 
Jernbaneverket legger til grunn at kommunene er, og skal være, planmyndighet. Det bidrar til å sikre 
lokalt eierskap og lokale demokratiske prosesser. Dersom det av ulike årsaker ikke oppnås enighet 
mellom kommunen og Jernbaneverket om planløsning, eller kommunen gjør endringer som 
Jernbaneverket ikke kan godta, kan det ved offentlig ettersyn bli nødvendig for Jernbaneverket å 
fremme innsigelse til planforslaget59. 
 

5.4 Prosess for medvirkning 

 
Samarbeid, medvirkning og informasjon 
Etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) skal enhver som fremmer planforslag legge 
til rette for medvirkning. I planarbeidet står kommunikasjon i form av samarbeid, medvirkning og 
informasjon sentralt. Prinsippene skal tilpasses og detaljeres i samarbeid med planmyndigheten. 
 

 
 
Figur 5-3 Samarbeid, medvirkning og informasjon ved planlegging av InterCity Tønsberg - 
Larvik 
 
Samarbeidet med lokale og regionale myndigheter skal blant annet gi:  
• Hensiktsmessige og gode planprosesser 
• Felles kunnskap, avveiing av verdier og forståelse 
• Nødvendige avklaringer til rett tid 
• Forenkling av saksbehandlingen for myndighetene 
 
Medvirkning skal sikre at: 
• Viktige samfunnshensyn blir ivaretatt 
• Berørte får anledning til å delta 
• Et best mulig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag ved innspill til, og gjennomgang av kunnskap 
 

                                                      
59 Jernbaneverket (2015) veileder, nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og 
bygningsloven 
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Informasjon til Vestfoldsamfunnet skal bidra til: 
• Forståelse og engasjement for InterCity Vestfold 
• Forutsigbarhet for berørte (direkte og indirekte) 
 

5.4.1 Samarbeid 
Sett fra Jernbaneverkets side vil et godt samarbeid med lokale og regionale myndigheter være 
avgjørende for planarbeidet. Regionale og lokale myndigheter ivaretar viktige allmenne hensyn. 
Kunnskapsinnhenting og -utveksling, avveining av verdier og interesser, avklaringer og lignende, 
krever gjensidig tillit og forståelse.  
 

 Deltakere Roller/funksjon  Arena 

Plan-
myndig-
heter 
 

Kommunenes 
administrasjon 
 

• Ivareta de formelle forholdene til plan- 
og bygningsloven 

• Tilrettelegge for samråd ved utlegging 
av planprogram og kommunedelplan 

• Innstilling til vedtak av plan 
• Bidra til gode og effektive 

planprosesser 
 

Egne møter –  
gjerne felles 

Regionale 
myndig-
heter 

Regionale 
forvaltere av 
sektorlovverk 

• Sikre de allmenne interessene i 
planleggingen 

• Ivareta sektorlovverk 
• Bidra til gode og effektive 

planprosesser 
 

Egne møter ved 
behov – 
avklaringer 

Sam-
arbeids-
gruppe 

Representanter 
fra admini-
strasjonen i 
kommunene, 
fylkeskommunen, 
fylkesmannen, 
NVE, Mattilsynet 
og Statens 
vegvesen 

Hensikten med gruppa er å kunne drøfte 
innhold og hovedspørsmål knyttet til 
gjennomføringen av planprosessen og 
prosjektet Tønsberg – Larvik. Det gjelder: 
• Innhold i planarbeidet  
• Gjennomføring av medvirknings- og 

informasjonsarbeidet 
• Politisk og administrativ behandling i 

kommuner, fylkeskommunen og de 
regionale etatene 

Møter og verksted 
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5.4.2 Medvirkning 
Medvirkning kan bidra til at flest mulige hensyn ivaretas, og bedre kvalitet på løsningene. Medvirkning 
bidrar med kunnskap til et godt beslutningsgrunnlag. Det kan være som innspill og gjennomgang av 
informasjonen. 
 
 

Gruppe Deltaker Roller/funksjon Arena 

Fylkeskommunen 
og kommunene i 
Vestfold 
 
Politisk nivå 

Hovedutvalg 
Kommunestyrer 

Godt kjent med plan-
arbeidet.  
Skape lokalt engasjement. 
Verksted ved utforming av 
kommunedelplanene. 
Orienteringer ved 
milepæler. 
Vedtak av planprogram 
og kommunedelplaner 
 

I deres egne fora 
eller felles møter for 
flere utvalg/ 
kommuner 

Plattform Vestfold Etablert forum med blant 
annet politisk ledelse 
(ordførerne) i 
fylkeskommunene og 
kommunene.  
 

Forankring og dialog  Orienteringer/-
drøftinger på alle 
møter under 
planarbeidet 

Streknings-
overgripende 
forum 

Ordførere, 
opposisjonsledere, 
etatenes direktører  

Forankring og dialog Egne møter JBV 
vurderer behov 
løpende. 

Verdiskaping 
Vestfold 

Partnerskap med 14 
partnere.  

Forankring og dialog På utvalgte av 
partnerskapets 
møter 
 

Medvirknings-
gruppe(r)  

Regionale og lokale lag 
og organisasjoner 
Interesseorganisasjoner 

Dialog med regionale og 
lokale lag og foreninger  

Egne åpne møter 
eller verksteder  
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5.4.3 Informasjon 
Jernbaneinfrastrukturen er en viktig del av sentral samfunnsinfrastruktur i Vestfold. Planarbeidet vil 
berøre mange mennesker både direkte og indirekte, og vil skape usikkerhet fram til endelige løsninger 
er valgt. Senere vil gjennomføringen skape ulemper. Ny, dobbeltsporet Vestfoldbane vil gi et helt nytt 
tilbud til innbyggere og næringsliv, men arbeidet vil ta lang tid. Det er derfor viktig med så god 
informasjon som mulig i hele planleggings- og gjennomføringsperioden. Å skape forutsigbarhet vil 
derfor være en viktig oppgave. 
 
 

Form Hensikt Tid 

Åpne møter, 
seminar 
eller 
verksted  
 

Vestfoldsamfunnet skal få informasjon 
om planprosessen og status i plan-
arbeidet, for å fremme forståelse av 
sammenhenger og bindinger i 
prosessen, og gi innspill til forbedring 
av prosjektet.  
Informasjonsformen skal også fremme 
dialog og informasjonsinnhenting. 

Ved kunngjøring av planoppstart og 
høring av planprogrammet, og i 
høringsperioden for planforslagene. 
 

Nyhetsbrev Informasjon om aktiviteter i 
planarbeidet og status i planleggingen. 
(Informasjon om hvordan man melder 
seg på nyhetsbrev). 
 

Sendes ut ved viktige milepæler. Aktuelle 
tidspunkter er når planprogrammet 
legges ut på høring, når planforslagene 
oversendes kommunene, når høringen 
starter og ved vedtak. 
 

Åpne 
kontordager 

Informasjon om planprosessen og 
aktiviteter i planarbeidet. 
Enkeltpersoner får mulighet til å 
henvende seg til tiltakshaver uformelt, 
for å få informasjon om prosesser, 
alternative korridorer, organisasjon etc. 

Jernbaneverket og kommunene vurderer 
behovet for åpne kontordager underveis i 
prosessen. Når og hvor kontordagene 
arrangeres avklares i samråd med de 
berørte kommunene.  
 

 

5.5 Høring og offentlig ettersyn 

Høring og offentlig ettersyn av planprogram og, senere i prosessen, planforslag vil bli annonsert  
i Tønsberg blad, Sandefjords blad og Østlandsposten, samt på nettsidene til Jernbaneverket 
(www.jernbaneverket.no/intercity) og på nettsidene til kommunene Tønsberg, Stokke, Sandefjord og 
Larvik. Plandokumentene vil også være tilgjengelige i kommunenes og Jernbaneverkets lokaler. I 
tillegg vil Jernbaneverket sende brev til berørte myndigheter og organisasjoner. 
 

5.6 Planlagt framdrift 

Framdrift for planprosessen er enkelt skissert i figuren under. Planprogrammet forventes fastsatt  
i kommunene vinteren 2017. Parallelt med merknadsbehandling for planprogrammet, igangsettes 
arbeidet med teknisk hovedplan og konsekvensutredninger. Planforslag skal være klart til første gangs 
behandling XXX, med planlagt offentlig ettersyn XXX. Vedtak av kommunedelplaner for nytt 
dobbeltspor forventes i 2018.  
 
Utbygging av nytt dobbeltspor gjennom Vestfold (Tønsberg – Larvik) vil etter gjeldende Nasjonal 
Transportplan foregå mellom 2024 og 2030. Åpningsår er forventet å være 2030. En strekning sør for 
Tønsberg (kryssingsspor) vil bygges tidligere og åpnes allerede i 2026 for å etablere halvtimes 
frekvens mellom Skien og Oslo.  
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Kommunedelplaner med 
konsekvensutredninger og ROS 

Ansvar Når 

Merknadsbehandling og revisjon av planprogram JBV i samarbeid med 
kommunene 

Høsten 2016 

Fastsetting av planprogrammet (politisk 
behandling) 

Kommunene  Vinteren 2017 

Oppstart plan- og konsekvensutredninger 
 

JBV Våren 2016 

Samarbeid, medvirkning og informasjon JBV Kontinuerlig og ved 
alle viktige 
milepæler 

Høring og offentlig ettersyn av kommune-
delplanene  
 

 XXX 

Informasjonsmøter i alle kommunene  
Åpne kontordager  

JBV i samarbeid med 
kommunene  

XXX 

Orientering i politiske organ  JBV i samarbeid med 
kommunene 

XXX 

Merknadsbehandling JBV i samarbeid med 
kommunene 

XXX 

Vedtak i kommunene Kommunene  XXX 
 

5.7 Dokumentasjon 

Det skal utarbeides tre kommunedelplaner i kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Sandefjord og 
Larvik. De juridiske dokumentene som skal vedtas av planmyndigheten er plankart med tilhørende 
bestemmelser. Kommunedelplanene vil bestå av en felles del hvor premisser og overordnede mål er 
gjengitt. I den felles delen vil også analyser og utredninger som gjelder hele strekningen inngå slik at 
korridorvalgene sees i samlet.  
 
Denne dokumentasjonen skal utarbeides: 

• Plankart pr. kommune innenfor hver delstrekning (juridisk dokument) 
• Bestemmelser til hvert av plankartene (juridisk dokument) 
• Planbeskrivelse med oppsummering av konsekvensutredning. Det skal lages en 

planbeskrivelse pr. kommunedelplan. 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse. Det skal utarbeides en ROS-analyse pr. delstrekning 
• Orienterende vedlegg, blant annet: 

o Oppsummering av innspill til planforslaget i høringsperioden med JBVs (og 
kommunens) kommentarer til disse. 

o Teknisk hovedplan – sammendrag  
o Illustrasjonsplaner 
o Rapport by- og knutepunktutvikling 
o Fagrapporter og -notater  
o Miljøprogram 
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5.8 Tiltak som følges opp som egne planprosesser 

Planarbeidet er stort og sammensatt. Av hensyn til kompleksitet og framdrift, vil det trolig være 
hensiktsmessig at en del nødvendige tiltak detaljeres og hjemles i egne planer. Enkelte tiltak må løses 
i forbindelse med kommunedelplanfasen, mens flere av tiltakene kan løses i senere faser. Dette 
planprogrammet omfatter ikke disse tiltakene. 
 

5.8.1 Omlegging av veger og teknisk infrastruktur 
Jernbanetiltaket vil kreve omlegging om veger og teknisk infrastruktur som for eksempel vann- og 
avløpsledninger. Omfanget av behovet vil bli kartlagt i detalj i forbindelse med teknisk hovedplan og 
kommunedelplanene. Det vil bli gjort en vurdering av hvilke slike tiltak det kan være aktuelt å følge 
opp i egne planer. 
 

5.8.2 Midlertidige og permanente massedeponier 
Gjennomføring av jernbanetiltaket vil medføre behov for å deponere overskuddsmasser, både 
midlertidig og permanent. Omfang av massedeponering er avhengig av hvor høyt eller lavt jernbanen 
ligger i terrenget, tunnellengder, grunnforhold mm. Gjennom grunnundersøkelser og mer detaljert 
planlegging av jernbanetiltaket vil mengde masser som må fraktes til midlertidig eller permanent 
deponi bli anslått. Konsekvensene av tiltakene vil bli utredet på vanlig måte. 
 

5.8.3 Hensetting og driftsbase 
For å kunne gjennomføre den planlagte togtrafikken på Vestfoldbanen er det behov for flere 
hensettingsplasser for togsett. For å utføre nødvendig vedlikehold og sikre høy punktlighet på 
togtrafikken er det behov for driftsbaser. Jernbaneverket utreder behovet for slike anlegg. De 
foreløpige vurderingene anbefaler ett hensettingsanlegg med plass til 10-15 togsett og én driftsbase 
på planstrekningen. InterCity-prosjektet har skissert en mulig plassering av et slikt anlegg ved Torp 
innenfor lufthavnens støysone. Hensetting av 15 togsett vil kreve ca. 40 daa, mens arealbehovet for 
en driftsbase er mellom 10-20 daa. Areal til hensetting og driftsbase vil bli fulgt opp i egne arealplaner. 
 

5.8.4 Bruk av eksisterende jernbane 
Areal som beslaglegges av eksisterende jernbane vil på store deler av strekningen kunne frigjøres til 
andre formål. For å sikre helhet i løsninger vedrørende etterbruk av dagens bane bør dette 
gjennomføres som en egen prosess. 
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VEDLEGG 

Korridorer som er forkastet 

 
I forstudiet har flere korridorer for nytt dobbeltspor på strekningen Tønsberg – Larvik blitt vurdert og 
undersøkt grundig. Dette kapittelet redegjør for hvilke korridorer som er forkastet. For nærmere 
informasjon om forstudiet, se www.jbv.no (link til forstudiet legges inn) 
 

Tønsberg – Stokke 

 
Figur 0-1 Korridorer som er vurdert, men som ikke skal utredes videre er vist med grå linjer. 
 
 
Samlede vurderinger med særlig vekt på høye kostnader, teknisk svært høy vanskelighetsgrad og stor 
konflikt med nærmiljø/bymiljø/friluftsliv gjør at ingen av variantene innenfor korridor A skal utredes. 
Gjennomføringen av de senkede løsningene vil blant annet kreve dype, åpne byggegroper. Anlegget 
vil påføre Tønsberg by store ulemper i anleggsperioden. De lave brovariantene vil kunne hindre 
båttrafikken både i Kanalen og Vestfjorden.  

 
For korridor C har varianten gjennom Slottsfjellet over til Kaldnes og videre til Vear et stort 
konfliktpotensial knyttet til Middelalderbyen og båttrafikken i Kanalen og Vestfjorden. Denne varianten 
skal ikke utredes videre.  
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Stokke - Sandefjord 
 

 
Figur 0-2 Korridorer som ikke skal utredes videre er vist med grå linjer. 
 
 
På strekningen mellom Stokke og Torp skal varianten som kobler korridorene gjennom Stokke 
sentrum med korridor på vestsiden av Torp utredes videre. Denne er noe mer kostnadskrevende og 
har noe høyere konfliktpotensial enn variantene som går øst for Torp. 
 
I Sandefjord er det vurdert en korridor C med nedsenket stasjon i Badeparken. På grunn av lav samlet 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet og svært vanskelig teknisk gjennomførbarhet skal ikke denne 
korridoren utredes videre. 
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Sandefjord – Larvik 
 

 
Figur 0-3 Korridorer som er forkastet på strekningen Sandefjord – Larvik markert med rødt. 
 
 
På grunn av høye kostnader, særlig risiko for Farriskilden og teknisk gjennomførbarhet skal ikke 
nedsenkede stasjonsløsninger og variant som går nord for Sanden/sør i Hammerdalen utredes videre 
i korridor A. I denne korridoren skal heller ikke variant via Verningen utredes videre på grunn av 
kostnader og utfordringer med hensyn til havnetilknytning.  
 
Korridor C, D og E anbefales ikke utredet videre på grunn av høye kostnader, lav samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet og komplisert anleggsgjennomføring. Stasjonslokaliseringene vurderes heller ikke som 
særlig egnet. 
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STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2084 
Saksbehandler: Trondar Lien 
 
Utkast til planprogram dobbeltspor Tønsberg - Larvik. Uttalelse. 
 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
35/2016 Hovedutvalg Plan og Miljø 01.06.2016 
32/2016 Formannskapet 08.06.2016 
 Kommunestyret  
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Stokke kommune stiller seg positiv til de utredninger som er gjort og understreker 
betydningen jernbanestopp har hatt, har og vil ha for utviklingen av Stokke som tettsted. 

2. Stokke kommune anbefaler Jernbaneverket i det videre arbeidet med planprogram å velge 
korridorløsning som tar hensyn til at toget også i fortsettelsen skal stoppe i Stokke 
sentrum. 

3. Stokke kommune anbefaler Jernbaneverket å velge korridorløsning på østsiden av Torp 
lufthavn. 

4. Stokke kommune ønsker å være involvert i videre planlegging både i forhold til 
knutepunktutvikling av boområdene i Stokke og det planarbeidet som foregår for å utvikle 
Torp. 

5. Etterbruk/tilbakeføring av eksisterende spor bør utredes. 

 

 

Vedlegg: 
IC Tønsberg-Larvik: Forslag til planprogram for nytt dobbeltspor Tønsberg-Larvik - arbeidsutkast 
Nr. 2 Prosess planprogram.pdf 
Arbeidsutkast - Forslag til planprogram for IC Tønsberg - Larvik.pdf 
 
 

Bakgrunn 

Stortinget vedtok i Nasjonalplan 2014-23 at det skal arbeides med dobbeltsporstrekningen 
Tønsberg – Larvik. Bestillingen skal planlegge for et moderne Inter City jernbanenett med 
hyppigere avganger, kortere kjøretider og høy punktlighet. Utbyggingen er delt i strekninger, og 
forslaget til planprogram som nå er lagt fram for uttalelse gjelder delstrekning Tønsberg Larvik. 
Strekningen er ment ferdigstilt i 2030. 

Saksutredning 

Konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen (KVU IC) Oslo-Skien, føringer i Nasjonal 
transportplan 2014-23 og InterCity-planleggingen i Statsbudsjettet for 2015 er lagt til grunn i 
arbeidet. Flere omfattende undersøkelser er foretatt for å kartlegge grunn- og bergforhold langs 
hele strekningen og alternativer ut over KVU-alternativene er blitt vurdert. 

Foreliggende framlegg er et foreløpig utkast til planprogram og uttalelsen er ment som et foreløpig 
innspill i prosessen mot et endelig forslag til planprogram, og arbeidsutkastet som nå er ute på 
høring er ment rådgivende i den videre prosessen for å optimalisere arbeidet med det endelige 
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planprogrammet. 

Forslaget til Planprogram kommer på høring høsten 2016, og vil bli endelig politisk behandlet av det 
nye kommunestyret i nye Sandefjord. Etter den åpne høringsrunden vil Jernbaneverket legge fram 
et endelig Planprogram for vedtak i nye Sandefjord på nyåret 2017. 

Arbeidsutkastet som nå er lagt fram, blir dermed det eneste utkastet som Stokke kommune skal 
behandle i dagens kommunestruktur.   

Høringsuttalelsen som her foreslås, berører ikke gjeldende Sandefjord kommunes forhold utover 
Torp vest, og står ikke i veien for mulige lokaliseringer av framtidig stasjonsplassering i Sandefjord. 

Saksframlegget som her legges fram, tar bare i liten grad for seg alternativer som ikke berører 
Stokke utover at hele IC-strekningens traséer, stoppesteder og rutemønster vil være viktig for 
togreisende fra/til Stokke. Ikke minst vil skoleelever og studenter hjemmehørende i Stokke være 
viktige passasjerer, og et moderne togtilbud vil bli en godt og realistisk alternativ til privatbil. 

Forslag til uttalelse er bygd opp ut fra Jernbaneverkets ønsker om tilbakemelding omkring følgende 
tema: 

1. Forslag til utredningskorridorer 
2. Forslagene skal være realistiske og gjennomførbare for å bli alternativer 
3. En avveining mellom å ha et håndterbart antall alternativer og faren for å være for snever 
4. Planforutsetninger 
5. Framtidig terminal vest eller øst for Torp 
6. Når og hvordan siles korridorer/alternativer som viser seg ikke realistiske/relevante? 
7. Utredningsteama og -metodikk 
8. Andre samfunnsmessige virkninger – ønsker innspill ang. metodikk 
9. Involvering / medvirkning 

Jernbaneverket legger i alle sine forslag og i alt sitt arbeid vekt på at det er en helhetstenking bak 
de forslag som legges fram. Saksutredningen som her legges fram, er i hovedsak knyttet til 
trasévalg gjennom Stokke kommune som omfatter delstrekning 1 og 2, og henviser til “Forslag til 
planprogram” som ligger vedlagt. Utredningene følger de forslag som Jernbaneverket legget fram 
og begrunnes ut fra de føringer som er gitt. 

Jernbaneverket har basert det foreliggende arbeidsutkastet på fem forutsetninger: 

1. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
2. Jernbaneteknisk funksjonalitet 
3. Stasjonslokalisering, by- og knutepunktutvikling 
4. Ikke prissatte virkninger, (potensielle arealkonflikter) 
5. Teknisk gjennomførbarhet, anleggsgjennomføring og trafikkavvikling i byggefasen. 

Dette er tema som hver for seg krever grundige og gode analyser, og som forventes og legges fram 
på en slik måte at de ses i et langsiktig perspektiv. Ikke minst er det viktig å se endringer i bo og 
arbeidsstruktur og hvilket reisebehov ulike grupper av befolkningen vil ha i forhold til skole, studier, 
arbeidsliv og fritidsreiser.  Ikke minst vil det være viktig å se framtidsbehovet på Torp både østre og 
vestre alternativ.   

Korridoralternativ 

I Stokke utredes to hovedalternativ (jfr side 25). En vestre (korridor B) og et østre løp (korridor C). 
Begge alternativ (B og C) kan, om østre korridor gjennom Stokke velges, følge samme trasé inn 
mot Stokke sentrum og derfra gå videre inn til Stokke stasjon. KVU-alternativet A over Nøtterøy og 
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Vestfjorden er ikke tatt med i planprogrammet. 

Korridor B – Jarlsbergjordet: 

Korridor B tar utgangspunkt i dagens trasé fra Tønsberg og følger i hovedsak dagens trasé. 
Korridor B kan både kombineres med variant som går vest for Stokkebyen og en som går gjennom 
Stokke sentrum.  Kun alternativet som går gjennom Stokke sentrum har alternativet stopp i Stokke 

Korridor B  bygger for en stor del på eksisterende trasé fra Korten, over Jarlsbergjordet parallelt 
med Semslinna, videre til Sem og derfra i en korridor som har en bedret kurvatur ifh til de krav som 
stilles om stigning og hastighet. Den går i sløyfe gjennom Tønsberg der ulike alternativ kan være 
aktuelle. 

Vestre korridor (B) utenom Stokke sentrum har ingen stopp som betjener Stokke. Den følger en 
trasé parallelt med raet på østsiden, over Sundlandmyra, gjennom Gjennestad landbruksskole og 
rett inn til Torp der det anlegges en stasjon i tilknytning til dagens terminal på vestsiden.  

Korridor B er den eneste trasé som Jernbaneverket ønsker utredet dersom stasjon Torp vest 
velges. En slik trasé vil for en stor del kreve inngrep over Sundlandsmyra og  kreve areal fra 
landbruksland blant annet fra Gjennestad landbruksskole.  

Denne linjetraséen vil i hovedsak gå i dagen, og vil kreve bruk av matjord. 

Korridor C - kryssing byfjorden: 

Korridor C vil krysse Byfjorden med utgangspunkt fra Tønsberg nord for Slottsfjellet. Den krysser 
Byfjorden og går inn i tunnelløp ved Vear/Hogsnes og går videre i dagen fra Akersvannet og inn 
mot Stokke. Denne linjetraséen er ny og vil berøre dyrket jord i noe grad der den skal gå i dagen.  

Østre korridor (C) forutsetter stoppested i Stokke sentrum og anlegges videre øst for flyplassen, 
men uten at det bygges stoppested Torp. Det avsettes et område i dette alternativet for framtidig 
stoppested Torp i kombinasjon med framtidig ny terminal på østsiden. 

Torp  

For Stokke kommune har utvikling av Torp øst vært en forutsetning og viktig drivkraft under arbeidet 
med kommunesammenslåingen. I mer enn ti år har området Torp øst vært betegnet som et 
næringsområde med stort potensiale. Forutsetning for å utvikle området har hele tiden vært en godt 
utbygd infrastruktur inn i området og at det avsettes areal til en framtidig terminal øst for dagens 
rullebane. 

Området Torp øst eies i dag av Stokke og Sandefjord og vil bli et felles område med stort 
potensiale i den nye kommunen. Gjennom flere utredninger, sist en felles forstudie som den 23.02 
2015 ble vedtatt kommunestyret i sak 05/2015, er det pekt å at området kan ha et potensiale på 
opp mot 30.000-35.000 arbeidsplasser. Utbyggingen av området kan skje over lang tid, men det vil 
være tvingende nødvendig å ha god offentlig kommunikasjon inn i området. IC-tog gir området et 
stort potensiale, og Torp øst vil kunne gi togoperatører et svært bredt og godt kundegrunnlag. 

Kapasiteten på dagens terminal er vurdert å ha et tak på drøyt 4 millioner passasjerer og flyttingen 
av terminalen er i 2015-kroner beregnet til en drøy milliard (jfr grunnlagsdokumenter fra lufthavnas 
styre). Kapasitetsbegrensningen henger sammen med flyplassens taxebane som ligger på motsatt 
side av rullebanen, og en ombygging der taxebane og rullebane bytter plass vil ha betydelig større 
omkostninger/konsekvenser enn å anlegge ny terminal.  

Arbeidsutkastet fra Jernbaneverket peker også selv på at de planer som er laget for Torp, og det 
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planarbeidet som vil gå parallelt, vil være viktige føringer for det videre arbeidet. Det legges vekt på 
at lokal og regional utvikling vil få betydning for det planprogrammet som skal legges frem. 

Vurdering: 

Korridorene 

Et traséalternativ vest for Stokke sentrum uten stasjon/stoppested i Stokke bryter med de 
forutsetninger som er lagt både for knutepunktutvikling, og de krav som ligger i IC-konseptet og 
som skal ivareta samspillet med mellom togtilbud, infrastruktur og funksjonalitet. Alternativet med 
trasé vest for Stokke sentrum tjener ikke Stokkes interesser og behov, og har også store negative 
konsekvenser for kultur, natur og miljø og kan utgå som korridoralternativ i planprogrammet. 

 

Den nordre delen av korridoralternativ B som kombineres med en stasjon i Stokke sentrum er 
imidlertid fullt ut akseptabel i det den følger eksisterende trasé på vestsiden av Akersvannet og vil 
bli langt mer skånsom for den planlagte sentrumsutviklingen i Sentrum Øst enn hva korridor C kan 
bli. Det bør imidlertid utredes hvordan JBV skal hensynta planlagte/regulerte byggeområder i 
kommunene og hvilke konsekvenser traséalternativene får i overordnede planer. Dette vil følge opp 
de intensjoner og mål som er lagt både i kommuneplanens samfunns- og arealdel. 

Stokke er blitt en viktig bo- og arbeidskommune sentralt i Vestfold og et alternativt bosted for 
mange nettopp fordi tilgjengeligheten til hele Vestfold, til Grenland og nordover til Drammen er god. 
Mange av kommunens innbyggere benytter seg av toget til daglig pendling i likhet med en rekke 
ungdommer som bruker toget på reise til og fra videregående skolegang. 

Landbruksfaglig støttes alternativ C da dette i minst grad berører bruk av matjord. Da forutsettes 
det at dagens trasé tilbakeføres til LNF-formål. 

Knutepunktsutvikling 

Bygdebyen Stokke er bygd opp rundt jernbanestasjonen og i stadig vekst – ikke minst på grunn av 
den sentrale beliggenheten. Utviklingen av Stokke som knutepunkt vil være viktig å utrede, ikke 
minst konsekvensen av ikke å opprettholde stasjon i Stokke. 

 

Torp 

En trasé der stasjon på Stokke kombineres med østalternativet for rullebanen vil gi befolkningen i 
Stokke mulighet for å velge IC-tog på korte og lengre reiser. Det vil også gi mulighet for å utvikle 
hele Torp til et attraktivt område for næringsutvikling som er i tråd med regionale føringer og med 
de vedtatt som er gjort lokalt. Det er på regionalt nivå pekt på betydningen av Torp øst som 
utviklingsområde for framtidig næringsliv. 

Å anlegge en linje vest for Torp med stasjon ved dagens terminal vil gi forenklet reising for dem 
som velger tog til å fra sine flyreiser til og fra Torp. Men antall passasjerer vil her nå et tak, og 
videre utvikling vil måtte finansieres av flyplasseierne. Pendlere bosatt i Stokke vil med et slikt 
alternativ måtte bruke andre kommunikasjonsalternativ enn tog, noe som verken er bærekraftig 
ressursmessig eller økonomisk, og heller ikke i tråd med de føringer som er lagt i forslag til 
Nasjonal transportplan 2016-2024. Det bør derfor også utredes om og hvordan Stokke stasjon kan 
fungere som stoppested for flyplasspassasjerer fra Torp fram til en ny terminal besluttes anlagt øst 
for rullebanen. 

For en ny samlet Sandefjord kommune, vil en god togforbindelse mellom byen Sandefjord og 
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drabantbyen Stokke bety en god og livskraftig livlinje. 

 

 

Prissatte konsekvenser (side 32) 

De fleste av temaene som gjelder prissatte konsekvenser gjelder investeringskostnader opp mot 
samfunnsmessig betydning.  Det er viktig i det endelige planprogrammet synliggjøres hva dette 
bygger på og hvilket perspektiv de er satt inn i. 

Dette bør gjøres for alle foreslåtte alternativ og på alle delstrekninger. 

Ikke prissatte konsekvenser           (Side 33) 

Det er gjennomgått en lang rekke tema til utredninger av ikke prissatte konsekvenser.  Disse følger 
de tema og behov som ligger i lovverk (PBL) og krav til konsekvensutredninger.  

Planområdet 

Jernbaneverket har i arbeidsutkastet til planprogram bestrebet seg på å snevre inn 
korridoralternativ.  Men fortsatt er alternativene grovt fastsatt og krever bindinger av store areal. Det 
er viktig at planprogrammet i det videre i størst mulig grad snevres inn slik at utviklingen i 
kommuner der IC skal utbygges ikke lammes i sitt arealplanarbeid. 

Arbeidsutkastet 

Arbeidsutkastet som er presentert tar for seg de fleste tema som er forventet. Men verken tema 
hensetting og utvikling av hensettingsareal eller knutepunktutvikling er tatt inn i arbeidsutkastet.  
Dette er to svært viktige tema som vil kunne gi klare føringer inn i det videre arbeidet, og som 
forutsettes legges fram i det endelige planprogrammet 

Metode 

Ut fra den innsikt og kunnskap administrasjonen har, er de metoder som er beskrevet for å 
utarbeide planprogram i tråd med det som forventes. 

 
Juridiske grunnlag 

Plan og bygningsloven, tidligere vedtak 

 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen som følge av denne saken. 

 
 
Konsekvenser for nye Sandefjord kommune 
Endelig høringsuttalelse vil bli gjort av nye Sandefjord kommune høsten 2016 og vedtak i 2017 
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Barn- og unges interesser 

For barn og unge som har skolehverdag utenfor Stokke sentrum, vil stasjon i Stokke være 
avgjørende for å kunne komme til og fra skole-/studiested på en miljømessig god måte. 

Miljøkonsekvenser 

Skinnegående kollektivtransport fremmer bruk av miljøvennlig transport og er i henhold til 
overordnede hensyn i kommuneplanens samfunnsdel. 

 
 
HMS/Folkehelse 

Skinnegående kollektivtransport fremmer bruk av miljøvennlig transport og kan styrke bruk av 
sykkel til og fra knutepunktet. 

Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at Jernbaneverket gå videre i henhold til arbeidsutkastet, men ser ingen 
grunn til å utrede korridoralternativet utenom Stokke sentrum.  Det forutsettes at det i endelig utkast 
legges fram grundige analyser som tar hensyn til lokal knutepunktutvikling. 

 

Behandlinger og vedtak: 
Hovedutvalg Plan og Miljø             01.06.2016 
 
Behandling: 
Votering: 

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. (7-0) 

 

Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: 
1. Stokke kommune stiller seg positiv til de utredninger som er gjort og understreker 

betydningen jernbanestopp har hatt, har og vil ha for utviklingen av Stokke som 
tettsted. 

2. Stokke kommune anbefaler Jernbaneverket i det videre arbeidet med 
planprogram å velge korridorløsning som tar hensyn til at toget også i 
fortsettelsen skal stoppe i Stokke sentrum. 

3. Stokke kommune anbefaler Jernbaneverket å velge korridorløsning på østsiden 
av Torp lufthavn. 

4. Stokke kommune ønsker å være involvert i videre planlegging både i forhold til 
knutepunktutvikling av boområdene i Stokke og det planarbeidet som foregår for 
å utvikle Torp. 

5. Etterbruk/tilbakeføring av eksisterende spor bør utredes. 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2432 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Anskaffelser IKT, organisering IKT og digitalisering 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
64/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Det bevilges 9,15 mill. kroner for å finansiere aktiviteter som fremkommer av sakens punkt 3.  
2. Fellesnemnda støtter den retningen og de valgene som prosjektleder anbefaler for arbeidet 

med digitalisering og nye løsninger 
3. Strategidokumentet for digitalisering nye Sandefjord blir lagt frem for fellesnemnda i første 

møte etter sommeren 
4. Når den nye IKT-avdelingen er i drift legges det frem en egen sak om 

effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på IKT-området, senest våren 2017 

  

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - beslutning-ikt-innkjop-folkehelse-kommuneplan-20-april-2016 
Vedlegg 2 - Vedtak digitalisering 14 april 2016 
Oversikt anskaffelser 
 
 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 30.05.2016, sak 57/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

1. Det bevilges 9,15 mill. kroner for å finansiere aktiviteter som fremkommer av sakens 
punkt 3.  

2. Fellesnemnda støtter den retningen og de valgene som prosjektleder anbefaler for 
arbeidet med digitalisering og nye løsninger. 

3. Strategidokumentet for digitalisering nye Sandefjord blir lagt frem for Fellesnemnda i 
første møte etter sommeren. 

4. Når den nye IKT-avdelingen er i drift legges det frem en egen sak om 
effektiviseringsgevinster og stordriftsfordeler på IKT-området, senest våren 2017. 
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1. Bakgrunn 

I fellesnemndas møte i september 2015 ble det vedtatt:  

Prosjektleder gis fullmakt til å disponere en ramme på inntil 10 mill. kr for å gjennomføre de 
beslutninger som resultatet av kartleggingsarbeidet innen IKT, Personal/HR, Interkommunalt 
samarbeid og interkommunalt eierskap og arkiv krever. Prosjektleder skal rapportere om 
bruken av midlene til Fellesnemnda. 

Arbeidet med etableringen av felles infrastruktur og felles systemer på IKT-siden er nå godt i 
gang. Utover det som fellesnemnda bevilget i september 2015 er det nå klart at det foreligger 
et behov for å øke denne rammen ytterligere.  

Denne saken søker å gi et bilde av hvilke nødvendige anskaffelser som er under planlegging, 
og hva som er kjent i dag om hvilket kostnadsbilde sammenslåingen av de tre kommunene 
utløser innenfor IKT-området.  I tillegg vil saken belyse hvordan IKT er tenkt organisert på 
overordnet nivå, og kort belyse hvilke retningsvalg som foreslås for digitaliseringsenheten.  

2. Hovedområder sammenslåing IKT 

          I oktober 2015 ble en kartleggingsrapport fremlagt for fellesnemnda. Der ble det gitt en 
oversikt over de ulike systemene som finnes i de tre kommunene på IKT-siden. Deretter ble 
det nedsatt en prosjektgruppe, som igjen har nedsatt en rekke arbeidsgrupper. Disse 
gruppene består av IKT-medarbeidere fra de tre kommunene, og fagpersoner fra 
kommunalområdene. Arbeidsgruppene er:  

· Infrastruktur: Etablering av et stabilt og hurtig nettverk som forbinder de tre rådhusene. 
Dette inkluderer å legge fiber i bakken mellom rådhusene, og styrke kjernenettverket.  

· AD (Active Directory): Etablering av ett felles register/ny struktur som angir personer og 
roller, og som skal benyttes på tvers av mange systemer. En er avhengig av 
konsulentbistand for å utforme løsningen, og dette skal på anbud i løpet av mai 

· Lagring/SAN (Storage Area Network): Bygger lagringskapasitet for den nye kommunen i 
tråd med krav til driftseffektivitet. Dette krever en anskaffelse som er i ferd med å bli lagt ut 
på anbud. Det er vurdert om skytjenester kan benyttes, men disse er pt dyrere og mindre 
sikre enn det man kan drifte lokalt.  

· Valg av fagsystemer: I de tre største kommunalområdene er det nedsatt grupper som har 
valgt hvilke fagsystemer som ønskes videreført eller anskaffet. Det er startet en 
gjennomgang pr system for å undersøke om en kan videreføre gjeldende kontrakt eller om 
man må gå på anbud.  

· Det må etableres felles brannmur, applikasjoner, lisenser, backup, osv: Samkjøring av en 
lang rekke IKT-driftsmessige løsninger er i gang 

· Opphør av avtaler som ikke skal videreføres i de tre kommunene skjer fortløpende når valg 
av fagsystemer er foretatt og vurderinger om en må på anbud eller kan videreføre 
eksisterende avtaler er foretatt.  

3. Behov for anskaffelser, og foreløpig kostnadsoversikt 

Det må gjøres mange og nødvendige anskaffelser på IKT-siden for at tjenestene skal 
fungere, og for at nødvendige administrative systemer skal være operative. Det er lagt ved en 
oversikt over de anskaffelsesbehovene en ser i dag. Oversikten er basert på hva man som er 
beste anslag, ut fra hva som er kjent p.t. Se vedlegg 3. Alle anskaffelser vil være i tråd med 
lov om offentlige anskaffelser, og flere anskaffelser vil være ute på anbud. 
Anbudsprosessene er igangsatt og i rute. Der en ikke har fått konkrete tilbud baserer 
oversikten seg på antagelser om kost.   
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Likeledes er kostnadene til videreføring av fagsystemene anslagsvise. Det er ikke kjent hva 
konverteringskostnader, anskaffelseskostnader, opplæringskostnader osv vil utgjøre til slutt. 
Det må gjøres juridiske gjennomganger av de kontraktene som er utformet for de enkelte 
fagsystemene, før man kan si sikkert om man må gå ut på anbud eller om en eksisterende 
kontrakt kan videreføres. Dette arbeidet er omfattende, og ikke avsluttet ennå. Vurderingene 
pågår og vil sluttføres etter hvert som system for system blir gjennomgått, senest i løpet av 
tidlig høst. 

Det ble i 2015 bevilget en ramme for prosjektleder på 10 mill. for å finansiere anskaffelser på 
de områdene som ble kartlagt: IKT, sak/arkiv, personal/HR og interkommunale selskaper og 
interkommunalt samarbeid.  

Av disse midlene er foreløpig brukt:  

Benyttet i 2015 0,03 mill 
Sak/arkiv anskaffelse 0,10 mill 
IKT (Nettverk, lisenser) 0,25 mill 
SUM 0,38 mill 

 

I tillegg til IKT er det er gjort følgende fordeling:  

Anskaffelse sak/arkiv system  1,50 mill 
Kjøp av innkjøpskompetanse sak/arkiv 0,30 mill 
Budsjettbehov personal/HR 0,10 mill 
Grunnlagsdata selvkostområder 0,15 mill 
Sum 1,95 mill 

           

Av rammen på 10. mill, er 7,67 mill disponert til IKT                                                   

Anslag over behov for anskaffelser til IKT feltet (se vedlegg 3) 

Anskaffelser 2016 13,69 mill 
Anskaffelser 2017  3,13 mill 
Sum  16,82 mill 

 

For å kunne finansiere nødvendige anskaffelser på IKT feltet er det behov for en økning i 
rammen på 9,15 mill. Det kan være viktig å påpeke at de mange usikkerhetene kan føre til at 
en må be om ytterligere økninger i rammen for å gjennomføre de nødvendige anskaffelsene. 
På den andre siden er det søkt om finansiering fra departementet til etableringen av 
nettverksforbindelse mellom de tre rådhusene. Om Sandefjord blir tildelt midler er pr. 
skrivende stund ikke avklart.   

4. Overordnet organisering 

           IKT vil spille en vesentlig rolle i utformingen av de digitale tjenestene som nye 
Sandefjord skal levere. For at digitaliseringen skal fungere forenklende, effektiviserende og 
styrke samhandling og kommunikasjon, må det etableres et tett samspill mellom IKT-
avdelingen og digitaliseringsenheten. Det er derfor besluttet at IKT-avdelingen til nye 
Sandefjord får en organisatorisk innplassering i enheten for digitalisering og nye løsninger.  Se 
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vedlegg 1 

5. Digitalisering, Nye Sandefjord 

Sandefjord kommune vil satse på digitalisering og nye løsninger, og denne satsingen vil gi 
muligheter for bedre tjenester og økt servicenivå til innbyggere og næringsliv. Nye løsninger 
skal forenkle kontakten mellom kommunen og publikum, og det ønskes å styrke 
innbyggerdialogen og forbedre kommunikasjonen. En mer effektiv forvaltning vil også frigjøre 
tid og ressurser til «varme hender» der det trengs, og bidra til best mulig bruk av fellesskapets 
midler. 

Hvordan arbeidet med digitalisering skal utformes er nærmere beskrevet i vedlegg 2. Helt kort 
vil arbeidet bli prosjektorganisert, og rådmannens ledergruppe vil være styringsgruppe. Det 
utarbeides en årlig handlingsplan som behandles i forbindelse med budsjettsaken, og det 
utformes en overordnet digitaliseringsstrategi. Strategien skal behandles i fellesnemnda i 
første møte etter sommeren.  

Kompetanse i IKT-prosjektene 

Det benyttes ekstern kompetanse i mange av delprosjektene, og det vil bli tilknyttet flere etter hvert 
som fagsystemene implementers 

· AD (Active Directory) prosjektet vil anskaffe ekstern kompetanse for trygt å etablere et 
sentralt register for å tildele roller og ansvar, og for å sikre at dette registeret er bygget opp på 
en fremtidsrettet måte 

· Ny sentral lagringsenhet anskaffes, og inkluderer at man benytter ekstern kompetanse til 
oppsett i tillegg til å anskaffe maskinvare 

· Nettverk bygges mellom de tre rådhusene i samarbeid med Gigafib, Sandefjord Bredbånd og 
Telenor 

· Anti-virus, brannmur, applikasjoner. Kjøp av programvare + konsulenttjenester  

Faglig nettverk, kompetansebygging 

· KS digitaliseringsenheten. Frikjøp av 50% stilling. Tilstedeværelse i Sandefjord, finansiert av 
Kartverket.  

· Samarbeid med PA Consulting. På oppdrag fra KS utarbeider de en mal/sjekkliste for 
sammenslåinger på det digitale området – Sandefjord er hovedinformant, og har et 
samarbeid hvor PA gir innspill og råd til sammenslåingsprosessen i nye Sandefjord 

· Microsoft. Dialog og møter. Fått sponset 3 dagers workshop for å sette opp Office 365 som 
delingsverktøy 

· Drammen IKT, IKT Bergen, Oslo: faglig utveksling + sparring 

Prosjektleders merknader 

Digitalisering og nye løsninger er et satsingsområde for den nye kommunen. Digitalisering gir 
muligheter for effektivisering og forenklinger som kan styrke tjenestetilbudet.  En godt 
fungerende IKT-plattform er nødvendig for at digitaliseringen skal kunne realiseres.  

Prosjektleder er tilfreds med at det jobbes godt med IKT-integrasjonen, og at 
sammenslåingsprosessen på IKT-siden er i rute.  Men for at dette arbeidet skal ha nødvendig 
fremdrift også fremover må det gjøres anskaffelser. Kommunesammenslåingen avhenger av 
IKT systemer som er ubrutt operative og funksjonelle. IKT er på mange måter selve 
sentralnervesystemet i en kommune. Det er derfor viktig at IKT i ny kommune fungerer trygt 
og stabilt, og at man tidlig kommer i gang med å anskaffe felles løsninger og systemer. Hvis 
ikke vil driften i de nye kommunalområdene kunne stanse opp, og tjenestene til publikum vil 
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bli rammet i overgangsfasen. 

Fellesnemnda har tidligere gitt prosjektleder en ramme til finansiering av IKT, men det vil ikke 
dekke behovene. Som oversikten viser vil det være behov for å øke rammen. Prosjektleder 
vil derfor be om en ny bevilgning som sikrer fortsatt fremdrift i IKT-prosjektet. Prosjektleder vil 
videre be om at bevilgningen utformes slik at det muliggjør en omfordeling mellom 
aktivitetene innenfor rammen, uten en ny folkevalgt behandling. 

Prosjektleder understreker at det så langt bare er mulig å gi et estimat over hvilke 
anskaffelser som er nødvendig å gjøre, og at det er mange forhold som en ikke kjenner godt 
nok i dag. Anslagene som listes opp i vedlegg 3 vil derfor ha mange usikkerheter knyttet til 
seg.  

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Lars Petter Kjær 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Organisatorisk plassering av  

- IT 
- Innkjøp 
- Kommuneplan og overordnet planlegging 
- Folkehelse  

Beslutning  

 

Overordnet planarbeid/kommuneplan 

Et godt plansystem er viktig for å sikre gjennomføring av vedtatte målsettinger. Planer av ulik 
karakter og på ulikt nivå må inngå i en helhetlig struktur. Noen planer skal trekke opp overordnede 
målsettinger og strategier, mens andre planer er tjeneste-/tiltaksrettet for en sektor eller 
virksomhetsnivå for å innfri overordnede målsettinger. 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og skal sikre samordning av den 
kommunale virksomheten. I kommuneplanens samfunnsdel tas det stilling til langsiktige utfordringer, 
mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.  

Kommuneplanen skal definere visjon og verdier, samt langsiktige mål og strategier. Disse målene skal 
overføres likelydende til underliggende plannivåer. Det er derfor nødvendig at overordnet 
planlegging som kommuneplan må se sektorene på tvers og kommunen som helhet.    

I hvilken grad planene er sektorovergripende eller er mer tjenesterettede vil ha betydning for hvor 
planansvaret bør plasseres i organisasjonen. 

Oppgaver knyttet til overordnet planarbeid som er sektorovergripende bør også organiseres og 
legges på et overordnet nivå. For å sikre det overordnede perspektivet for å se helhetlig, vurdere de 
langsiktige utfordringer i forhold til mål og strategier bør ansvaret knyttes opp til rådmanns-
funksjonen og ikke tillegges et sektoransvar.  

For å sikre en helhetlig og samordnet kommuneplanarbeid har prosjektleder vurdert at oppgaven for 
kommuneplan legges til assisterende rådmann. Hvorvidt ansvaret både skal gjelde kommuneplanens 
samfunnsdel og kommuneplanenes arealdel, eller kun samfunnsdelen vil prosjektleder komme 
tilbake til.  

Assisterende rådmann får ansvar for å veilede, gjennomføre og koordinere kommuneplanarbeid i 
Sandefjord kommune, herunder prosessansvar, vurdere samfunnsutviklingens betydning for 
planarbeid, regionalt samarbeid, befolkningsprognoser, statistikk- og analysearbeid m.m.  

Notat 

Ledergruppe nye Sandefjord 

124



beslutning ikt innkjop folkehelse kommuneplan 20 april 2016 Side 2 av 4 
25.4.16   

Folkehelse 

Plan- og bygningsloven av 2008 regulerer den overordnede planleggingen i kommunene, som skal 
sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, den sosiale og kulturelle utviklingen i 
kommuner og regioner, samt avklare samfunnsmessige behov og oppgaver og angi hvordan 
oppgavene kan løses. 

I plan- og bygningsloven av 2008 ble folkehelsearbeidet løftet fram som en av de overordnede 
oppgavene i planleggingen. Folkehelseloven fastsetter at kommuneplanen skal omfatte mål og 
strategier for folkehelsearbeidet 

Folkehelsearbeidet er definert som en overordnet, tverrfaglig, sektorovergripende og 
nivåovergripende oppgave. Det gjenspeiles i bestemmelser i folkehelseloven som fastsetter at 
kommuneplanene skal omfatte mål og strategier for folkehelsearbeidet som tar utgangspunkt i 
oversikten over helsetilstanden og er egnet til å møte de utfordringene kommunen står overfor.   

Når assisterende rådmann skal ha ansvaret for kommuneplan vil ivaretakelsen av folkehelsearbeid 
som et tverrfaglig og sektorovergripende område naturlig inngå i denne oppgaven.  

Gjennomføring av tiltak/aktiviteter og bruk innen folkehelsearbeid vil skje i kommunalområdene. I 
Forhandlingsutvalgets utredning har kommunalområdet Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling fått et 
særskilt ansvar for folkehelse og forebyggende arbeid. 

Innkjøp 

Organisering av innkjøpsfunksjonen og tilgjengelige ressurser er ulikt organisert i dagens Andebu, 
Stokke og Sandefjord kommuner.   

Organisering, tilgjengelige ressurser og kompetanse er virkemidler som har betydning for hvordan 
innkjøpsfunksjonen kan støtte opp under organisasjonens behov.  

Viktige momenter er 

 Gjennomslagskraft i organisasjonen. 

 Behov for og utnyttelse av innkjøpskompetansen. 

 Design av interne innkjøpsprosesser. 

 Veilederfunksjon overfor sektorene 
 

Prosjektleder vurderer at innkjøpsfunksjon er en sektorovergripende funksjon, ved å ha ansvar for 
koordinering av den samlede anskaffelsesvirksomheten i kommunen. Dette omfatter bl.a. aktiv 
medvirkning ved forberedelse og inngåelse av rammeavtaler for hele eller deler av kommunen.  

Grunnlaget for innkjøpsarbeidet bør være basert på en gjennomgående plan som gjelder for hele 
organisasjon f.eks. i form av en Anskaffelsesstrategi.  Her vil en fastlegge overordnede strategier, 
felles retningslinjer og opplæringstiltak mv. og det vurderes som riktig at det overordnede ansvaret 
for innkjøp legges hos assisterende rådmann.   

Nærmere avklaring av ressurser og organisering vil man komme tilbake til senere. Det samme gjelder 
fastsettelse av mål og strategier for innkjøpsarbeidet.  
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IT 

Digitalisering er et satsningsområde for nye Sandefjord. Å lykkes med denne satsningen avhenger av 
at man evner å jobbe godt på tvers, og spille godt sammen med IT-avdelingen fra planlegging til 
implementering. 

Organisering av IT/IKT-funksjonen og tilgjengelige ressurser er ulikt organisert i dagens Andebu, 
Stokke og Sandefjord kommuner.   

I dagens Sandefjord er funksjonen plassert i økonomiavdelingen, mens Stokke har lagt ansvaret hos 
organisasjonsdirektør. I Andebu er det ikke i tilsvarende grad en særskilt IT-avdeling.  

Dagens IT-avdelinger har i stor grad oppmerksomhet på drift.  

Med de utfordringene avdelingen skal bidra til å løse vil det bli behov for å styrke kompetansen på IT-
strategi og IT-arkitektur. Denne kompetansen vil ha mange forbindelser til, og ha et tett samvirke 
med, gjennomføringen av digitaliseringsprosjektene.  

Prosjektleder ser mange fordeler ved å plassere IT avdelingen i nye Sandefjord som en integrert del 
av satsingen på digitalisering. Det er ønskelig å «løfte» IT-avdelingen, med sterkere og tettere 
forbindelse til kommunalområdenes leveranser, og i forsterkningen av en brukerorientert og fleksibel 
intern støttetjeneste. 

Ledergruppa sine konklusjoner20.april 2016 
Funksjonene innkjøp, folkehelse og overordnet planarbeid/kommuneplan legges til assisterende 
rådmann sitt ansvarsområde. 

Ansvar for IT-funksjonen legges til prosjektleder for digitalisering og nye løsninger. Når 
prosjektperioden avsluttes, vil det bli vurdert hvordan digitalisering og IT samlet sett skal organiseres.  

Før endelig konklusjon gjennomføres drøfting med tillitsvalgte i overensstemmelse med lov og 
avtaleverk. 

 

Drøfting med hovedtillitsvalgte 
Saken har vært drøftet med de hovedtillitsvalgte som er representert i Partssammensatt Utvalg.  

Disse gav slik tilbakemelding til prosjektleder: Da har alle PSU-medlemmer lest gjennom dokumentet 
og har ingen innspill å komme med annet enn at det ser greit ut. 
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Prosjektleders vedtak  
Prosjektleder har vedtatt slik organisatorisk plassering av hhv 

 Innkjøp 

 Folkehelse 

 Overordnet planarbeid/ kommuneplan 

Disse funksjonene legges til assisterende rådmann sitt ansvarsområde. 

 

 It 

Denne funksjonen legges til prosjektleder for digitalisering og nye løsninger. Etter at 
prosjektperioden er avsluttet vil det bli vurdert hvordan digitalisering og IT samlet sett skal 
organiseres.  

 
 
 
 
Gudrun Haabeth Grindaker Tina Skarheim 

Prosjektleder Prosjektkoordinator 
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Digitalisering og nye løsninger  

Beslutning av ledergruppe (styringsgruppe) 14.april 2016:  

Bakgrunn og målsettinger 
Ledergruppa diskuterte prosjektet/arbeidet med digitalisering og nye løsninger. 

Informasjonssamfunnet kan synes å være på vei inn i en ny fase, som på mange måter kan 
sammenliknes med en industriell revolusjon. Det ufattelige nivået av datakraft, kombinert med de 
enorme mengdene av informasjonstilfang skaper nye muligheter og utfordringer. Samtidig utvikles 
det kunstig intelligens, og ny teknologi kan overta eller supplere en rekke oppgaver som tidligere 
måtte utføres av mennesker. 

Teknologiendringene skjer i alle bransjer, men ikke helt på likt, og ikke på akkurat samme måte. 
Innenfor kommunal sektor er det særlig på saksbehandling/forvaltning og innenfor velferdsteknologi 
vi ser de største mulighetene. 

Sandefjord kommune vil satse på digitalisering og nye løsninger, med begrunnelsen i at dette vil gi 
oss muligheter for bedre tjenester og servicenivå til innbyggere og næringsliv. Nye løsninger skal 
forenkle kontakten mellom kommunen og publikum, og vi ønsker å styrke innbyggerdialogen og 
forbedre kommunikasjonen. En mer effektiv forvaltning vil også frigjøre tid og ressurser til «varme 
hender» der det trengs, og bidra til best mulig bruk av fellesskapets midler. 

Hvor er vi i dag? 
En forenklet status på digitaliseringsområdet våren 2016 i dagens tre kommuner viser:  

• Infrastruktur ufullstendig, ikke bygget mellom kommunene 
• Mange enkelttiltak, ikke systematisk og helhetlig 
• Store variasjoner med tanke på løsninger, aktiviteter og utstyr 
• Digital tjenesteutvikling skjer oftest i tjenesteområdene.  
• Samarbeidet med IT blir etablert sent i prosessen, og en har ikke et gjennomgripende 

prosjektansvar 
• Mange digitale prosjekter lykkes dårlig i implementeringsfasen 

 

Oppsummert er inntrykket at mye av gevinstpotensialet i digitaliseringsprosjektene ikke realiseres. 
Kommunene har anskaffet verktøy eller løsninger, men lykkes ikke godt nok med å ta i bruk og hente 
ut merverdien av nye løsninger. 

  

Notat 

Ledergruppe nye Sandefjord 
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Satsinger fremover 

1. Innbyggerdialog 

1.1. Innbyggerdialog 

 Den digitale innbyggerdialogen foregår i hovedsak gjennom to kanaler: Nettsidene og 
Facebook 

 I snitt er 2 000 innbyggere innom nettsidene til Sandefjord hver dag, disse besøker i 
gjennomsnitt 2,25 sider 

 Sandefjord har flest Facebook-følgere av alle norske kommuner (17 761 følgere pr 8. april 
2016), Stokke har 1 309 og Andebu 850 følgere. 

1.2. Hva har vi? 

 Digitale skjemaer 
• Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbyggere å søke tjenester 

på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen enkel og 
oversiktlig. 

• Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet Vi bruker 25 digitale/e-dialog-skjemaer i 
dag, 64 i word/.pdf, 11 e-post. 20 skjemaer ligger utenfor løsningen (kulturskole, 
barnehage, SFO) 

 Demokratimodul/møtekalender, streaming av møtene i bystyre 

 Byggesak24:7 Innsyn gjør byggesaksdokumentene (tilbake til 2005) tilgjengelige for 
publikum i kommunens portal. Dokumenter, kart og tegninger hentes direkte ut fra 
sak/arkivsystemet 

 Lag og foreningsoversikt 

 Varsle om feil (VOF) 

2. Videreføring av igangsatte prosjekter 

2.1. Behov for å avklare deltagelse i, og evt prosjektledelse av:  

 HSO: Videreføre velferdsteknologiplanen, med vekt på prosjektoppfølging og fremdrift 

 OK: Styrke eget nett, evaluere pilot samhandlings og delingsportal, implementere ny 
felles portal i alle skolene 

 KFBS: Nye nettsider Hjertnes kulturhus, bibliotek 

 PM: Digitalisere byggesaksarkiv 

 Adm: Nytt sak/arkivsystem, HRM, nettside - kommuneportal 

2.2. Arkitektur – eks HSOi 

 Kompleksiteten og «stafettløpet» må beskrives 

 Behov for å tenke arkitektur og sammenheng 

 Samarbeid IKT, digitalisering og kommunalområdene 

 Beskrive brukerreiser? 

3. Nye tjenester 

3.1. SvarUT:  

 Med SvarUt kan kommunen ekspedere utgående post digitalt. Innbyggere som har valgt 
Digipost eller e-Boks som postkasse får posten her. Øvrige innbyggere og virksomheter 
får posten i Altinn.  

 SvarUt koples vanligvis til kommunens sak/arkivsystem, men også til andre fagsystemer. 

 Det jobbes også med en funksjonalitet for å kunne ta i mot informasjon (SvarInn). 
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3.2. «Mitt Sandefjord» 

 Mobilapp 

 Parkering 

 «Hva skjer?» 

 «Turvelgeren» 

 Brøyteinfo 

 Varsling (i stedet for SMS) 

 Påminnelse (boklån, frister) 

3.3. Overordnet systemutvikling  

 En innbygger - én journal (Ligger et stykke inn i fremtiden, men vil bli viktig) 

 Kjernejournal (eHelsedir + mange statlige aktører) 

 eByggesak (pilot i Trondheim kommune, leveres til dem i løpet av 2017) 

 Helsetjenester på nett (helsenorge.no) (Nettjenester for å bestille time hos helsestasjon, 
fastlege skal piloteres) 

4. Kommunikasjon og samhandling internt 

 Etablere felles intranett, evt samhandlingsportal, systemportal 

 Prosjektforum, metodikk og systematikk 

 Gevinstrealisering, metodikk og maler 

 Kontinuerlig forbedringsmetodikk 

 Brukerdialog, metodikk og data 

 Informasjonssikkerhet 

Organisering 

Kontroll og kompetanse 

 En tverrgående satsning vil gi en løpende oppdatert oversikt over status og utvikling for 
digitaliseringsprosjekt i hele organisasjonen. 

 Dette vil bidra til at nye løsninger er i tråd med avklarte standarder og prinsipper. 

 Ved å samle ressursene som finnes spredt i organisasjonen, kan vi spisse kompetansen på 
områder som f.eks. virksomhetsarkitektur. 

 I stedet for at hver enkelt sektor har overlappende kompetanse, kan man i større grad 
utfylle hverandres. 

 Bedre kontroll av porteføljen og infrastruktur vil understøtte dette. 

Større gevinst 

 På lang sikt vil en felles satsning på digitalisering gi en større gevinst enn om den skjer 
spredt. 

 Det forenkler og effektiviserer driften, bl.a. ved at man følger ett sett med standarder og 
arkitekturprinsipper. 

 Ved å samle midler til investeringer, kan man gjennomføre prosjekt raskere og mer effektivt 
(men ikke alle samtidig). 

Flere digitale tjenester 

 En felles satsning vil gi flere digitale tjenester – først og fremst fordi man samler ressursene 
og kan prioritere opp noen prosjekter. 

 Men også fordi man vil få drahjelp til å komme i gang. 
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Prosjektgruppe 

 Formål: Utarbeide forslag til digitalplan, med prioriteringer for kommunen 

 Deltakere: Gruppe bestående av deltagere fra kommunalområdene + økonomi og HR. 
Prosjektleder digi leder prosjektet 

 Behandling: I tillegg til å utarbeide plan skal gruppa evaluere gjennomføring av 
delelementene i digiplanen, og ha ansvar for utarbeidelse av prosjektstyring og 
porteføljestyring 

 Styringsgruppa bestiller – ansvar for hva som skal utføres. Skal ha et overordnet og 
helhetlig perspektiv. 

 Prosjektet utfører – ansvar for gjennomføringen. Fra plan til implementering. Prosjektering, 
teknisk utrulling, installering, opplæring og implementering. 

Budsjett 

 Prosjektet tildeles et budsjett for gjennomføring som er tilpasset prioritering og ambisjoner 

 Budsjett følger ordinær budsjettbehandling 

 Prosjektene må utformes for å vise gevinstrealisering 

 En samling av ressursinnsatsen, med tilhørende rapportering vil styrke helheten og 
gjennomføringskraften til en digital enhet 

Veien videre 

 Digitaliseringsprosjektet legger inn milepæler/aktiviteter i prosjektstyringsverktøyet for 
styringsgruppa sin behandling 27.april 2016. 

 Det oppnevnes en overordnet prosjektgruppe for digitaliseringsprosjektet, arbeidet 
organiseres som en tverrgående prosess. 

 De ulike delprosjektene utformes slik at de viser gevinstrealisering.  

 Informasjons- og datasikkerhet tas inn i arbeidet.  

  

 Strategi for digitalisering legges frem for Fellesnemnda 14.juni 2016 

 Utarbeide digital handlingsplan, med målsetting om vedtak innen 31.desember 2016, 
fortrinnsvis sammen med budsjettbehandlingen 

 Behandle digital handlingsplan ifm budsjettet 2017 

Vedtak:  
Ledergruppa støtter innhold og retning på digitaliseringsarbeidet slik det fremkommer av notatet. 

Ledergruppa ser at en samling av ressursinnsatsen, med tilhørende rapportering, vil styrke helheten 
og gjennomføringskraften for en digital enhet. 

Ledergruppa forblir styringsgruppe for prosjektet, og ønsker at viktige, større og prinsipielle 
diskusjoner fremmes som egne saker for styringsgruppa.  

Prosjektet tildeles et budsjett i 2016 for gjennomføring som er tilpasset prioritering og ambisjoner. 
Dersom det er behov for ytterligere bevilgning eller beslutning tas dette opp i styringsgruppa.   

 
 
 
 
Gudrun Haabeth Grindaker Tina Skarheim 

Prosjektleder Prosjektkoordinator 

                                                 
i
 Kilde: PA Consulting 
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Anskaffelser 2016 Anskaffelse

Service/         

vedlikehold Opplæring Konvertering Sum kostnader Kommentarer

HELSE, SOSIAL OG OMSORG

Sosial 1 000 000 1 000 000 Anbud, nytt system. Beløpet inkl. opplæring og konvertering

EPJ (pleie og omsorg) 300 000 400 000 700 000 Beholder Acos, kostnader til opplæring (inkl. vikarinnleie) og konvertering

Barnevern 100 000 100 000 Anslag konvertering, må gjøre en jobb til tross for samme system

Helsestasjon 100 000 100 000 Anslag konvertering, må gjøre en jobb til tross for samme system

Sum 1 000 000 300 000 600 000 1 900 000

SKOLE OG BARNEHAGE

Lisenser 300 000 300 000 Koster 550 pr. bruker, gir tilgang til alle Microsofts produkter. Sfj + Andebu har i dag

Pedagogisk programvare 500 000 300 000 50 000 850 000 Skooler, forlag, Vokal. Er innført i Sfj og Andebu

Sum 800 000 300 000 50 000 1 150 000

TEKNISK

Kommunalteknikk 250 000 50 000 100 000 400 000 Utvidelse av gjeldende avtaler, kostnader til opplæring og konvertering

Eiendom  75 000 100 000 175 000 Utvidelse av gjeldende avtaler, kostnader til opplæring og konvertering

Sum 250 000 200 000 200 000 575 000

 

NETTVERK  

Trådløst nett ny kontroller 107 000  107 000

Trådløse punkter lisenser Cisco One 112 000 112 000  

Styrking kjernenett/infrastruktur 600 000  600 000        

Fiber Stokke Andebu (Ca 3 km graving) 1 200 000  1 200 000 Forhandler om tilbud. Bestilles av Gigafib

Fiber Stokke Sandefjord 55 000 55 000 Fått tilbud

Sum 2 074 000 2 074 000

ETABLERE FELLES AD/LCS

AD/LCS og Citrix  konsulentbistand 2 000 000 2 000 000 Anbud ut i mai, ikke fått tilbud ennå. Basert på antagelse

Sum 2 000 000 2 000 000

FELLES ØK.SYSTEM I TRE KOMMUNER

Etablering av Agresso 200 000 825 000 300 000 1 125 000 Etablere i øk systemet + anslag kostnader historiske data

Sum 200 000 825 000 300 000 1 125 000

ETABLERE LØNN/PERS I TRE KOMMUNER

Etablering av Visma 200 000 125 000 115 000 440 000 Basert på fremforhandlet tilbud

Sum 200 000 125 000 115 000 440 000

SERVERROM, SAN

SAN 1 500 000 1 500 000 Anbud ute. Inkl 5 års vedlikehold

Servere VMware 2 stk 300 000 300 000 3 års vedlikehold inkludert

Kabling serverrom 100 000 100 000 Stipulert

Overvåking serverrom, alarmer, m.m. 100 000 100 000 Inkl temperatur, innbrudd, ikke påbegynt

Overvåkingssystem drift 200 000 200 000 Stipulert, ikke påbegynt

Sum 2 200 000 2 200 000

LISENSER

Microsoftavtale adm leie 300 000 300 000

Microsoft Office365 SAS-prosjekt samhand 40 000 40 000

Citrix-lisenser 800 000 800 000

Sum 1 140 000 1 140 000

SERVERE OG APPLIKASJONER

Backup-løsning 1 000 000 1 000 000

Brukerstøttesystem 35 000 35 000

Sum 1 035 000 1 035 000

TOTALSUM 13 639 000

Anskaffelser 2017 Anskaffelse

Service/         

vedlikehold Opplæring Konvertering Sum kostnader Kommentarer

Skoleadministrativt system 1 200 000 300 000 50 000 1 550 000 Anskaffes vår 2017. Anslag basert på pris anskaffelse 2013 i Sandefjord

Kart/oppmåling 400 000 75 000 100 000 575 000 Anskaffes vinter 2017. Utvidelse av gjeldende avtaler, kostnader til opplæring og konvertering

Leie fiber Sandefjord bredbånd 750 000 750 000 SLA hos Sandefjord bredbånd

Dokumentasjon av kommunens nett 250 000 250 000 Utføres av Sandefjord bredbånd

TOTALSUM 3 125 000
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2422 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Helhetlig plan for samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
65/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

· Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse standardiseres ved å bruke skjema i 
vedlegg 1. 

· Samfunnsverdier og konsekvenstyper, og de ulike kategorier for vurdering slik de står i 
vedlegg 2 skal være førende for helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. For 
vurdering av tilsiktede handlinger benyttes tre-faktor modell. 

· De 15 hendelsene som er beskrevet i saken legges til grunn for analysen. 

 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 Skjema - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
Vedlegg 2 - Samfunnsverdier og konsekvenstyper 
 
 

Bakgrunn 

Kommunene Andebu, Sandefjord og Stokke slår seg sammen til nye Sandefjord kommune 
1.1.2017. I den forbindelse plikter kommunen å vurdere hvilke uønskede hendelser som kan 
inntreffe og vurdere disse i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Med 
utgangspunkt i denne skal kommunen utarbeide en beredskapsplan (Lov om kommunal 
beredskapsplikt § 14 og 15). ROS-analysen skal forankres i kommunestyret (Forskrift om 
kommunal beredskapsplikt § 2, 2. ledd). 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 30.05.2016, sak 59/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

· Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse standardiseres ved å bruke skjema 
i vedlegg 1. 
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· Samfunnsverdier og konsekvenstyper, og de ulike kategorier for vurdering slik de står i 
vedlegg 2 skal være førende for helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. For 
vurdering av tilsiktede handlinger benyttes tre-faktor modell. 

· De 15 hendelsene som er beskrevet i saken legges til grunn for analysen. 

Kommunal beredskapsplikt 

Kommunen skal sikre innbyggernes sikkerhet og trygghet og være i stand til å håndtere en 
krisesituasjon om den skulle oppstå. Dette skal skje ved å jobbe systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for 
tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. (Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
§ 1.)  

For å oppnå dette må nye Sandefjord utarbeide: 

· Overordnet og helhetlig ROS-analyse. 
· Overordnet beredskapsplan og plan for kriseledelse. 
· Revidert og koordinerte delplaner (kommunens øvrige beredskapsplaner). 
· Plan for implementering og opplæring. 

Særlovgivning stiller krav til at kommunen utarbeider beredskapsplaner innenfor en rekke områder. 
Eksempler på slike lovkrav finnes blant annet i brann- og eksplosjonsvernloven, 
forurensningsloven, opplæringsloven, strålevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, 
smittevernloven, forsyningsloven og vannressursloven. 

Kommunenes evne til å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet er viktig for den nasjonale 
beredskapen. Nesten alle hendelser omtalt i nasjonalt risikobilde (utarbeidet av DSB) skjer i en 
kommune. Det er derfor naturlig at arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen 
følger de samme prinsipper som nasjonal beredskap bygger på. 

· Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på et lavest mulig nivå. 
· Likhetsprinsippet: Organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige 

organiseringen. 
· Ansvarsprinsippet: Den myndighet som har det faglige ansvaret, har også ansvar i en krise. 
· Samvirkeprinsippet: Kommunen har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke 

med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og 
krisehåndtering. 

Kommunens beredskapsplaner  

Foruten å utarbeide en helhetlig og overordnet ROS-analyse skal kommunen ha en overordnet 
beredskapsplan som minimum inneholder: 

· Plan for kriseledelse. 
· Varslingslister over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. 
· Oversikt over ressurser kommunen har til rådighet ved uønsket hendelse. 
· Evakueringsplan og plan for befolkningsvarsel. 
· Plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte.  

Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i 
kommunen, og påse at kommunens beredskapsplaner er samordnet med andre relevante 
offentlige og private krise- og beredskapsplaner (forskrift § 4). Kommunen har en pådriverrolle 
overfor andre relevante aktører innenfor sitt geografiske område når det gjelder 
samfunnssikkerhets og beredskap. Eksempler på relevante aktører kan være eiere av kritisk 
infrastruktur, frivillige organisasjoner eller bedrifter med storulykkepotensiale. 
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Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 

Forskrift for kommunalberedskapsplikt § 3 gir kommunen plikt til å integrere samfunnssikkerhets- 
og beredskapsarbeidet i den ordinære, langsiktige virksomhetsstyringen. Det betyr at forhold 
kommunen har avdekket i  helhetlig ROS-analyse bør innarbeides i planer og prosesser etter plan 
og bygningsloven (Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt s. 16). 

Kravet til helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid må også sees i 
sammenheng med krav om internkontroll og dokumentasjon (Internkontrollforskriften HMS § 5). 

Prosjektets arbeid og fremdriftsplan 

Arbeidet med ny helhetlig ROS-analyse og ny beredskapsplan er prosjektorganisert. 
Prosjektgruppen består av: 

· Stein Rismyhr, rådmann Andebu kommune og leder av prosjektet. 
· Morten Lysheim, virksomhetsleder bygg-, plansaker og geodata Stokke kommune. 
· Jahn Pettersen, avdelingsleder Servicetorg Stokke kommune. 
· Magne Johannessen, brannsjef Sandefjordkommune. 
· Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege Sandefjord kommune. 
· Thor Henry Thorød, kvalitetsrådgiver Andebu kommune.  

Prosjektet har søkt råd hos beredskapssjefen ved Fylkesmannen i Vestfold og NUSB, Nasjonalt 
utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, og gjennomført kurs hos NUSB. I 
kartleggingen som gir grunnlaget for helhetlig ROS-analyse deltok i alt 22 medarbeidere fra ulike 
sektorer og virksomheter fra de tre kommunene. 

Milepæl Frist for 
gjennomføring 

Kartlegging som forberedelse til overordnet helhetlig ROS-analyse er 
gjennomført. 

Utført  
12.05.2016 

Beskrivelsen av prosessen med ROS-analyse og arbeidet med ny 
helhetlig plan for samfunnssikkerhet og beredskap for nye Sandefjord 
sendes Fylkesmannen som et tiltak for å lukke avvik ved Fylkesmannens 
tilsyn med Stokke kommune. 

02.06.2016 

Prosessen med ROS-analyse og arbeidet med ny helhetlig plan for 
samfunnssikkerhet og beredskap for nye Sandefjord forankres. Sak til 
Fellesnemda. 

14.06.2016 

Det er anskaffet  ny CIM (dataverktøy for ROS, beredskapsarbeid og 
krisehåndtering). 

19.08.2016 

Overordnet og helhetlig ROS er utarbeidet og lagt inn i CIM. 20.09.2016 
Delplaner fra ulike fagområder (skole, helse, teknisk, ikt) er utarbeidet. 20.09.2016 
Beredskapsplan for kriseledelse og plan for krisekommunikasjon er 
utarbeidet. 

20.09.2016 

Overordnet plan for samfunnssikkerhet og beredskap for nye Sandefjord 
er utarbeidet. 

20.09.2016 

Opplæringsplan og plan for øvelse knyttet til implementering av ny 
beredskapsplan er utarbeidet. 

20.09.2016 

Overordnet ROS-analyse og helhetlig planverk for samfunnssikkerhet og 
beredskap legges frem for Fellesnemda. 

11.10.2016 

Rom for krisestab er etablert. 01.11.2016 
Opplæring og en "skrivebords-øvelse" er gjennomført. 15.12.2016 
Overordnet ROS-analyse og helhetlig planverk for samfunnssikkerhet og 
beredskap behandlet i det nye kommunestyret (i sitt andre møte). 

15.12.2016 
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Overordnet og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Den overordnede og helhetlige ROS-analysen skal forholde seg til nasjonalt risikobilde (DSB, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og NSM, Norsk Sikkerhetsmyndighet) og 
Fylkesmannens risiko- og sårbarhetsvurdering (FylkesROS). I tillegg må den forholde seg til ROS-
analyser som er fortatt i kommunens egne virksomheter og de risikoene omliggende kommuner og 
andre relevante aktører har kartlagt. I utarbeidelsen av helhetlig ROS-analyse for nye Sandefjord 
legges ROS-analyser fra Stokke, Andebu og Sandefjord til grunn. 

Kartleggingen har definert 15 uønskede hendelser som skal analyseres. 14 av hendelsene er 
hentet fra de tre eksisterende kommunene eller FylkesROS. Den 15. hendelsen er føyd til som et 
resultat av økt fokus på vold og overgrep mot barn. I brev fra Justis- og beredskapsdepartementet 
til alle landets kommuner 1.4.2016 presiseres det at:  

«Alle kommuner må ha en beredskap når det gjelder å forebygge og avdekke vold i nære 
relasjoner og vold og seksuelle overgrep mot barn. Når vold avdekkes skal det kommunale 
tjenesteapparatet kunne bidra med riktig hjelp til rett tid og ha et godt samarbeid med aktører også 
utenfor de kommunale tjenestene.» Kommunene blir utfordret til å «gjennomføre ROS-analyser 
som skal bidra til å sette kommunen i stand til å utarbeide gode planer for hvordan slike skaler kan 
forebygges, avdekkes og håndteres, inkludert heving av kompetanse hos kommunens ansatte og 
gode rutiner for samarbeid mellom involverte aktører både i og utenfor kommunen.» 

Oversikt over hendelser som er definert i prosessen med helhetlig ROS: 

 

Arbeidet med å beskrive de uønskede hendelsene, årsaker, eksisterende risikoreduserende tiltak 
og kartlegging av om dette allerede er ivaretatt i eksisterende planer i de tre kommunene, er utført.  
ROS-analyse er tidkrevende og det vil være nødvendig å prioritere hvilke hendelser som skal 
gjennomgås grundig i 2016 og hvilke hendelser som kan analyseres grundig i 2017. Eksempler på 
det siste vil være hendelser som nylig er vurdert i alle tre kommunene og hvor beredskapsplaner 
med tiltakskort vurderes å utgjøre nødvendig sikkerhet og beredskap. For øvrig brukes følgende 
kriterier for prioritering (Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen s. 24): 

· Uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser 
· Uønskede hendelser som berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever 

samordning 
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· Uønskede hendelser som går ut over kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av 
ordinære rutiner og redningstjeneste 

· Uønskede hendelser som skaper stor frykt/bekymring i befolkningen 

Når hendelsene skal analyseres blir det viktig å sette sammen grupper med ulik kompetanse 
relatert til de ulike hendelsene. Det vil være naturlig at representanter fra de forskjellige nødetatene 
er representert. Det vil også være aktuelt å be representanter fra privat næringsliv, leverandører av 
samfunnskritisk infrastruktur og fra frivillige organisasjoner, som har en rolle knyttet til 
samfunnssikkerhet og beredskap, om å delta. Analysen for den enkelte hendelse blir ført i et 
skjema tilsvarende eksemplet i Veilederen til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunene 
(Vedlegg 1). Det samme skjema blir benyttet i FylkesROS. 

Når sannsynlighet for den uønskede hendelsen skal angis vil kategoriene som er angitt i 
veilederen fra DSB bli brukt som utgangspunkt. I ROS-analyse er det mange variabler og mange 
ukjente faktorer. Derfor kan det bli aktuelt å endre verdiene i analysen av enkelte hendelser. Dette 
vil i så fall bli begrunnet i selve ROS-analysen. Samfunnsverdier og konsekvenstyper, kategorier 
for konsekvens, sannsynlighet, usikkerhet og styrbarhet ligger som vedlegg til denne saken og er i 
sin helhet hentet fra DSB veileder til helhetlig ROS-analyse i kommunen (Vedlegg 2). 

Konsekvens blir vurdert i forhold til følgende samfunnsverdier og konsekvenstyper: 

 

Alvorlighetsgraden av konsekvensene er delt inn i 5 kategorier: 

 

Kategori-inndelingen for de ulike samfunnsverdiene er satt opp i tabeller i vedlegg 2. 

Vurdering av sannsynlighet for tilsiktede handlinger 

Med tilsiktede handlinger menes vold, overgrep, terror, tyveri og sabotasje. Det har vist seg at 
standard vurdering for sannsynlighet når det gjelder tilsiktede handlinger ofte medfører at 
sannsynlighet vurderes som så lav at hendelsen kommer under tiltaksgrense. Av den grunn 
benyttes en såkalt tre-faktor modell eller «risiko-trekant». (Risiko 2016, NSM.) Årsaken til dette er 
at historien, hvor ofte dette har forekommet tidligere, ikke gir godt nok svar på hvor sannsynlig det 
er at det vil skje igjen. Derfor vil analyse av en uønsket tilsiktet handling vurdere om verdien (for 
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eksempel skolebarn, sensitive opplysninger, mm.) er interessant for en trussel (gjerningsperson). 
Så blir det viktig å vurdere sårbarhet (tilgjengelighet, dårlig sikring, mm.) for å vurdere risiko. Det er 
ikke utarbeidet verdier eller kategorier på disse tre faktorene. 

  

 

God sikkerhetskultur 

Like viktig som gode planer og riktig kompetanse er en god sikkerhetskultur. NSM har definert 
sikkerhetskultur som «… summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og adferd som 
kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsadferd.»  Ledere er viktige for å sikre 
tilstrekkelig kunnskap hos medarbeidere og skape en åpenhetskultur som ikke tier om feil og avvik 
som kan true sikkerhet. 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Thor Henry Thorød 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2426 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Avtale om drift av mottak for personer som er utsatt for seksuelle overgrep 
(SO-mottak) 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
66/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Forslag til avtale vedrørende drift av SO-mottak godkjennes. 

 

Vedlegg: 
Avtale fra 2017 utkast pr. 02.05.16 
 
 

Sammendrag 

Sandefjord har siden 2005 vært vertskommune for SO-mottaket i Vestfold. SO betyr seksuelle 
overgrep. Fra 01.01.2016 ble ansvaret for overgrepsmottakene overført helseforetakene. 
Sykehuset i Vestfold (SiV) har i 2016 en avtale med Sandefjord kommune om kjøp av denne 
tjenesten. SiV ønsker en ny avtale med Sandefjord kommune om drift av SO-mottak fra 2017. Det 
inngås en 3-årig avtale med SiV om drift av SO-mottak. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 30.05.2016, sak 60/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler at Fellesnemnda godkjenner forslag til avtale. 

Bakgrunn 

SO-mottaket (ambulerende voldtektsmottak) har fra 1. mars 2005 vært et interkommunalt 
samarbeid, der alle kommunene i Vestfold deltok (unntatt Sande og Svelvik som har hatt avtale 
med Buskerud). Det administrative og medisinskfaglige ansvar har vært lagt til Sandefjord 
kommune. De 12 deltakende kommuner har bidratt til finansiering basert på innbyggertall. 
Ansvaret for mottak og behandling av voksne som er utsatt for seksuelle overgrep er fra 2016 
overført spesialisthelsetjenesten i samsvar med anbefaling i Stortingsmelding 15 (2012-2013) 
Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. De overgrepsmottak som i dag fungerer 
godt, kan videreføres gjennom avtaler mellom kommune og sykehus. Sandefjord kommune og 

144



Sykehuset i Vestfold har i 2016 en avtale og denne ønsker SiV å forlenge. 
 
SO-mottaket 

SO-mottaket i Vestfold gir tilbud om akutt undersøkelse og behandling ved fylkets legevakter og på 
dagtid (hverdager) hos fastlege. Det er en SO-sykepleier og legevaktslege/fastlege, som sammen 
gir tilbudet til pasienten. Tiltaket er et lavterskeltilbud, lett tilgjengelig for alle, uansett alder, kjønn 
og sosial tilhørighet og uavhengig av anmeldelse. Pasientene tilbys et tredelt tilbud som består av 
medisinsk behandling i forhold til skade, graviditet og smitte, rettsmedisinsk undersøkelse, 
psykososiale støttesamtaler, hjelp og veiledning for videre oppfølging og eventuelt anmeldelse. 
Pasienten gis 3 måneders betenkningstid i forhold til ønske om anmeldelse. Tilbudet er et akutt 
tilbud, dvs inntil 7 dager etter overgrepet. Tilbudet er for voksne fra fylte 14 år. SO-mottaket har en 
egen sakkyndig lege, som utarbeider de rettsmedisinske erklæringene. 

SO-mottaket har ansatt 13 sykepleiere, avdelingsleder og lege i deltidsstillinger, til sammen 2,1 
årsverk. Sykepleierne som har spesiell kompetanse på helseoppfølging og rettsmedisinsk 
undersøkelse av personer utsatt for seksuelle overgrep, inngår i en vaktordning. SO-mottaket har 
et budsjett på 2.9 millioner for 2017 basert på 75 saker per år. Sykehuset i Vestfold refunderer 
utgifter basert på faktiske regnskapstall. 

Konklusjon 

Sandefjord kommune har bygget opp SO-mottaket i Vestfold og har hatt ansvar for drift siden 
2005. Fra 2016 ble ansvaret overført fra kommune til helseforetak. Sandefjord kommune og 
Sykehuset i Vestfold har i 2016 en avtale om drift av SO-mottak som ønskes forlenget av begge 
parter. 

Sandefjord kommune har kompetanse til å gi overgrepsutsatte i Vestfold et faglig godt tilbud 
gjennom helseoppfølging og rettsmedisinsk undersøkelse. Sykehuset i Vestfold har økonomisk 
ansvar for tilbudet.  

Det inngås avtale om drift av SO-mottak for 2017-2019. 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Tine Luberth 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Avtale 

om  

drift av mottak for personer som er utsatt for seksuelle overgrep (SO-mottak) 

 

1. Avtaleparter 

Denne avtalen er inngått mellom Sandefjord kommune(SK) org. nr 916882807 og Sykehuset i 
Vestfold HF(SiV HF) org. Nr 983975259 

2. Bakgrunn – formål med avtalen 

Avtalen er inngått med bakgrunn i at SiV HF ønsker å forlenge avtale inngått med SK om drift 
av SO-mottak fra 2016, videre for 2017-2019. 

3. Omfang  

Denne avtalen innebærer at SK står for organisering og drift av SO-mottak i Vestfold.  

Tilbudet er et ambulant akutt-tilbud og gis ved legevakter i Vestfold, hos fastleger og andre 
kommunale helsetilbud og ved SiV HF.  

Tilbudet er tilgjengelig på heldøgnsbasis hele året.  

Tilbudet ved SO-mottaket er for personer fra fylte 14 år. Bistand kan også gis ved sporsikring 
hos personer under 14 år ved Barneavdelingen SiV HF.  

So-mottakets tilbud skal være i samsvar med nasjonale føringer og retningslinjer. 

4. Økonomi 

SiV HF forplikter seg til å dekke alle kostnader ved mottaket. Vedlagte budsjett for 2017 med 
en netto kostnad på 2 914 000 kr legges til grunn. Budsjettet justeres hvert år for endring i 
lønnsvekst slik det fremgår av SKs budsjettforutsetninger. Første endring vil være for 2018. 

SK fakturerer SiV HF 2 ganger pr. år basert på regnskap (og ikke budsjett).  Avvik utover 10 % 
på periodisert budsjett skal meldes løpende til SiV HF for at SK skal ha rett til å fakturere mer 
enn budsjett.  

Det årlige budsjettet er basert på estimert aktivitetstall.  Ved vesentlig økning av aktivitet, 
eller endringer i nasjonale føringer eller retningslinjer, må ressursbruk og organisering endres 
i henhold til dette. 

5. Kompetanse og samarbeid 

SK skal sikre og utvikle kompetanse i henhold til de nasjonale faglige retningslinjene som 
foreligger. SO-mottaket skal ivareta samarbeidet med politiet, påtalemyndighet, den 
rettsmedisinske kommisjon, og nødvendige helse- og sosialtjenester. 
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6. Varighet og endring 

Avtalen gjelder fra 01.01.2017 til 31.12.2019. Innen 01.02.2019 skal partene ha varslet 
hverandre om eventuell forlengelse av avtalen. 

 

 

Sandefjord, den       Tønsberg, den 

 

…………………………………….      ……………………………………….. 

Gudrun Haabeth Grindaker      Stein Kinserdal 

Rådmann        Administrerende direktør 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/842 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
Gravferd og kirkegårdsforvaltning i nye Sandefjord 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
67/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd. 

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for gravferdsforvaltning 
etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig fellesnemnda om fremtidig løsning. 

 

Vedlegg: 
Kirkelig fellesnemd-sak gravplassforv-vedleggI 
kirkelig fellesnemd-sak gravplassforv-vedleggII 
Gravplassforv-VEDLEGG 3 
 
 

Innledning 

Kirkelig fellesnemd for nye Sandefjord (KFN) har i henvendelser datert 21.april 2016 bedt om at 
det utarbeides en såkalt tjenesteytingsavtale mellom nye Sandefjord kommune og nye Sandefjord 
kirkelige fellesråd,(SKF) jfr. vedlegg 1.  

Fellesrådet har også oversendt sin økonomiplan for 2017-2020, med prioriteringer, og ber om at 
denne legges til grunn i behandlingen av budsjettet for nye Sandefjord, jfr. vedlegg 2. Dette vil bli 
behandlet i en egen sak tilpasset budsjettbehandlingen. 

De tre kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu har ulike ordninger for økonomisk bidrag, 
myndighetsfordeling og organisering av gravplassforvaltningen med sine respektive kirkelige 
fellesråd. Dette har betydning for både kommunalt tilskudd til kirkelig virksomhet, og for innhold i 
en eventuell tjenesteytingsavtale. En tjenesteytringsavtale innebærer at kommunen yter tjenester - 
nærmere definert i en avtale - i stedet for direkte økonomisk bevilgning til kirken. Kommunen er 
ikke pliktig til å inngå en slik avtale. 

Prosjektleder legger frem denne saken for å få en prinsipiell avklaring med hensyn til 
gravplassforvaltningen og en eventuell tjenesteytingsavtale mellom nye Sandefjord kommune og 
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nye Sandefjord kirkelig fellesråd. 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 09.05.2016, sak 45/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Nye Sandefjord kommune inngår ikke tjenesteytingsavtale om gravplassforvaltning slik 
forslaget nå foreligger fra Kirkelig fellesnemnd.  

2. Fellesnemnda ønsker primært at Sandefjord kommune har ansvar for gravferdsforvaltning 
etter Gravferdsloven § 23, og ønsker dialog med Kirkelig fellesnemnda om fremtidig 
løsning. 

Fellesnemnda behandlet saken i møte 24.05.2016, sak 50/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Saken utsettes. 

1. Bakgrunn 

Det fremgår av gravferdsloven at enhver innbygger har krav på en grav i bostedskommunen. 
Gravferdslovens § 1 presiserer at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller 
livssyn. Gravlegging er et offentlig ansvar, og en handling et menneske ikke kan velge bort.  

De kirkelige fellesrådene ble opprettet i 1997. Lovendringen var et ledd i å fristille kirken fra 
kommunen. Etter Kirkelovens § 14 og Gravferdslovens § 3 er de kirkelige fellesrådene i hver 
kommune ansvarlige for anlegg, drift og forvaltning av gravplasser. Gravferdsloven åpner for at 
kommunene kan overta forvaltningsansvaret, dersom kirkelig fellesråd ønsker dette, jfr 
Gravferdsloven § 23. Det er denne ordningen man har i gamle Sandefjord. Det betyr at fellesrådet, 
etter lovverket, har ansvaret for gravferd, men kan anmode kommunen om å overta hele eller deler 
av oppgavene og ansvaret. 

Kommunen har, uavhengig av Kirkelig fellesråds ansvar, oppgaver i tilknytning til gravferd. 

Det gjelder både økonomiske forhold og myndighetsutøvelse. Ansvar og oppgaver for henholdsvis 
kommune og kirkelig fellesråd fremgår av vedlegg 3. 

2. Status gravplassforvaltningen 

2.1  Generelt   

Gravferdsforvaltningens hovedoppgave er primært å åpne og lukke graven ved gravferd, inngå 
individuelle avtaler om feste og gravstell, utarbeide planer for kommunens gravplassbehov, være 
byggherre under etablering av gravplasser, skjøtte gravplassarealene i kommunen som et verdig 
parkanlegg, og til sist møte lokale tros- og livssynssamfunn til årlig drøftingsmøte.  

Ansvarlig for gravplassene har også oppgaver knyttet til registerføring etter Gravferdsloven § 25. 
 
Dette til forskjell fra selve seremonien, som er en privat hendelse som kan utformes etter avdødes 
og pårørendes ønsker, og hvor tros- og livssyn kan spille en så stor rolle som ønskelig.  

På nasjonalt nivå er det 5 kommuner (Bærum, Modum, Gjesdal, Vennesla og Sandefjord) som har 
alle oppgavene etter gravferdsloven § 23. I Oslo, Skedsmo og Sola har kommunen driftsansvaret 
for åpning og lukking av graver, vedlikehold og etablering av kirkegårder oa. 
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2.2  Gravplassforvaltning i Stokke, Andebu og Sandefjord  

I Stokke har kirkelig fellesråd ansvaret for gravplassforvaltningen i sin helhet, og det er ca 80 
gravferder pr. år.  

I Sandefjord er kommunen gravferdsmyndighet, etter bestemmelsen i gravferdsloven § 23, etter 
avtale med Kirkelig fellesråd fra 1997. Dette betyr at (gamle) Sandefjord har det fulle og hele 
ansvaret for dette. Det et er ca 400 gravferder pr. år.  

I Andebu har Kirkelig fellesrådet administrasjonen, og bestiller praktiske tjenester til åpning og 
lukking av grav mv. av kommunen, basert på tjenesteytingsavtale mellom kommunen og kirkelig 
fellesråd. (En person er kirkeverge i 50 % stilling og kommunalt ansatt i 50 %). Det er ca 45 
gravferder pr. år. 

Nye Sandefjord Kirkelig Fellesnemd består av 2 representanter fra hvert av fellesrådene i Stokke, 
Andebu og Sandefjord.  

Kirkelig Fellesnemnd ønsker å ha ansvaret for gravferdsforvaltningen i den nye kommunen. 
Samtidig ønsker den kirkelige fellesnemnda at kommunen skal stå for det praktiske arbeidet, samt 
overta ansvaret for ansatte og teknisk utstyr. Den løsningen som KFN ønsker er altså en 
mellomløsning mellom dagens ordninger i Stokke og i gamle Sandefjord. 

Nye Sandefjord Kirkelig Fellesnemd gjorde slikt vedtak 09.03.16:  

”Kirkelig fellesnemnd gir prosjektleder fullmakt til å forhandle frem et forslag til avtale med den nye 
kommunen, basert på den beskrevne modellen «ny samarbeidsmodell, alternativ 1».  

I avtalen skal det legges opp til at det er på plass én, felles løsning for gravferds- og 
kirkegårdsforvaltning i den nye kommunen fra 1.1.2017.  

Avtalen må ivareta de kirkelige fellesrådenes ansvar overfor egne ansatte og sikre at berørte 
ansatte blir ivaretatt på en god måte. Samt sørge for at Kirkelig fellesråd får tilført tilstrekkelige 
ressurser til å utføre lovpålagte oppgaver innenfor gravferdsforvaltningen.  

Forslag til avtale legges fram for Kirkelig fellesnemnd, til endelig godkjenning.  

Berørte ansatte skal sikres god informasjon og medbestemmelse i arbeidet med avtalen og i den 
videre håndtering av saken.” 
 

Kirkelig Fellesnemnd ber om at det inngås en tjenesteytingsavtale med nye Sandefjord kommune, 
om at kommunen skal yte visse tjenester til nye kirkelig fellesråd. Dette betyr at Kirkelig 
Fellesnemnd, etter lovverket, har ansvaret for gravferd, men anmoder kommunen om å overta 
deler av oppgavene og ansvaret.  

I denne sammenheng innebærer det at kommunen blant annet skal stå for gravleggingen, drift og 
vedlikehold av gravplasser og kirkegårder i den nye kommunen, mens Sandefjord Kirkelige 
fellesråd har myndigheten og administrerer gravplassforvaltningen. Dette innebærer videre at 
Kirkelig fellesråd skal føre gravregister, kreve inn festeavgifter og ha kontakten med festere.  

Dette er en mellomløsning, hvor oppgaver knyttet til gravplassforvaltning deles på to 
organisasjoner, delvis slik det i dag gjøres i Andebu. Dette til forskjell fra dagens ordning i Stokke 
og Sandefjord, hvor gravplassforvaltingen med tilhørende myndighetsutøvelse ivaretas av 
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henholdsvis Kirkelig fellesråd i Stokke og kommunen i gamle Sandefjord.  

3. Utviklingstrekk 

Det norske samfunn blir stadig mer flere religiøst og multikulturelt. Dette ble blant annet utfyllende 
behandlet i NOU 2013-1 «Det livssynsåpne samfunn» (Stålsett-utvalget). I vedlegg 3 til saken 
redegjøres det for utvalgets prinsipper for fremtidig tros- og livssynspolitikk.  

Utvalget anbefalte at ansvaret for gravplassforvaltning overføres til kommunene.  

Utviklingen i antallet tros- og livssynssamfunn utenfor den norske kirke har økt de senere årene. 

Lokalt illustreres dette ved følgende utvikling i medlemstall i tros- og livssynssamfunn i de siste 3 
årene i kommunene Sandefjord, Andebu (presise tall) og Stokke (tall beregnet, utfra KOSTRA): 
(tabellen vil bli oppdatert til møtet i Fellesnemnda 24.mai).  

 

 2013 2014 2015 
Den Norske Kirke 46246 46080 45799 
Andre   7081 7669 6935* 

*Korrigert for justert medlemstall i Oslo Katolske Bispedømme 
 

I gamle Sandefjord kommune var det i 2015 registrert medlemmer fra 174 ulike tros- og 
livssynssamfunn, og det ble utbetalt ca. 2 millioner kroner i tilskudd til andre tros- og 
livssynssamfunn. Rammetilskuddet til kirken i gamle Sandefjord var ca.12,4 mill. kr. i 2015, 
inkludert 0,36 mill.kr til drift kapeller.  

Det har ikke lykkes prosjektleder å få tilsvarende tall for Andebu og Stokke, men dette vil etter 
planen bli oppdatert til Fellesnemnda sitt møte 24.mai 2016. 

Det har de senere årene også vært økt oppmerksomhet på behovet for livssynsnøytrale 
seremonirom.  

I Sandefjord er to av gravkapellene, Ekeberg og Orelund, tilrettelagt for livssynsåpne seremonier. I 
tillegg er det mulig å gjennomføre livssynsåpne seremonier på Vestfold krematorium som ligger i 
dagens Sandefjord kommune, på grensen til Stokke.  

I NOU 2014: 2 «Lik og likskap» om betaling for kremasjon, gravlegging og grav. (Lae-utvalget) 
gjennomgås prinsipper for fremtidig gravplassforvaltning. Det understrekes bl.a. at gravlegging er 
et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte, og at gravplassene skal være 
allmenne, dvs. felles for alle. Det redegjøres for utvalgets prinsipper i vedlegg 3.  

Forholdet mellom staten og den norske kirke er i endring, og kirken skal skilles fra staten og bli mer 
selvstendig. Dette er en prosess som har foregått gradvis over lang tid, og omfatter både juridiske 
og økonomiske forhold, bl.a. ble sognene selvstendige enheter i 1997. Den norske kirke (DNK) blir 
et nytt, selvstendig rettssubjekt. DNK overtar bla arbeidsgiver ansvaret for prestene fra staten. 
Dette skal ha effekt fra 1.januar 2017. Den økonomiske ansvarsfordelingen mellom staten og 
kommunene på kirkens område endres imidlertid ikke.    

 

151



4. Prosjektleders vurdering 

Prosjektleder legger til grunn at gravferd og gravplassforvaltning er en viktig samfunnsoppgave, 
som skal gjennomføres med respekt og verdighet i alle ledd. Oppgavene har vært løst på en god 
måte i alle de tre kommunene tidligere, med ulike avtaler og ansvars- og oppgavedeling innenfor 
de rammer dagens lovverk gir.  

Gravplassforvaltning er en samfunnsoppgave som i sin natur er følelsesbetont, og hvor det ikke er 
rom for å gjøre feil. Det er svært viktig med god samhandling og samarbeid mellom de ulike 
aktører (begravelsesbyråer, forvaltning, driftspersonell, pårørende). Det er også et fagområde hvor 
den erfaringsbaserte kompetansen hos de ansatte er en kritisk faktor for å gi gode tjenester.  

Prosjektleder er kjent med at den mest vanlige ordningen for gravplassforvaltning er en form for 
avtale om oppgavefordeling mellom kirkelig fellesråd og kommunen. Dette var en naturlig ordning 
for å få til praktiske løsninger da de kirkelige fellesrådene ble opprettet i 1997, særlig aktuelt for 
relativt små kommuner. Den pågående kommunereformen medfører at både kommuner og 
fellesråd blir større og mer robuste organisasjoner. Antall gravferder og antall 
kirkegårder/gravplasser i nye Sandefjord antas å være ca 530 gravferder og 11 gravplasser totalt.  

Prosjektleder vil videre peke på de overordnede samfunnstrekk som gjør seg gjeldende på tros- og 
livssynsområdet. Det norske samfunn blir stadig mer flerreligiøst og multikulturelt, og skillet mellom 
gravferd som et offentlig ansvar og en eventuell seremoni som et privat anliggende, utfra den 
enkeltes tros- eller livssyn, blir tydeligere.  

Gravferd er et offentlig ansvar, og på prinsipielt grunnlag mener prosjektleder at kommunen i 2017 
ikke bør la ett trossamfunn få ansvaret for å gravlegge alle kommunens innbyggere. Det har lenge 
foregått en prosess med sikte på å gjøre kirken mer selvstendig i forholdet til både stat og 
kommune. Ved at kirken overlater gravplassforvaltningen til kommunen kan kirken fokusere på 
sine oppgaver som trossamfunn, og å utvikle menighetenes og kirkens virksomhet forøvrig. 
Prosjektleder ser dette som et naturlig skille mellom kirken som trossamfunn, og kommunen som 
ivaretaker av det offentliges ansvar for gravferd.  

Det kan på den andre siden hevdes at gravferd er en oppgave, som det største trossamfunnet 
fortsatt bør løse, på vegne av storsamfunnet. Det største trossamfunnet har også tradisjonelt hatt 
nær tilknytning til offentlige myndigheter, og disponerer mange seremoni lokaler, finansiert med 
offentlige midler. Prosjektleder mener likevel at det ikke er riktig å la ett ett trossamfunn ha enerett 
på en offentlig oppgave i 2016, sett i lys av overordnede samfunnsendringer og endringer i 
forholdet mellom stat og kirke. 

Kommunen vil uansett ha stor innflytelse på lokal gravplasspolitikk ved fastsetting av avgifter til 
bruk av gravkapell, festeavgifter og kremasjonsavgifter, etter forslag fra Kirkelig fellesråd. 
Kommunen er også eier av krematoriet, og har slik sett en rolle for å tilrettelegge for valg av 
gravferd (begravelse eller bisettelse). Kommunen har dessuten et økonomisk ansvar for 
gravplassforvaltning, uansett hvordan den administreres. Prosjektleder mener derfor at forvaltning 
og drift av gravlegging bør ivaretas av det offentlige. Det er viktig å legge til rette for en 
organisering av oppgavene som er forutsigbar, stabil, rasjonell og gir effektiv bruk av offentlige 
ressurser.  

Prosjektleder er innforstått med at ansvaret for gravferd, etter gravferdsloven, er lagt til kirkelig 
fellesråd, og at kommunen kun kan være gravferdsmyndighet etter avtale med fellesrådet. Men 
fellesrådet kan også velge å ta hele ansvaret selv, ikke bare «stykkevis og delt», altså ikke velge å 
beholde bare enkelte deler av gravplassforvaltningen. 

Prosjektleder noterer seg samtidig at Kirkelig Fellesnemd ikke selv ønsker å etablere en ordning 
for nye Sandefjord som er tilsvarende dagens ordning i Stokke, med fullt ansvar for hele 
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gravplassforvaltningen slik de har etter loven. Fellesrådets vedtak om å ha ansvaret for bare deler 
av gravplassforvaltningen innebærer at fellesrådet må bygge opp en full administrasjon med 
gravferdsregistre, innkrevingsrutiner for festeavgifter, regnskap for gravlegater mv. Kirkelig 
fellesnemnd ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig, for sin egen virksomhet, å bygge opp et 
fullt teknisk apparat som kreves for praktisk drift og forvaltning av gravplassene og kirkegårdene, 
og mener kommunen bør håndtere denne delen av ansvaret gjennom tjenesteytingsavtale.  

Lovverket gir åpning for at kommunen kan yte slike tjenester til fellesrådet etter avtale, i stedet for 
en økonomisk overføring tilsvarende verdien av tjenesten. Prosjektleder vil ikke anbefale at det 
inngås en slik avtale for gravfred, i den betydning at ansvar og oppgaver deles på to 
organisasjoner. Dette begrunnes med sårbarheten for området med hensyn til pårørende, og 
omdømme for den ansvarlige myndighet. Det kan lett bli «gråsoner» og fare for dobbeltarbeid, hvis 
ansvaret skal fordeles på flere. Tydelig ansvars- og oppgavefordeling bør legges til grunn. 
Økonomiske beregninger må fortas på bakgrunn av den modell som velges. Det er et mål for 
kommunen å få til en så rasjonell og effektiv administrasjon og så gode avtaler som mulig. Det er 
på denne bakgrunn lite ønskelig å gå inn i en avtale om delt ansvar på dette området. 

Prosjektleder mener at det er viktig for nye Sandefjord å ta et klart standpunkt, på prinsipielt 
grunnlag, til både gravplassforvaltning og eventuell deling av dette ansvaret nå. Dette vil gi begge 
parter anledning til å ha klare mål for sine nye organisasjoner, og det er viktig av hensyn til berørte 
ansatte. Erfaringen fra Oslo kommune er dessuten at det i etterkant kan være krevende å endre en 
innarbeidet praksis, hvis den viser seg lite formålstjenlig slik lovverket og myndighetsfordelingen er 
pr i dag. Prosjektleder er av den oppfatning at en løsning med gravplassforvaltning på kommunal 
hånd er fremtidsrettet, og vil derfor ikke anbefale at det innledes forhandlinger med Kirkelig 
fellesnemnd om å inngå en tjenesteytingsavtale, altså en avtale om å gravlegge, vedlikeholde 
kirkegårder oa uten å ha oversikt og ansvar for hele virksomheten. Kommunen er heller ikke 
forpliktet til å inngå en slik avtale. 

Et alternativ kan være at den modellen som i dag benyttes i Stokke kommune velges for nye 
Sandefjord kommune. Dette innebærer at Kirkelig fellesråd tar ansvaret for hele 
gravplassforvaltningen og bygger opp både administrasjon og en teknisk avdeling for dette. I så fall 
må kommunen overføre ressurser til dette formålet. Kirkelig fellesnemnd må selv vurdere 
økonomisk og administrativ risiko ved en slik ordning. 

KFN ønsker å ha en ny organisering av gravplassforvaltningen på plass fra1.januar 2017. 
Prosjektleder gjør for ordens skyld oppmerksom på at gjeldende avtale mellom Sandefjord 
kommune og Sandefjord kirkelige fellesråd ikke formelt er sagt opp. Avtalen har en 
oppsigelsesperiode på 4 år. Det er på den annen side mulig å forhandle seg frem til nye avtaler i 
oppsigelsesperioden, dersom begge parter er enige. 

Prosjektleder vil samtidig understreke betydningen av at et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid 
mellom kommune og kirke videreføres i nye Sandefjord, til beste for kommunens innbyggere. 
Kommune og kirke er i sin natur svært ulike organisasjoner og har ulike roller, oppgaver og 
påvirkning på innbyggernes liv. Prosjektleder anerkjenner kirkens betydning som både 
trossamfunn, samfunnsbygger og kulturinstitusjon i en mer en 1000-årig tradisjon i Norge. 

Prosjektleder mener den beste løsningen vil være at nye Sandefjord kommune har fullt og helt 
ansvar for gravplassforvaltning etter Gravferdsloven § 23. Kirkelig fellesnemnd har gjort vedtak om 
at de ikke ønsker at kommunen har fullt og helt ansvar, men ønsker at kommunen ivaretar noen 
oppgaver med grunnlag i tjenesteytingsavtale, mens ansvaret legges til Kirkelig Fellesråd. 
Prosjektleder mener en slik løsning ikke er fremtidsrettet, og at den kan være byråkratiserende, og 
anbefaler derfor Fellesnemnda at man ikke inngår slik tjenesteytingsavtale som Kirkelig 
fellesnemnd ønsker.   
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Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Ingrid Marie Eidsten 
  Prosjektleder                                                                                Saksbehandler 
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VEDLEGG 3 

1. LOVGRUNNLAG. 
 
1.1 Fellesrådets oppgaver fremgår av Kirkelovens §14 og omfatter bl.a.   
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene 
(menighetene), utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme 
samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 
Kirkelige fellesråd ble opprettet i 1997, som et ledd i endringen av forholdet mellom stat og 
kirke. 
 
1.2 Kommunens økonomiske ansvar er regulert av kirkelovens §15 (utdrag)  
§ 15.Kommunens økonomiske ansvar.  
Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:  
a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,  
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,  
c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig 
leder av kirkelig fellesråd,  
d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og 
kontorhold,  
e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,  
f) utgifter til kontorhold for prester.  
Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoni, 
kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene.  
Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester biskopen 
forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at arbeidsforholdene for de kirkelig 
tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og fellesråd har tilstrekkelig administrativ 
hjelp.  
Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 
bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf 
 
1.3 Kommunen har, uavhengig av Kirkelig fellesråds ansvar, følgende ansvar og 
oppgaver i Gravferdsloven: 
 

• sørge for tilstrekkelig areal til gravplasser, jfr. Gravferdsloven § 2 om at det i en 
kommune skal være en eller flere gravplasser av en slik størrelse at det til enhver tid er 
ledige graver til 3 prosent av kommunens befolkning 

•  det økonomiske ansvaret for utgifter til anlegg og drift av gravplasser, jfr. 
Gravferdsloven § 3 og Kirkeloven § 15 

•  treffe endelig avgjørelse i saker der det er uenighet om hvem som skal sørge for 
gravferden, jfr. Gravferdsloven § 9 

•  kommunen kan bli bedt om å avgjøre spørsmål om hvem som skal være ansvarlig for 
gravferden, jfr. Gravferdsloven § 9 

•  kommunen har ansvaret for å besørge gravferd når ingen andre sørger for det, og 
avdøde hadde bopel i kommunen ved dødsfallet, jfr. Gravferdsloven § 9 

• kommunen fastsetter avgifter for feste av grav, bruk av gravkapeller og kremasjon, jfr. 
Gravferdsloven § 21 

• kommunen har oppgaver som eier av krematoriet, jfr. Gravferdsloven § 25 
 

183



2. Offentlige utredninger 
2.1 NOU 2013-1 «Det livssynsåpne samfunn» (Stålsett utvalget). Her settes det opp noen 
grunnleggende prinsipper for tros- og livssynspolitikken, for å gi en basis for en helhetlig tros- 
og livssynspolitikk i en tid som er preget både av mer mangfold og av en større aksept for 
mangfold. Det ble videre formulert åtte prinsipper for en slik helhetlig politikk.  
Disse prinsippene er: 

1. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle. 
2. Den enkeltes tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter. 
3. Ikke-diskriminering: Staten må ikke utsette noen for usaklig eller uforholdsmessig 

forskjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis. 
4. Det legges aktivt til rette for alle borgeres tros- og livssynspraksis. 
5. Likebehandling: Staten bør tilstrebe at enhver borger får – i prinsipp og i rimelig 

praksis – samme grad av støtte til sin tros- og livssynsutøvelse. 
6. Statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes opp mot sentrale 

fellesverdier: demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og 
likestilling. 

7. Organisert tros- og livssynsutøvelse som mottar statlig støtte, må forventes å vise vilje 
til åpenhet og vise annen tros- og livssynsutøvelse den samme respekt som en selv 
forventer og nyter godt av. 

8. Alle bør akseptere å bli eksponert for andres tros- og livssynspraksis i det offentlige 
rom. 

 
Utvalget anbefalte at ansvaret for gravferdsforvaltning overføres til kommunene.  
 
2.2 I NOU 2014: 2 «Lik og likskap» om betaling for kremasjon, gravlegging og grav (Lae-
utvalget) gjennomgås prinsipper for fremtidig gravferdsforvaltning. Utvalget la i sin utredning 
følgende seks prinsipper til grunn for gravferdslovgivingen: 

• Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for de etterlatte 
• Gravplassene skal være allmenne, dvs. felles for alle. 
• Forvaltningen skal legge til rette for at gravlegging skjer med respekt for personlig 

livssyn og i tråd med føringene til vedkommende livssynssamfunn.  
• Lovgivningen skal likestille gravferdsformene og ikke stimulere til å velge den ene 

fremfor den andre.  
• Ett menneske får én grav. 
• Med tiden blir graven slettet og gravminnet tatt bort.  

 
Det var ikke en del av utvalgets mandat å ta stilling til hvem som bør ha ansvaret for 
gravplassforvaltningen. Men utvalget gjorde refleksjoner rundt alternativer behandlet i NOU 
2013-1 «Det livssynsåpne samfunn» (Stålsett utvalget). Utvalget konstaterte videre at 
gravferdsloven ikke tar stilling til hvordan uenighet mellom kommunen og kirkelig fellesråd 
skal løses.  
 
Ingen av de nevnte offentlige utredninger har imidlertid vært til politisk behandling i 
Stortinget, men det er varslet en Stortingsmelding om tros- og livssynspolitikken, muligens i 
2017. 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/842 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Søknad fra Nye Sandefjord Kirkelige Fellesråd, budsjettramme og 
økonomiplan 2017-2020 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
68/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Søknad fra Kirkelig Fellesnemd om tilskudd til nye Sandefjord kirkelige fellesråd om 
økning av det kommunale økonomiske tilskuddet tas til orientering. 

2. Tilskuddet vurderes ved behandling av grunnlaget for budsjett 2017, og fastsettes 
endelig ved behandling av budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020 

 

 

Vedlegg: 
Kirken-SAS-søknadtilskudd 
 
 

Bakgrunn 

Kirkelig Fellesnemd (KFN) for nye Sandefjord kirkelige fellesråd har i søknad datert 21. april 2016 
søkt om økning av rammetilskuddet til drift av kirkene og kirkelig virksomhet med totalt ca. 3,4 mill. 
kr i driftsmidler i 2017.  I tillegg søker Fellesrådet om investeringer på i alt ca. 4,9 mill. kr i perioden 
2017-2018, jfr. vedlegg 1.  

Det er opprettet en Kirkelig Fellesnemd etter modell av den kommunale fellesnemda i samband 
med den forestående kommunesammenslutningen. Kirkelig fellesråd for nye Sandefjord kommune 
opprettes fra 01.01.17. Saken legges frem slik at søknaden om tilskudd til kirken kan vurderes som 
egen sak i Fellesnemda for SAS, parallelt med vurdering av sak om rammer for budsjett 2017. 
Rammer for neste års budsjett vil med bakgrunn i kommunesammenslåingen fastsettes av 
Fellesnemda etter innstilling fra prosjektleder. Resultatet av vurderingene kan innarbeides som del 
av innstilling til Fellesnemda i budsjettgrunnlagssaken i juni. 
 
Det vises for øvrig til Fellesnemdas sak xx/16 vedrørende prinsipper for gravferdsforvaltning og 
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tjenesteytings avtale mellom kommunen og kirken. 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 30.05.2016, sak 61/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøres slikt vedtak: 

1. Søknad fra Kirkelig Fellesnemd om tilskudd til nye Sandefjord kirkelige fellesråd om økning 
av det kommunale økonomiske tilskuddet tas til orientering. 

2. Tilskuddet vurderes ved behandling av grunnlaget for budsjett 2017, og fastsettes endelig 
ved behandling av budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020. 

Tilskudd til nye Sandefjord kirkelig fellesråd 

Kommunen har et økonomisk ansvar for den lokale kirkes virksomhet i henhold til Kirkeloven av 7. 
juni 1996, § 15. Kirkelig fellesråd skal hvert år legge frem et forslag til rammebudsjett for de 
utgiftskategoriene som er nevnt i loven. Dersom fellesrådet ønsker å utvide rammen for den 
kirkelige virksomhet, og ønsker at kommunen skal delta i finansieringen, må forslag om dette 
framlegges som konkrete saker i god tid før behandling av rammene for neste års budsjett.  

Rammetilskuddet som overføres til Stokke, Andebu og Sandefjord kirkelig fellesråd er i 2016 på 
ca. 20,58 mill. kr. I tillegg yter kommunene tjenester for kirkelig fellesråd til en verdi av ca. 1,6 mill. 
kr* (inkl. husleie for kirkekontoret i Stokke). *Tall stipulert av Kirkelig Fellesråd 

Foreløpige KOSTRA tall fra Statistisk sentralbyrå viser netto utgifter pr innbygger i Sandefjord, 
Stokke og Andebu sammenliknet med andre kommuner: 

 

Netto driftsutgifter  
pr innbygger funksjon 390, 393 
 Sfj Stokke Andebu Larvik Tbrg Nøtterøy Gj.sn. 

Vestfold 
Gruppe 
13 

2014 450 440 561 595 492 609 523 474 
2015 434 455 597 607 510 609 536 486 

I tallene inngår netto driftsutgifter til kirker og gravlunder. 

 

Utvikling i medlemstall i Den Norske Kirke (DNK) i kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord i 
perioden 2010-2015. 

Utvikling av 
medlemstall 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Antall medlemmer 46 552 46 403 46 368 46 246 46 080 45 799 
Befolkningsmengde 60 149 60 776 61 573 62 204 62 647 63 414 
Andel av befolkningen 77,4 % 76,4 % 75,3 % 74,3 % 73,6 % 72,2 % 
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Søknaden fra nye Sandefjord kirkelig fellesråd 

Sandefjord kirkelig fellesråd behandlet grunnlag for budsjettet i møte 20. april 2016.  

Fellesrådets budsjettforslag tar utgangspunkt i eksisterende økonomiplaner for de tre fellesrådene, 
jfr vedlegg 1. Det pekes på at flere forhold knyttet til kommunesammenslåingen ikke er avklart og 
kan få betydning for den økonomiske situasjonen.  

Dette gjelder spesielt:  

· Grensejustering mellom Stokke kommune og Tønsberg kommune (Vear) 
· Pensjonskostnader  
· Arbeidsfordeling mellom ny kommune og nytt fellesråd i gravferdstjenesten  
· Innholdet i en eventuell tjenesteytingsavtale 

Fellesrådet peker i sin søknad på at arbeidet med økonomiplanen har klargjort at den økonomiske 
situasjonen i det nye fellesrådet blir stram og at det er mange udekkede behov. Samlet behov for 
økning av driftsmidler i 2017 er foreløpig beregnet til 3,4 mill kroner, eksklusiv lønns- og prisvekst, 
og eksklusiv konsekvens av endringer i gravferdsforvaltningen. Det er behov for 4,9 mill kroner til 
investeringsmidler i 2017 og 2018. Behovene er beskrevet i søknaden. Oppsummering av behov 
som ikke er dekket innenfor dagens økonomiske ramme fremgår av tabell i vedlegg 1.  

Kirkelig fellesnemd presiserer at det er spesielt viktig at kommunen øker den økonomiske rammen, 
og har prioritert følgende punkter:  

 

 Områder/oppgaver Beløp 
1 Kompensasjon for lønns- og prisvekst  

 
Ikke oppgitt 

2 Kompensasjon for overtagelse av adm. oppgaver fra 
kommunen (Andebu og Stokke) 

475.000 kr pr. år 

3 Kompensasjon for endring i gravferdsforvaltningen  
 

Ikke oppgitt, må utredes 
nærmere 

4 Oppgradering av data/it system ved sammenslåingen 225.000 kr (engangskostnad) 
5 Dekke etterslep på vedlikehold av Stokke og Skjee 

kirker 
950.000 kr  

6 Oppjustere løpende vedlikehold av kirker og kapeller  
 

Ikke prissatt – ønsker 
tjenesteyting 

7 Økning av fagstillinger 1.732.000 kr 
   

 

Det søkes om en styrking av driftsrammen med ca. 3,4 mill. kr i driftsmidler i 2017, hvorav  

1,175 Mill kr er engangskostnader, knyttet til henholdsvis kommune reformen (225.000 kr til 
oppgradering av IKT-systemer) og etterslep på vedlikehold av Stokke og Skjee kirker (950.000kr).  
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Festeavgift og kremasjonsavgift 

Kommunen fastsetter avgifter for feste av grav og kremasjonsavgift etter forslag fra fellesrådet. 
Fellesrådet anbefaler at avgifter harmoniseres fra 2017. Tabellen under viser avgiftene de tre 
kommunene i 2016, og KFNs forslag til nye avgifter. 

 Stokke Andebu Sandefjord Forslag 
2017 (KFN) 

Festeavgift  
(pris pr grav pr. år) 

230 100 180 200 

Kremasjonsavgift (kr) 
(betales av pårørende) 

2275 6550 1782 1782 

 

Prosjektleders vurdering 

Prosjektleder er klar over det mangfold av tjenester som kirken tilbyr kommunens innbyggere, og 
ser viktigheten av disse også fordi det er en stor grad av frivillig ressursinnsats i arbeidet. 
Kommunen og kirken har også en lang og god tradisjon for samarbeid. 

Selv om kirkelovens § 15 beskriver hvilke stillinger og tjenester som kommunen har et økonomisk 
ansvar for, sies det ikke noe om standard eller nivå på disse tjenestene.   

Beregning av tilskudd til kirken har vært gjort på noe ulike måter i de tre kommunene. En 
videreføring av beregningen i gamle Sandefjord, med et årlig tilskudd pr. medlem til kirken og 
andre tros- og livssynssamfunn medfører at tilskuddet fra kommunen vil variere med endringer i 
medlemstall. Tilsvarende betyr det at dersom den årlige rammen for tilskudd til kirken og til andre 
tros- og livssynssamfunn økes, så vil kirken få sin andel av dette.  

Prosjektleder konstaterer at kommunens netto driftsutgifter til kirkelig virksomhet i nye Sandefjord i 
2015, med unntak for Andebu, er noe lavere pr. innbygger enn i andre sammenlignbare 
kommuner. Noe av årsaken til dette kan være at Andebu har tre middelalderkirker.  

I tilknytning til den pågående kommunereformen er det et mål å få større og mer robuste 
kommuner, og kirkelige fellesråd. Det forventes også en mer effektiv og rasjonell organisasjon på 
sikt. Prosjektleder vil understreke betydningen av at kirkelig fellesråd har dette perspektivet med i 
sin pågående endringsprosess, og søker å finne robuste og fremtidsrettede løsninger hva gjelder 
både organisering og oppgaver, samt nøkterne forventinger til fremtidige kommunal finansiering. 
Kommunen står overfor mange store utfordringer særlig innenfor kommunalområdet helse, sosial 
og omsorg. Dette er tiltak som gjelder alle. Hele kommunen, inklusive kirkelig fellesråd, må derfor 
være forberedt på å bidra, og påregne reduksjoner hvis det blir nødvendig. 

Prosjektleder er innforstått med at flere forhold, slik som grensejusteringen på Vear og plassering 
av gravferdsforvaltningen, må utredes videre og vil kunne få betydning for fellesrådets økonomiske 
rammer. Det registreres samtidig at KFN ser mange behov og få besparelser i forhold til nye 
Sandefjord, både hva gjelder grensejusteringen og et nytt fellesråd. Prosjektleder vil her vise til 
saken om justering av prostigrenser, hvor det ble forutsatt at endringer i kirken ikke skulle medføre 
økte økonomiske forpliktelser for nye Sandefjord kommune samlet sett.  

I forhold til de områder/oppgaver KFN har prioritert har prosjektleder følgende merknader: 

Generelt legges det opp til å justeres rammetilskuddet til kirken og andre tros- og livssynssamfunn 
for pris- og lønnsveksten. Administrasjonen har notert kravet fra KFN om kompensasjon for 
administrative tjenester som i dag utføres av kommunene, og prissetting av disse. Dette vil bli 
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vurdert som en del av arbeidet med eventuelle endringer i gravferdsforvaltningen og en eventuell 
tjenesteytingsavtale. Med hensyn til etterslep på vedlikehold av kirkene, spesielt i Stokke, må 
fellesrådet være forberedt på at dette eventuelt må tas over tid, og kan ikke påregne at alt kan tas 
på ett år.  

Prosjektleder har forståelse for at Kirkelige Fellesnemd har kostnader knyttet til den pågående 
omstillingen, bl.a synliggjort ved behov for oppgradering av IT-systemer. Prosjektleder vil anbefale 
at denne engangskostnaden imøtekommes med  ca 50% av omsøkt beløp, (dvs 110.000 kr). 
Prosjektleder vil samtidig vise til at Kirkelig Fellesnemd for nye Sandefjord tidligere har fått et 
statlig omstillingstilskudd på totalt 750.000kr. 

Generelt gjelder at fellesrådet må prioritere oppgavene, også fagstillinger, innenfor den rammen 
som stilles til disposisjon. Kommunen ønsker ikke og kan ikke blande seg inn i hvordan kirkelig 
fellesråd løser oppgavene innenfor sin rammeoverføring. 

Prosjektleder er enig med KFN om at festeavgift og kremasjonsavgift bør harmoniseres fra nyttår, 
på lik linje med andre kommunale avgifter. Nivået på festeavgifter og kremasjons-avgift er viktige 
virkemidler i forhold til gravplassforvaltning.  

Erfaringsmessig vil økte festeavgifter føre til større gjenbruk av graver. Det er på den annen side 
kostbart å anlegge nye gravplasser. En festeavgift på 200 kr pr. grav pr. år anslås å gi en 
merinntekt på ca. 220.000 kr pr. år. Inntekten av festeavgiftene tilfaller normalt den som har 
ansvaret for gravplassforvaltningen (dvs fellesrådet eller kommunen). En slik merinntekt kan da 
enten gå til besparelse på gravplassforvaltingen, eller ses på som et økt tilskudd til kirken.   

Kostnader til kremasjon dekkes i utgangspunktet ikke av det offentlige, men betales av private. 
Sandefjord og Stokke kommuner har imidlertid valgt å subsidiere denne, for å stimulere til at flere 
velger kremasjon. Kommunen dekker da differansen mellom det kremasjonen reelt koster (pt 6550 
kr) og den kremasjonsavgift som betales av de pårørende. En lav kremasjonsavgift medfører 
derfor utgifter for kommunen. En kremasjonsavgift på ca 2000 kr antas å være akseptabel for de 
pårørende.  

En kremasjonsavgift på 2000 kr er beregnet å balansere kommunens merkostnader ved å 
subsidiere kremasjoner i Andebu, mot den økte inntekten i Sandefjord, som har en høy andel 
kremasjoner. Det er pt god kapasitet for urnegraver i hele den nye kommunen.  

Prosjektleder vil etter en samlet vurdering anbefale festeavgifter i tråd med KFNs anbefaling , (200 
kr pr grav pr år), men vil anbefale at kremasjonsavgiften økes til 2000 kr, hvilket er en 
mellomløsning i forhold til dagens nivå i Stokke og Andebu.    

Energisparing i kirkene i gamle Sandefjord er med i økonomiplanen for 2015-2018. Innsparingen 
kan forsvare investeringen forutsatt at rammetilskuddet til fellesrådet reduseres med tilsvarende 
beløp. Investeringen i Bugården er planlagt i løpet av 2016, og prosjektleder forutsetter at 
driftstilskuddet reduseres etter hvert som ENØK-tiltakene blir gjennomført.  

Rammetilskuddet til kirken fastsettes endelig i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.  

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Ingrid Marie Eidsten 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2464 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet – sammenslåing av Stokke, 
Andebu og Sandefjord kommuner – domssogn 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
69/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Alternativ 2 i Justis- og beredskapsdepartementets brev av 20. mai 2016 bør legges til grunn for 
nye Sandefjord kommune, slik at deler av Tønsberg tingrett domssogn (dagens Andebu og Stokke 
kommune) overføres til Sandefjord tingretts domssogn med virkning fra 1. januar 2017. 

 

 

Vedlegg: 
Sammenslåing av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - domssogn 
 
 

Vedr behandlingen   

På grunn av sent innkommet brev fra Justisdepartementet var det ikke tilstrekkelig tid til å legge 
frem saken til Arbeidsutvalget i forkant av behandling i Fellesnemnda.  

Bakgrunn 

I februar i år mottok Stokke kommune og Andebu kommune brev fra Sandefjord tingrett hvor det 
var vedlagt et brev fra Domstoladministrasjonen med beskjed om at de to kommunene (med 
unntak av Vear i Stokke) fra og med 1. januar 2017 skulle overføres fra Tønsberg domssogn til 
Sandefjord domssogn. 

Ved brev av 20. mai 2016 ber imidlertid Justis- og beredskapsdepartementet om at Sandefjord, 
Andebu, Stokke og Tønsberg kommune mfl. gir tilbakemelding på følgende alternativ i forhold til 
valg av løsninger for domsognstilknytning for dagens Andebu og Stokke kommune: 

1. videreføre dagens geografiske inndeling i domssogn, dvs. at dagens Andebu kommune og 
Stokke kommune fortsatt vil sogne til Tønsberg tingrett. 
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2. overføre deler av Tønsberg tingretts domssogn (dagens Andebu kommune og Stokke 
kommune) til Sandefjord tingretts domssogn. 

 

Det opplyses at alternativ 2 vil innebære en overføring av ca. 13-15.000 innbyggere fra Tønsberg 
tingrett til Sandefjord tingrett.  Dette vil gi Sandefjord tingrett økt antall saker og behov for flere 
årsverk og større lokaler, uten tilsvarende muligheter for tilhørende reduksjoner i Tønsberg tingrett. 

Vedlagt det nevnte brevet fra Departementet lå kopi av brev datert 10. mars 2016 fra 
Domstoladministrasjonen (DA).  Fra DAs side pekes på at alternativ 2 vil føre til en betydelig 
merutgift, som er svært uheldig sett i lys av domstolenes stramme ressurssituasjon.  DAs 
foretrukne alternativ er derfor å videreføre domssognene for Tønsberg og Sandefjord tingrett, med 
de grenser som var før den kommende kommunesammenslåingen, jf. alternativ 1.  DA viser til at 
dette alternativet vil være kostnadsnøytralt, samtidig som det vil gi et bedre grunnlag for å vurdere 
eventuelle fremtidige endringer i domstolstrukturen i Vestfold i en bedre sammenheng. 

I løpet av 2016 skal det etableres nye meddommerutvalg etter valg som skjer i den enkelte 
kommune (valgene gjennomføres gjerne før sommeren).  Departementet uttaler at dette betyr at 
det på tidspunktet før sammenslåingen og endring av domssogn-forskriften vil være et 
meddommerutvalg som vil fungere de nærmeste fire årene.  Dersom ordningen med nye 
domssogn ikke gjøres permanent, bør ordningen derfor gjelde for fire år. 

Departementet ønsker synspunkter/innspill på de to alternativene innen 10. juni 2016. 
Prosjektleder har gitt melding om at Fellesnemnda skal ha møte 14.juni, og at uttalelse fra Nye 
Sandefjord sendes etter dette møtet.  

 

Prosjektleders vurderinger 

Prosjektleder vurderer alternativ 2 som den foretrukne modell, og mener denne modellen fremstår 
som en mer helhetlig og inkluderende ordning for den nye kommunen.  At hele nye Sandefjord 
kommune får ett domssogn kan også ha en betydelig «symboleffekt» for innbyggerne. 

På generelt grunnlag vil det også fremstå som unaturlig at deler av den nye kommunen vil sogne til 
en tingrett med geografisk beliggenhet utenfor kommunen – særlig når det allerede eksisterer en 
tingrett innenfor kommunens grenser. 

Prosjektleder mener at de praktiske konsekvensene, som behov for større lokaler, bør være 
løsbart innenfor en rimelig tidshorisont. I motsetning til Domstoladministrasjonen, kan ikke 
prosjektleder se at konsekvensen av alternativ 2 vil generere en «betydelig merutgift som er svært 
uheldig sett i lys av domstolenes stramme ressurssituasjon», slik det anføres i 
Domstoladministrasjonens brev av 10. mars 2016.  

En overføring av dagens Stokke kommune og Andebu kommune fra Tønsberg tingrett til 
Sandefjord tingrett bør, etter prosjektleders vurdering, ikke nødvendigvis medføre et totalt sett 
høyere antall årsverk for de to domstolene samlet, da noen årsverk kan søkes overført til 
Sandefjord tingrett. 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                   Kjell Skoli 
Prosjektleder                                                                         Saksbehandler 

 

 

211



212



213



214



215



216



217



 

 
Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/213 
Saksbehandler: Tina Skarheim 
 
 
Orientering fra temakomiteene - juni 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
70/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak  
 

 

 
 
Saksfremstilling 

På samme måte som tidligere legges det opp til korte muntlige orienteringer fra komiteene i 
Fellesnemnda sitt møte. 

 

 

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker           
Prosjektleder 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/232 
Saksbehandler: Liss Carin Haugland 
 
 
Eventuelt - 14.06.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
71/2016 Fellesnemnda 14.06.2016 
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