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Intercityutbyggingen - Høring av planprogram til kommunedelplan 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak: 
 
InterCity-utbyggingen på strekningen Tønsberg – Larvik vil, i tillegg til å være et 
ledd i et nasjonalt prosjekt, også gi betydelige lokale virkninger i de berørte 
kommunene. Prosjektet vil få betydning for by- og tettstedsutviklingen i Sandefjord 
og Stokke sentrum, samt for utviklingen ved og rundt Torp Sandefjord lufthavn. 
Prosjektet kan potensielt, dersom det følges opp med gode 
knutepunktsutviklingsprosesser, kunne skape positive endringer i det lokale og 
regionale bolig- og arbeidsmarkedet.  
 
Prosjektets framdrift og gjennomføring har stor betydning for utviklingen i 
Sandefjord kommune.  
  

1. Sandefjord kommune slutter seg til vurderingene i Bane NORs forslag til 
planprogram for kommunedelplaner på IC-strekningen Tønsberg – Larvik.  

2. Kommunen stiller seg positiv til videre utredning av de foreslåtte korridorer 
(planområdet), både innenfor Sandefjord kommune, og i øvrige 
Vestfoldkommuner.  

3. Utredningsbehovene som er definert i foreliggende planprogrammet bør sikre 
en tilstrekkelig utredning av både disse og øvrige konsekvenser av anlegget. 
Allikevel, sett i lys av de samfunnsmessige virkningene anlegget antas å 
generere, ønsker kommunen følgende tilføyelse til planprogrammets kapittel 
5.4:  

· Muligheten for pendelstart i Sandefjord i 2030 utredes. 
4. Kommunen minner om at de momenter som ble beskrevet i uttalelser gitt av 

de gamle kommunene og fellesnemda forsommeren 2016 fortsatt gjelder, og 
må ses i sammenheng med denne høringsuttalelsen.  



 
 
Formannskapet behandlet saken 04.04.2017: 
 
Behandling: 
Karin Virik, V ba formannskapet vurdere henne inhabil i saken med bakgrunn i 
hennes styreverv i Sandefjord Lufthavn. 

Virik, V fratrådte. 

 

Ida Cathrine Nilsen, SP ba formannskapet vurdere henne inhabil i saken med 
bakgrunn i at hun har eiendom som vil bli berørt ved en av korridorene. 

Nilsen, SP fratrådte 

Fredrik Sørlie Borg, KRF tiltrådte. 

 

Erling Fredrik Sørhaug, H og Lozan Balisany, AP bad formannskapet vurdere 
dem inhabile i saken med bakgrunn i deres styreverv i Sandefjord boligstiftelse. 

Sørhaug, H og Balisany, AP fratrådte. 

 

 

Formannskapet sluttet seg enstemmig med 16 stemmer til at Virik, V, Nilsen, SP, 
Balisany, AP og Sørhaug, H er inhabile. 

 

 

Bjørn Ole Gleditsch, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, KRF, FRP, 
SP, V, SV og AP: 

Alternativ til rådmannens innstilling pkt. 2: 

  

Som rådmannens innstilling med følgende endring::  

 

 

Kommunen stiller seg positiv til videre utredning av de foreslåtte korridorer 



(planområdet), både innenfor Sandefjord kommune, og i øvrige Vestfoldkommuner 
med unntak av i Tønsberg. Sandefjord kommune anbefaler at det i videre prosess 
utredes en alternativ korridor gjennom Tønsberg, forutsatt at ett av de foreliggende 
alternativene, fortrinnsvis Nøtterøy-korridoren, utgår. 

 

 

Nils Ingar Aabol, AP fremmet følgende forslag på vegne av SV, V og AP: 

Nyt pkt 3: 

For å redusere de negative konsekvensene på strekningen mellom Tønsberg og 
Stokke ber Sandefjord kommune om at det utredes et tredje alternativ på denne 
strekningen. 

 

Bror-Lennart Mentzoni, KRF fremmet følgende forslag på vegne av SP og KRF: 

Nytt pkt: 

I det videre planarbeidet bør det legges til rette for at den gamle traséen eventuelt 
kan brukes til sammenhengende sykkeltrasé for transportsyklister på strekningen 
Larvik - Sandefjord - Stokke - Tønsberg. 

 

Nils Ingar Aabol, AP trakk forslag fremmet på vegne av SV, V og AP. 

 

Rådmannens innstilling med innledning og pkt 1 ble enstemmig vedtatt med 16 
stemmer. 

 

Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling pkt 2 og forslag fremmet av 
Gleditsch, H. 

Forslag fremmet av Gleditsch, H ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

 

Rådmannens innstilling pkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 



 

Det ble votert over forslag fremmet av Mentzoni, KRF. 

Forslag fremmet av Mentzoni, KRF ble enstemmig vedtatt med 16 stemmer. 

 

 

Borg, KRF fratrådte. 

Nilsen, SP tiltrådte 

Virik, V tiltrådte. 

Sørhaug, H tiltrådte 

Balisany, AP tiltrådte. 

 
FSK- 055/17 Vedtak: 
 
InterCity-utbyggingen på strekningen Tønsberg – Larvik vil, i tillegg til å være et ledd 
i et nasjonalt prosjekt, også gi betydelige lokale virkninger i de berørte kommunene. 
Prosjektet vil få betydning for by- og tettstedsutviklingen i Sandefjord og Stokke 
sentrum, samt for utviklingen ved og rundt Torp Sandefjord lufthavn. Prosjektet kan 
potensielt, dersom det følges opp med gode knutepunkts utviklingsprosesser, kunne 
skape positive endringer i det lokale og regionale bolig- og arbeidsmarkedet.  

 

Prosjektets framdrift og gjennomføring har stor betydning for utviklingen i Sandefjord 
kommune.   

 

1. Sandefjord kommune slutter seg til vurderingene i Bane NORs forslag til 
planprogram for kommunedelplaner på IC-strekningen Tønsberg – Larvik.  

2. Kommunen stiller seg positiv til videre utredning av de foreslåtte korridorer 
(planområdet), både innenfor Sandefjord kommune, og i øvrige 
Vestfoldkommuner med unntak av i Tønsberg. Sandefjord kommune 
anbefaler at det i videre prosess utredes en alternativ korridor gjennom 
Tønsberg, forutsatt at ett av de foreliggende alternativene, fortrinnsvis 
Nøtterøy-korridoren, utgår. 

3. Utredningsbehovene som er definert i foreliggende planprogrammet bør sikre 
en tilstrekkelig utredning av både disse og øvrige konsekvenser av anlegget. 
Allikevel, sett i lys av de samfunnsmessige virkningene anlegget antas å 
generere, ønsker kommunen følgende tilføyelse til planprogrammets kapittel 
5.4: 
 
*    Muligheten for pendelstart i Sandefjord i 2030 utredes. 
 

4. Kommunen minner om at de momenter som ble beskrevet i uttalelser gitt av 



de gamle kommunene og fellesnemda forsommeren 2016 fortsatt gjelder, og 
må ses i sammenheng med denne høringsuttalelsen.  

5. I det videre planarbeidet bør det legges til rette for at den gamle traséen 
eventuelt kan brukes til sammenhengende sykkeltrasé for transportsyklister 
på strekningen Larvik - Sandefjord - Stokke - Tønsberg. 

 

 
Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn  
Mandatet for videre planlegging av de Ytre InterCity-strekningene er gjeldende 
nasjonal transportplan (heretter NTP) 2014 – 2023.  
 
På bestilling fra samferdselsdepartementet ble det utarbeidet en 
konseptvalgutredning (heretter KVU) for Vestfoldbanen som ble ferdigstilt i 2012. 
Utredningen anbefalte at anlegget skulle dimensjoneres for en hastighet på 250 
km/t, med unntak av byene. KVUen fremhevet sentral stasjonslokalisering og 
forutsigbare rammebetingelser og finansiering, som suksesskriterier.  
 
Forsommeren 2015 igangsatte Bane NOR (heretter BN) arbeidet med en forstudie, 
som en videreføring av KVU-arbeidet. I arbeidet med forstudien ble 
handlingsrommet igjen utvidet. Formålet med forstudien var å kartlegge 
grunnforholdene langs mulige korridorer, avklare eventuelle prosjektstoppere og 
gjennomføre samfunnsøkonomiske beregninger. Forstudien danner bakteppet for 
de anbefalte korridorene i det foreliggende forslaget til planprogram.  
 
Forsommeren 2016 ble de berørte Vestfoldkommunene og aktuelle 
sektormyndigheter invitert til en førhøring av planprogrammet. Saken var da til 
behandling i bystyret i gamle Sandefjord, kommunestyret i Stokke og i 
Fellesnemda (se vedlegg 5, 6 og 7). Perioden etter førhøringen har BN brukt til å 
vurdere innspillene og foreta en ny vurdering av aktuelle utredningskorridorer. 
Prosjektet har også vært gjennom en periode med stor usikkerhet i forhold til videre 
planlegging. I endelig vedtatt statsbudsjett ble det avsatt midler til videre 
planlegging, men ikke mer enn at BN nå vurderer å utsette planleggingen av 
strekningen Furustad – Larvik noe.  
 
Det er blitt foretatt endringer som følge av førhøringen, blant annet i forhold til 
utredningskorridorene. Endringene er allikevel mindre i Sandefjord kommune enn i 
Tønsberg f.eks. Denne uttalelsen bør allikevel ses i sammenheng med uttalelsene i 
førhøringen. 
 
Forutsetninger og målsettinger for utbyggingen  
Stortinget har vedtatt Intercity-utbyggingen av Vestfoldbanen. Kommunedelplanen 
skal således ikke vurdere om strekningen skal bygges, men i hvilken korridor den 
skal bygges. I henhold til gjeldende NTP skal Ytre-IC være ferdig bygget til 2030. 
En strekning sør for Tønsberg skal stå ferdig til 2026 for å muliggjøre 
halvtimesavganger til/fra Skien. Endelig jernbanetrasé vil bli fastsatt i neste 
planfase, som er reguleringsplan.  
 
BNs 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.  
 
Planleggingen skal tilrettelegge for et pålitelig togtilbud med kort reisetid mellom 
byer og tettsteder. Reisetidsmålene er Oslo – Tønsberg på 1 time og Oslo – 
Porsgrunn på 1 ½ time. Det skal hovedsakelig planlegges for en hastighet opptil 
250 km/t. Det er strenge krav til kurvatur og stigning/fall (maks. 12,5 promille). Det 
planlegges for dobbeltspor på hele strekningen og nye stasjoner i Tønsberg, 
Stokke, Torp, Sandefjord og Larvik. Stasjonene i Stokke og på Torp planlegges 
med to spor til plattform. Sandefjord stasjon planlegges som mulig vendestasjon 
med 4 spor til plattform.  
 
Både frekvens og kapasitet skal økes vesentlig. Den nye jernbanen skal gi 
muligheter for kvartersfrekvens på togavgangene i begge retninger. I første 
omgang planlegges dette gjennomført mellom Tønsberg og Oslo (tilbudskonsept 
2027), kombinert med halvtimesavganger til/fra Skien innen utgangen av 2026. I et 
mer langsiktig perspektiv (tilbudskonsept 2050) planlegges det kvartersavganger 
mellom Sandefjord og Oslo. Den nye Vestfoldbanen skal dimensjoneres for 
godstrafikk, men slik transport skal fortrinnsvis gå på Sørlandsbanen.  
 
Plantyper, fremdrift og medvirkning   
Det skal utarbeides tre kommunedelplaner (heretter KDP) på den aktuelle 
strekningen. Planprogrammet, som man nå skal ta stilling til, er felles for hele 
utbyggingstrekningen. I planprogrammet legges føringene for det kommende 
konsekvensutredningsarbeidet. 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. BN har selv lagt planprogrammet ut på høring og ønsker 
selv å bearbeide innspillene før planprogrammet oversendes kommunene for 
fastsettelse i løpet av 2017. I selve KDP-arbeidet skal det utarbeides plankart, 
bestemmelser, planbeskrivelse med konsekvensutredning, risiko- og 
sårbarhetsanalyse, samt de vedlegg som fremgår av planprogrammets kapittel 6.  
 
Ved ferdigstillelse av KDPene skal det være 1 sammenhengende korridor på hele 
utbyggingsstrekningen. Det er denne som skal bli gjenstand for videre 
detaljplanlegging (reguleringsplan). KDP for strekningen Tønsberg – Furustad 
planlegges vedtatt i 2018. Bane NORs fremdriftsplan er vedlagt som vedlegg 4. 
 
Det har til nå vært en rekke møter mellom BN, berørte kommuner og 
sektormyndigheter på ulike administrative nivå. BN har også holdt flere 
folkevalgtorienteringer og orienteringer i Plattform Vestfold. Åpent folkemøte ble 
avholdt i Sandefjord 07.03.17. I løpet av høringsperioden skal det avholdes egne 
særmøter med relevante myndigheter, interesseforeninger, grunneierlag, 
velforeninger, nærmiljøutvalg og foreldreutvalg ved skoler som kan bli berørt. For 
øvrig skal plan- og bygningslovens krav til varsling og høringer etterleves i KDP-
prosessen og etterfølgende planprosesser.  
 
Jernbanerelaterte prosesser  
Hovedprosessen er planprosessen knyttet til utarbeidelse av juridisk bindende 
KDPer og påfølgende reguleringsplaner. IC-utbyggingen på Vestfoldbanen er i 
midlertid en komplisert prosess med flere avgreninger. For eksempel har BN de 
senere år hatt prosesser i forhold til nedleggelse av planoverganger ved 



Virikdammen og Orelund. Det pågår fortsatt prosesser i forhold til nye løsninger for 
de usikrede adkomstene til Virik gård i Sandefjord og Helgerød planovergang syd 
for Stokke sentrum. 
 
Andre jernbanerelaterte prosesser som gamle Sandefjord og Stokke kommuner 
har uttalt seg til inkluderer arealsøk til hensettingsanlegg/driftsbase for tog og 
strategi for knutepunktutvikling. Det kan nå forventes at disse prosessene i større 
grad sammenveves med hovedprosessen.  
 
Forslag til planprogram  
Forslag til planprogram er vedlagt (se vedlegg 3). Planprogrammet er på høring i 
perioden 1. mars – 12. april. Hensikten med planprogrammet er først og fremst å 
beskrive hvilke korridorer og korridorkombinasjoner som skal utredes, samt angi 
hvilke temaer som skal konsekvensutredes i korridorene.   
 
Planområdet  
Planområdet for KDPene strekker seg fra Jarlsbergtunnelen nord for Tønsberg til 
Kleivertunnelen vest for Larvik. Endepunktene utgjør sammen med to punkter, i 
Stokke og på Furustad, det BN har definert som «fastpunkter». Det er mellom hvert 
av disse fastpunktene det skal utredes ulike korridorer. Planområdet og 
«fastpunktene» fremgår av vedlegg 1.  
 
Korridorbredden på planområdet varierer fra normalt ca. 300 meter og helt opp til 
ca. 800 meter, der det er stor usikkerhet innenfor en korridor. Det ferdig regulerte 
dobbeltsporet, inklusiv sidearealer, vil kun beslaglegge et 15 – 30 meter bredt 
areal, med unntak av stasjonsområdene. Planområdet vil ikke være juridisk 
båndlagt før KDPene er vedtatt. 
 
Hensettingsareal og areal til massedeponier er ikke medtatt i planområdet for KDP.  
 
Foreslåtte utredningskorridorer  
De foreslåtte utredningskorridorene fremgår av vedlegg 2 og planprogrammets 
kapittel 4.  
 
Mellom Jarlsbergtunnelen og Stokke foreslås to korridorer utredet. Nøtterøy-
korridoren har en linjeføring rett gjennom Tønsberg sentrum (både delvis senket og 
et delvis hevet trasé skal utredes). Korridoren går i bro over kanalen til Nøtterøy, 
under Teieskogen, i bro over Vestfjorden fra Munkerekka på Nøtterøy til 
Robergåsen og Gile (rett syd for golfbanen på Vear) i Sandefjord kommune. 
Nøtterøy-korridoren var ikke et alternativ i førhøringen og har således ikke vært 
gjenstand for kommunens vurdering tidligere. 
 
Vear-korridoren svinger raskt vestover før Tønsberg sentrum, under Slottsfjellet. 
Korridoren går i bro over Byfjorden, syd for Ilene naturreservat, og har et kort 
strekk med dagsone på Smørberg før den fortsetter i tunnel på et langt strekk 
under bebyggelsen på Vear frem til Gile. Korridoren er relativt skånsom ovenfor 
eksisterende bebyggelse i store deler av Tønsberg by og boligområdene på Vear.  
 
Fra Gile er Nøtterøy-korridoren og Vear-korridoren sammenfallende i området 
mellom Akersvannet og Melsomvikveien inn til Stokke sentrum. Korridoren går i 
dagsone frem til ny (delvis nedsenket) stasjon i Stokke sentrum, øst for dagens 
jernbane og nord for Storgata. En viktig forutsetning er at Storgata skal kunne 



krysse over jernbanen. Det blir stasjon i Stokke sentrum, men variert stoppmønster 
skal utredes.  
 
Det er verdt å merke seg at Jarlsbergkorridoren, som langt på vei tilsvarer 
eksisterende trasé, inkl. jernbanesløyfe i Tønsberg, ikke foreslås videre utredet. 
Begrunnelsen fremgår av planprogrammets kapittel 7.1.  
 
Mellom Stokke stasjon og Furustad foreslås tre korridorer videre utredet. Torp vest-
korridoren planlegges i dagsone fra Stokke sentrum, og går i området mellom 
Rørkollveien og Tassebekkveien, over Vårnesbekken, til Torp vest. I dette 
korridoralternativet planlegges det stasjon på Torp i nærheten av eksisterende 
terminal. Syd for Torp går korridoren med en kombinasjon av skjæring, tunnel og 
bro mot Unneberg og Øvre Hasle.  
 
Unneberg-korridoren sammenfaller i større grad med eksisterende trasé mellom 
Stokke og Torp, men går noe nærmere lufthavna gjennom Torp øst-området. En 
permanent stasjon vil ikke bli etablert før flyplassterminalen eventuelt flyttes til 
østsiden av rullebanen. Nytten av en «matestasjon» på Torp øst skal vurderes opp 
mot shuttlebuss fra Stokke/Sandefjord. Korridoren fortsetter vest for Bøleveien, 
over Stangeveien og videre sydover vest for Mjølløst 
 
Fra Storåsen/Påskeåsen, nordvest for Unneberg skole, er Torp-vest-korridoren og 
Unneberg-korridoren sammenfallende. Korridorene fortsetter sydvestover over 
Unnebergbekken mot Øvre Hasle, og derfra i kulvert/tunnel og videre i tunnel 
gjennom Mokollen, og i dagsone og bro over Sandefjordsveien fram til ny stasjon i 
området vest for Sandefjordsveien (langs Peder Bogens gate). Etter ny stasjon 
fortsetter korridoren i dagsone forbi Virik skole/Gemini mot Furustad. 
 
Den tredje korridoren som foreslås utredet mellom Stokke og Furustad, Gokstad-
korridoren, er sammenfallende med Unneberg-korridoren frem til Torp øst. Videre 
sydover følger denne korridoren i stor grad dagens jernbanetrasé frem til dagens 
stasjonsområde i dagsone. På grunn av jernbanetekniske krav, samt krav til 
planfrie kryssinger, vil ny stasjon måtte være delvis hevet sammenlignet med 
dagens stasjon. En utvidelse av dagens stasjonsområde i lengderetning vil være 
nødvendig. Gokstad-korridoren sammenfaller med øvrige korridorer sydvest for 
Sandefjordsveien, videre mot Furustad. 
 
Det er verdt å merke seg at det tidligere lanserte «Badeparkalternativet» ikke 
foreslås videre utredet. Det gjør heller ikke en tidligere vist kobling mellom Torp 
vest og Gokstad-korridoren. Bane NORs begrunnelse for dette fremgår av 
planprogrammets kapittel 7.3. På den annen side er den tidligere manglende 
koblingen mellom Torp vest og Stokke sentrum nå medtatt.  
 
Mellom Furustad og parsellslutt ved Kleivertunnelen vest for Larvik foreslås to 
korridorer utredet. Kongegata-korridoren og Indre havn-korridoren. Begge 
korridorer fordrer tunneler under Hegdalåsen og gjennom store deler av Larvik by. 
Kongegata-korridoren har den korteste reisetiden, men forskjellen er ikke betydelig.    
 
Konsekvensutredning  
De tema som er relevant for planarbeidet skal konsekvensutredes for de angitte 
korridorer. Det er det foreliggende planprogrammet som angir de temaene som 
antas å være relevant for tiltaket. Sammen med de foreslåtte korridorer, er det 



altså de foreslåtte utredningstemaene man inviteres til å komme med innspill til i 
denne høringen.  
 
Metodikk og utredningstema 
I konsekvensutredninger er det vanlig å skille mellom prissatte (virkninger som kan 
måles i kroner) og ikke-prissatte konsekvenser (virkninger som ikke er mulig eller 
hensiktsmessig å prissette).  
 
Av BNs forslag til planprogram fremgår det at de prissatte konsekvensene skal 
vurderes i form av en omfattende samfunnsøkonomisk analyse. 
Investeringskostnader, drifts- og vedlikeholdskostnader, trafikantnytte, 
operatørnytte, med mer, skal vurderes for de ulike korridoralternativene.  
 
Andre prissatte tema som skal analyseres inkluderer støy, strukturlyd og 
vibrasjoner. Det er særlig konsekvensene for eksisterende boliger (antall boenheter 
som heftes) og nærmiljø og friluftsliv som skal utredes.   
 
De ikke-prissatte konsekvensene skal utredes innenfor de fem hovedkategoriene 
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser. 
Det er angitt en rekke utredningsbehov innenfor hver hovedkategori. Antatte 
problemstillinger, kjente kunnskapsdokumenter og de identifiserte 
utredningsbehovene innenfor hver kategori fremgår av planprogrammets kapittel 
5.3.  
 
I tillegg skal andre samfunnsmessige virkninger, slik som potensiale for 
knutepunktutvikling, lokale virkninger, regionale virkninger, netto ringvirkninger og 
fordelingsvirkninger vurderes. Med lokale virkninger menes problemstillinger som 
for eksempel om tiltaket vil forsterke eller forskyve sentrum, muligheter og 
potensiale for byutvikling, konsekvenser for lokalt arbeidsmarked og eventuell 
etterbruk av eksisterende jernbanearealer. 
 
Det skal utarbeides et miljøprogram, en miljøoppfølgningsplan og et klimabudsjett 
for prosjektet. I tillegg skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og 
konsekvenser i bygge- og anleggsperioden, herunder ulike byggemåter, skal 
vurderes. BN har utført grunnundersøkelser og de foreliggende korridorene er alle 
å anse som teknisk gjennomførbare.  
 
Rådmannens merknader  
På dette planstadiet bør fokuset være på utredningskorridorer, planforutsetninger, 
utredningstemaer og metodikk, samt medvirkning og informasjon.  
 
Det har til nå vært en god prosess, der BN tidlig har orientert om relevante 
problemstillinger og endringer i forhold til utredningskorridorer. Planleggingen er 
fortsatt på et overordnet nivå, men kommunen forventer at BN i det videre 
planarbeidet gir bedre innsikt i grunnlaget for tekniske løsninger og begrensninger 
som foreligger som følge av anleggets «stivhet». For kommunen er det avgjørende 
at den nye jernbanen, som tross alt skal ha en nasjonal så vel som en regional 
funksjon, anlegges på en mest mulig skånsom måte ovenfor omgivelsene.  
 
Planforutsetningene  
Den viktigste forutsetningen for planarbeidet er at den nye jernbanen planlegges 
og bygges med sammenhengende fremtidsrettet standard. Det foreligger ingen 



signaler om at Ytre-IC ikke skal planlegges med samme høye standard som Indre-
IC, men det er et faktum at flere av planforutsetningene er nært sammenkoblet 
med bevilgningene i den til enhver tid gjeldende NTP.  
 
Et godt togtilbud er en annen viktig forutsetning. Slik sett er det gledelig at 
Sandefjord stasjon skal planlegges med vendemulighet med tanke på fremtidig 
pendelstart og at rutetabell 2050 tar høyde for pendelstart i Sandefjord og 
kvartersfrekvens på avganger til/fra Oslo. Samtidig mener kommunen at 
muligheten for pendelstart i Sandefjord alt ved ferdigstillelse i 2030 burde vurderes.   
 
Det er positivt at BN så tidlig har avklart at det blir jernbanestasjon i Stokke 
sentrum. De lokale virkningene av en fremtidig stasjon i Stokke, med en 
lokalisering i sentrum øst-området, må utredes.  
 
Utredningskorridorene 
Slik rådmannen ser det skal det nå utredes et tilfredsstillende antall korridorer på 
den aktuelle strekningen. Det må anses som positivt at tre korridorer skal utredes 
mellom Stokke og Furustad. Rådmannen ser både fordeler og ulemper ved alle 
korridorer som er medtatt i forslaget til planprogram, og vil derfor anbefale at Bane 
NOR nå gis anledning til å foreta en så grundig vurdering av disse som det 
foreliggende forslaget til planprogram legger opp til. Innenfor de korridorer som nå 
er definert burde man være i stand til å finne den rette trasé for fremtidens 
jernbane. 
 
Sandefjord kommune støtter BNs begrunnelse for å utelate Jarlsberg-korridoren fra 
videre utredning. En fremtidsrettet jernbane mellom landsdeler kan ikke gå i sløyfe 
gjennom Tønsberg by. Begge de gamle kommunene (Stokke og Sandefjord) uttalte 
seg negativt til denne korridoren i førhøringen og hovedankepunktene var at 
traseen ville gitt økt reisetid, utelukket stoppested i Stokke, samt ville beslaglagt 
mye dyrket mark av høyeste kvalitet.  
 
Rådmannen har forståelse for BNs begrunnelse for hvorfor koblingen mellom Torp 
vest- og Gokstad-korridoren ikke foreslås videre utredet. Det fremgår av 
planprogrammets kapittel 7.3 at det både svært dårlige grunnforhold i området og 
store høydeforskjeller, som ville gitt store terrenginngrep. I tillegg har korridoren 
lang reisetid.  
 
Nøtterøy-korridoren var ikke et alternativ i førhøringen og har således ikke vært 
gjenstand for vår vurdering tidligere. Kommunen vil ikke motsette seg utredning av 
Nøtterøy-korridoren, men vi vil bemerke at en trasé i dagen i denne korridoren har 
åpenbare ulemper i form av konflikt med et regionalt verdifullt kulturlandskap på 
Melsom (Melsom, Skjærsnes og Helle) og Robergvannet naturreservat.  
 
Valget av korridor- og stasjonsløsning ved Torp Sandefjord lufthavn er et viktig 
tema som må utredes. Det er positivt at koblingen mellom Torp vest og Stokke 
sentrum nå er medtatt i planområdet slik at man kan få en god vurdering av 
stasjonsalternativene på Torp.  
 
Gamle Stokke og Sandefjord kommuner har tidligere uttalt seg positivt til videre 
utredning av et eventuelt hensettingsanlegg i Torp-området. Samtidig understreket 
kommunene at dette arbeidet også burde omfatte en vurdering av mulighetene for 
pendelstart i Søndre Vestfold.  



 
Utredningstemaene 
Vi har fått opplyst fra NSB at passasjerveksten på Sandefjord stasjon, kun på et år 
mellom 2015 og 2016, var på hele 8%. Sett i lys av de samfunnsmessige virkninger 
tiltaket forventes å generere, mener rådmannen at muligheten for pendelstart i 
Sandefjord alt ved ferdigstillelse i 2030 bør utredes. Ønsket begrunnes med et 
allerede tydelig økende antall reiser, samt at kortere reisetider og et vesentlig 
forbedret togtilbud vil øke jernbanens konkurransekraft og medføre endringer i 
folks oppfattelse av tid og rom (tid-rom kompresjon). 
 
For øvrig har rådmannen et godt inntrykk av det foreliggende planprogrammet og 
kan ikke, ut over det ovennevnte, se at noen viktige utredningstemaer er utelatt. Et 
viktig formål med konsekvensutredningen blir å få synliggjort forskjellene i 
verdipåvirking for ulike prissatte og ikke-prissatte tema for de ulike 
korridoralternativene.  
 
Ulike byggemåter skal, slik det fremgår av kapittel 5.6, utredes i lys av terreng- og 
grunnforhold. Samtidig må vi understreke viktigheten av at ulike byggemåter også 
vurderes som et avbøtende tiltak i konsekvensutredningen. Alternativer til dagtrasé 
(nedsenket løsning, løsmassetunneler) må vurderes i områder hvor det av 
konsekvensutredningen fremkommer store negative konsekvenser for 
omgivelsene. For øvrige vises det til de vurderinger av jernbanens barrierevirkning 
som ble gjort ved førhøring (se vedlegg 5, 6 og 7), der også det midlertidig stengte 
krysningspunktet ved Virikdammen ble nevnt eksplisitt.   
 
Det bør gjentas at Hjertås (Sandefjords nordmark) i stor grad vil bli berørt av Torp 
vest- og Unnebergkorridorene. Vurderingene knyttet til avbøtende tiltak i dette 
området vil bli viktig. 
 
Visualisering av anlegget, herunder ny trasé, stasjoner/knutepunkt, tunneler, bruer, 
skjæringer, ulike dagtraséløsninger blir viktig, også som et ledd i formidlingen til 
fremtidens brukere. Dette synes å være godt fanget opp i planprogrammet.  
 
Lokale virkninger og muligheten for lokal og regional utvikling er særlig viktige tema 
for kommunen. Også her virker det som om planprogrammet har fanget opp den 
viktigste tematikken. Med det menes muligheter for byutvikling, forsterking eller 
forskyving av sentrum, konsekvenser for lokalt/regionalt arbeidsmarked, 
konsekvenser i anleggsperioden, og etterbruk av frigjorte jernbanearealer.  
 
I relasjon til det ovennevnte vil det være særlig viktig å få en grundig vurdering av 
de to stasjonsalternativene. Begrensninger og muligheter, samt konsekvenser for 
byens utvikling må analyseres.  
 
Kommunen ønsker, gjennom sin arealplanlegging, å bidra til at de nye 
knutepunktene skal bli attraktive områder for etablering av boliger og 
næring/kontor. Samtidig har vi forventninger om at staten bidrar aktivt til å øke 
nytten av den betydelige investeringen IC-utbyggingen utgjør. Kommunen er kjent 
med at BN arbeider aktivt med problemstillinger knyttet til knutepunktutvikling.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at kommunen slutter seg til BNs forslag til planområde for 
KDP, og at tiltak innenfor planområdet konsekvensutredes i henhold til de 



utredningstema, og med den metodikk, som er beskrevet i forslaget til 
planprogram.  
 
Rådmannen mener at forslaget til planprogram har fanget opp de 
utredningstemaene som er relevante, men anbefaler at muligheten for pendelstart i 
Sandefjord i 2030 utredes. 
 
Rådmannen minner om at de momenter som ble beskrevet i de vedlagte uttalelser 
ved førhøring, hvis essens er gjengitt her, fortsatt anses som særlig viktige for 
kommunen i det videre planarbeidet. De momenter som der ble fremhevet gjelder 
fortsatt, men det viktigste nå er å få all nødvendig kunnskap om de ulike 
korridoralternativene på bordet. 
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