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Sandefjord kommune - Ny kommuneplan (arealdel) 2023 - 2035 - Høring og offentlig ettersyn 
- Bane NORs uttalelse 

Viser til oversendelse 26.09.22. 

Bane NOR som jernbanemyndighet mener: 

Fremtidig dobbeltspor  
Bane NOR arbeider med planlegging av fremtidig dobbeltspor gjennom Vestfold, og forslaget til 
kommuneplan viser vedtatt kommunedelplan for fremtidig korridor som hensynssone. Rammene 
for videre regulering og fremtidig bygging er ikke fastsatt, og det er på gjeldende tidspunkt usikkert 
når arbeidet med detaljregulering for ny jernbane vil begynne. Vi vil derfor presisere at trasé for 
eksisterende jernbane må legges til grunn ved planlegging av nye bygge- og utviklingsprosjekter. 
Dette gjelder også utvikling og transformasjon innenfor T1 som omfatter Sandefjord stasjon.  

 
Planoverganger 
Kommunen har i bestemmelsenes 1.1.1 gitt et unntak fra det generelle plankravet for tiltak som 
begrenser seg til 6 enheter pr. eiendom. Bane NOR er opptatt av at kommunen samtidig vurderer 
sikkerheten knyttet til planoverganger dersom det er utbyggingstiltak som kan medføre økt trafikk 
over eksisterende planoverganger.  
 
Jernbaneloven 
Bestemmelsenes 1.6.2 d) gir et forbud mot tiltak innenfor 30 meter fra jernbanen, og det vises 
samtidig til jernbanelovens §10. Dette er en innskrenking av loven og kan bidra til å skape 
usikkerhet rundt hvilke regler som gjelder. Bane NOR gjør oppmerksom på at jernbaneloven kun 
stiller krav til at tiltak skal ha tillatelse fra Bane NOR, og ikke et absolutt forbud. Vi ber om at 
bestemmelsen tas ut, fordi jernbaneloven gir nødvendig hjemmel til å ivareta jernbanen.  
 

I retningslinjene til bestemmelsen står det at tillatelse skal innhentes kun for eldre planer. Dette er 
ikke er i tråd med jernbanelovens §10 som omfatter alle planer, og vi ber om at retningslinjen tas 
ut.  
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Utover dette viser vi til vår uttalelse til varsel om oppstart datert 17.08.21, samt uttalelse til 
kommunedelplan for mobilitet, datert 26.10.22.  

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien       Ragnhild Haslestad 
sjef Planforvaltning     senioringeniør  
Bane, Drift og teknologi  
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