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FORORD
Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Strekningen Nykirke-
Barkåker er en del av InterCity-utbyggingen. I henhold til Nasjonal transportplan for perioden 2014-23
skal det stå klart et nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker i 2023. I 2024 skal det være
sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg.

Planprogrammet for kommunedelplan med konsekvensutredning ble utarbeidet og lå til offentlig
ettersyn våren 2014. Fastsatt planprogram er datert 9.9.2014. Det skal utredes tre alternative
korridorer for ny jernbanetrasé på strekningen mellom Nykirke kryssingsspor og Barkåker. Alternativ 1
Bakkenteigen, Alternativ 2 Skoppum øst og Alternativ 3 Skoppum vest. For alternativ 1 utredes også
et alternativ via Nykirke tettsted. Lokalisering av jernbanestasjon i samtlige korridorer skal inngå i
utredningen.

Formålet med planarbeidet er å utarbeide beslutningsgrunnlag for anbefaling og valg av en korridor for
nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Kommunene Horten, Re og Tønsberg er planmyndighet
for planen.

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning er utarbeidet av InterCity-prosjektet i
Jernbaneverket, planstrekning Nykirke-Barkåker, med Elsebeth Anicken Bakke som planleggings-
leder. Assisterende planleggingsleder Bjørn Inge Myklebust og prosjekteringsleder Randi Braathen.
Rådgivere for planarbeidet og konsekvensutredningen har vært en konsulentgruppe bestående av Dr.
Ing. A. Aas-Jakobsen AS, ViaNova Plan og Trafikk AS, Citiplan AS, Grindaker AS, NIKU (Norsk
institutt for kulturminneforskning), NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi) NGI (Norges Geotekniske
Institutt), Geovita AS, ECT AS, Birger Heyerdahl AS, LPO arkitekter AS, Safetec Nordic AS og
Brekke&Strand AS.

Rapporten «Andre samfunnsmessige virkninger» inngår som grunnlag for kommunedelplanen med
konsekvensutredning. Fagrapporten er utarbeidet av Gunnar Ridderström fra Citiplan AS.
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1 SAMMENDRAG
Andre samfunnsmessige virkninger synliggjør konsekvenser av utbyggingen av InterCity-strekningen
Nykirke-Barkåker som ikke kommer frem i de andre fagutredningene. Temaet omfatter lokal og
regional utvikling, netto ringvirkninger og fordelingsvirkninger. Vurderingene i rapporten er gjort med
utgangspunkt i stasjonslokaliseringene i de tre alternativene. Andre virkninger som arealbeslag som
følge av konstruksjoner m.m. er vurdert i de andre fagrapportene.

Metode
I tråd med fastsatt planprogram er det brukt en forenklet scenariometodikk (Future mapping) for å
vurdere utviklingsmulighetene og betydningen av stasjonslokaliseringen.

Alternativene er vurdert i forhold til gjeldende regionale og kommunale planer som vil ha betydning for
den videre utviklingen i området. Tiltaket vil kunne bygge ned eller skape barrierer for ønsket eller
vedtatt utvikling i området. Både Horten og Re kommune har vedtatt at de skal revidere sine
arealplaner når valg av trasé og stasjonslokalisering er gjort. Mulighetsstudien for
Bakkenteigen/Campus Vestfold [11] og boligutbygging i tilknytning til Skoppum tettsted [10] som er
utarbeidet av arkitektfirmaet Snøhetta er også vurdert.

Som en del av utredningen er det gjennomført 2 møter med næringslivsorganisasjoner, bedrifter,
høgskolen i Buskerud og Vestfold, forskningsparken, grunneiere og grunneierorganisasjoner i
området. Hensikten med møtene var å få innspill til hvilke drivkrefter og hendelser som vil kunne
påvirke den lokale og regionale utviklingen. Innspillene skulle være en del av grunnlaget for å vurdere
hvor robuste de tre alternativene er i forhold til endringer i rammebetingelsene for bolig- og
næringsutvikling i fremtiden.

Drivkrefter og hendelser som vil ha betydning for den fremtidige utviklingen i området, og hvordan
utviklingen rundt et fremtidig knutepunkt kan bli, beskrives i rapporten.

Viktige faktorer som ble spilt inn fra næringslivet og interesseorgansiasjoner underveis i arbeidet, og
som kan få betydning fremover omfatter:

· Horten kommunes fremtidige attraktivitet som bo- og befolkningsutviklingen
· økt hensyn til og konsekvenser av miljøendringer
· endrede reisepreferanser
· økt konkurranse mellom kommunene
· jordvern og matvaresikkerhet
· ny teknologi innenfor transportsektoren
· næringslivets rammebetingelser
· utviklingen av Campus Vestfold
· fremtidig næringsutvikling og pendling i Oslo-regionen

Utredningen er basert både på kvantitative og kvalitative metoder. RTM-modellen DOM IC, som
omfatter InterCity-området (regional transportmodell) er brukt i trafikkanalysene og beregningene av
prissatte konsekvenser. Modellen beregner endring i reisetid og reiseatferd (om det foretas reiser, valg
av transportmiddel og rutevalg) som en funksjon av blant annet frekvens og reisetid for togreiser. Det
er videre gjennomført tilgjengelighetsanalyser med ArcMap-modulen Network analyst både for
gående, syklende og for biltrafikken.

Potensialet for utbygging er vurdert i forhold til konkurranse med lignende etableringer i et lokalt og
regionalt marked. Vurderingen av det lokale og regionale markedet er blant annet basert på
innspillene fra lokale organisasjoner og næringslivet. Agglomerasjonseffekter og produktivitets-
virkinger av økt tetthet er vurdert gjennom beregninger av tiltakets influensområde lokalt (ved hjelp av
Network analyst) og regionalt (ved bruk av RTM-modellen) og en kvalitativ vurdering av potensialet for
synergieffekter mellom virksomheter.
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Virkninger  av tiltaket er vurdert innenfor Horten kommune, østre del av Re kommune og nordre del av
Tønsberg kommune, Vestfold med søndre del av Telemark og Buskerud fylke og Osloregionen med
hele InterCity-triangelet.

Lokale og regionale virkninger
Gjeldende arealplaner legger til rette for en knutepunktutvikling rundt en fremtidig stasjon på
Bakkenteigen (alt. 1). Ved Skoppum øst (alt. 2) vil en arealutvikling ha relativt få konflikter med dyrka
mark, mens det ved alternativ Skoppum vest (alt. 3) vil være potensiale for konflikter med dyrka mark
ved en utbygging rundt stasjonen.

Lokal utvikling
I området hvor en fremtidig stasjon i alternativ 1 Bakkenteigen er foreslått lokalisert er det avsatt
arealer til fremtidig bolig- og næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel for Horten kommune.
Disse planene må revideres dersom alternativ 1 velges, fordi kommuneplanen tar utgangspunkt i en
tidligere vurdert trasé. En stasjon på Bakkenteigen vil øke attraktiviteten til boligområder i søndre del
av Horten og Åsgårdstrand som får kortere vei til stasjonen enn i dag.

Tilgjengeligheten til stasjonen fra Horten sentrum, de nærliggende boligområdene og bedrifter i
nærområdet vil ha betydning for hvordan effekten blir lokalt. Bakkenteigen ligger langs en
eksisterende bussforbindelse mellom Horten, Åsgårdstrand  og Tønsberg. Skoppum øst og vest er
forutsatt betjent med pendelruter fra Horten sentrum. Stasjonen på Bakkenteigen ligger best til for
gående fra høgskolen og Borre, mens alternativ Skoppum vest ligger best til for gående fra Skoppum.
Med bil vil forskjellen i reisetid til stasjonene være liten.

Bedriftene og næringslivsorganisasjonene har understreket potensialet for økt næringsetablering
dersom stasjonen legges på Bakkenteigen. En slik lokalisering styrker potensialet for etablering av
bedrifter og annen virksomhet hvor høgskolen, forskningsparken og bedriftene samarbeider. De to
andre alternativene vurderes av næringslivet å ha et langt dårligere potensiale for synergieffekter
mellom høgskolen, forskningsparken og næringslivet. Høgskolen og forskningsparken er attraktive
lokaliseringsfaktorer for næringslivet – en stasjon på Bakkenteigen vil styrke dette vesentlig.

Med unntak av de arbeidsplassene som ligger innenfor gang- eller sykkelavstand til en fremtidig
stasjon vil de som pendler inn til en fremtidig stasjon være avhengig av buss for å nå sitt arbeidssted.
For arbeidstakere i Horten og Åsgårdstrand vil en stasjon på Bakkenteigen kunne betjenes med
eksisterende bussruter. Stasjonsalternativene Skoppum øst og vest vil ha pendelbuss til Horten, men
ingen direkte forbindelse til Åsgårdstrand.

En lokalisering av en fremtidig stasjon til Bakkenteigen vil gi dårligere tilgjengelighet til eksisterende
boliger og bedrifter på Skoppum, og lengre reisevei for togpassasjerer fra indre Vestfold. Ansatte på
Skoppum vil være avhengig av kollektivtransport, sykkel eller bil for å komme seg til stasjonen. Dette
vil gi Skoppum tettsted et mindre potensiale for etablering av boliger og arbeidsplasser.

En stasjon på Skoppum øst vil også kunne få en positiv effekt for nye arbeidsplasser, selv om
næringslivet og høgskolen vurderer potensialet her som vesentlig dårligere enn for alternativ 1.
Stasjonen vil betjene Skoppum bedre enn alternativ 1, men vil ha en dårligere bussforbindelse enn
alternativ 1 (tilbringertransport til Horten sentrum og Bakkenteigen). Avstanden fra stasjonen til
høgskolen er så lang at det må settes inn busstransport for å betjene høgskolen. Det vil gi en ekstra
overgang og ekstra tidsbruk sammenlignet med en stasjon på Bakkenteigen. Alternativet vil derfor
ikke ha den samme positive effekten for næringslivet som en stasjon på Bakkenteigen.

En stasjon på Skoppum vest vil kunne fungere som drivkraft i den videre utviklingen av Skoppum og
Undrumsdal som tettsteder. En fremtidig kollektivbetjeningen av stasjonen gir et potensiale for en
bedre flatedekning i vestre del av Horten og østre del av Re kommune. En fremtidig stasjon vil ha
svært god tilknytning til rv.19 og E18, noe som vil være en viktig konkurransefaktor for området. En
mulig knutepunktutvikling rundt Skoppum vest vil konkurrere med andre næringsområder og
knutepunkt i Vestfold. Nærheten til E18 gjør også  en stasjon på Skoppum vest egnet til
innfartsparkering for å betjene områder med dårlig eller ingen kollektivtrafikk. Antallet
parkeringsplasser må ses i sammenheng med tilgjengeligheten til de andre stasjonene i Vestfold.
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Regional utvikling, Vestfold
Potensialet for nye arbeidsplasser som ellers ikke ville blitt etablert i Vestfold er knyttet til en
stasjonslokalisering ved Bakkenteigen. Den regionale planen for verdiskaping og innovasjon [5] peker
også på dette potensialet. En satsing på synergieffekter mellom høgskolen, forskningsparken og
næringsetablering er et vedtatt satsingsområde i Vestfold. En lokalisering på Bakkenteigen vil styrke
tilgjengeligheten fra resten av Vestfold til Høgskolen i Sørøst-Norge. Dette vil styrke grunnlaget for
høgskolen.

Undersøkelser av bostedet til studenter og ansatte på Bakkenteigen viser at potensialet for å øke
antallet reisende i dag er begrenset fordi mange bor langt unna stasjonsområdet i egen kommune.
Over tid vil det kunne oppstå et potensiale for økt bruk av tog til/fra Bakkenteigen dersom flere
studenter og ansatte bosetter seg nærmere stasjonene i sine hjemkommuner.

En lokalisering av en stasjon på Skoppum øst har noe av det samme potensialet som en stasjon på
Bakkenteigen, men vurderes som et vesentlig dårligere alternativ for å styrke høgskolen og fremtidig
næringsutvikling. Det er for lang gangavstand fra en fremtidig stasjon til hovedbygningen på
høgskolen. Det vil dermed være nødvendig med buss mellom stasjon og den eksisterende delen av
høgskolen og forskningsparken.

En stasjonslokalisering ved Skoppum vest vil styrke potensialet for et fremtidig næringsområde nær
E18. Område vil sannsynligvis ikke være aktuelt som utbyggingsområde uten en stasjon. Med stasjon
har området et godt potensiale for utvikling, men i konkurranse med andre knutepunkts- og
næringsområder i Vestfold. Området kan også bli en konkurrent til Horten by.

Forskjellen i reisetid (cirka 1 minutt mellom raskeste og lengste alternativ) vurderes ikke å være
avgjørende for attraktiviteten for stasjonen for Tønsberg og de andre byene syd for Horten isolert sett.
Den ekstra reisetiden via alternativ 1 og 2 har allikevel betydning for den samlede reisetiden innenfor
InterCity-triangelet. Kort reisetid er et av målene med InterCity-utbyggingen. Kostnadene i tid for de
som reiser forbi en fremtidig stasjon er beregnet i de prissatte konsekvensene av tiltaket.

Regional utvikling, InterCity-området
Reisetiden for gjennomgående togreiser er ca. 1 minutt kortere i alternativ 3 sammenlignet med
alternativ 1. Denne forskjellen har sammenheng med at alternativ 3 er ca. 2 km kortere enn alternativ
1. Alternativ 1 Bakkenteigen vil sannsynligvis ha en bedre bussforbindelser enn alternativ 2 og 3, og
dermed en kortere reisetid samlet sett for hele reisen. Det er foreslått pendelbuss fra Horten til
alternativ Skoppum øst og vest. Alternativ Bakkenteigen vil bli betjent med eksisterende bussruter.
Alternativ 1 vil gi de reisende med buss til/fra Åsgårdstrand og sydover fra høgskolen et bedre tilbud
enn for de to andre alternativene. Alternativ 1 vil derfor bidra mer til en bedre lokal integrering av bolig-
og arbeidsmarkedet i InterCity-området.

En lokalisering av stasjonen på Bakkenteigen (alt. 1) vil gi vesentlig kortere reisetid samlet sett og
bedre tilgjengelighet til høgskolen og forskningsparken, en faktor som bedriftene og
næringslivsorganisasjonene har vært opptatt av. Tilgjengeligheten må ses i sammenheng med
sammenslåingen til Høgskolen Sørøst-Norge med campusområder blant annet i Porsgrunn, Drammen
og Kongsberg. En stasjon på Bakkenteigen vil styrke integreringen mellom høgskolens studiesteder.

Et knutepunkt ved en stasjon ved Skoppum vest vil ha et potensiale for økt etablering av boliger i
tilknytning til Skoppum. Næringsarealer i et fremtidig knutepunkt vil ha god tilgjengelighet til E18 og
det er sannsynlig at området vil konkurrere med andre næringsarealer i InterCity-området. Området vil
sannsynligvis bli en attraktiv lokalisering for bedrifter med behov og ønske om god tilgjengelighet til
E18.

Netto ringvirkninger
Netto ringvirkninger er de virkningene av stasjonslokalisering som ikke fanges opp og beregnes som
en del av de prissatte konsekvensene. I møtene med næringslivet og i analyser er det identifisert
ringvirkninger knyttet til stasjonsalternativene på Bakkenteigen, og i noen grad knyttet til Skoppum øst.

Lokalt
InterCity-utbyggingen vil gi bedriftene i Horten og østre deler av Re en bedre tilgang til kvalifisert
arbeidskraft. Dette gjelder for alle alternativene. Kun Bakkenteigen, og i noen grad Skoppum øst,
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vurderes å ha potensiale for å bidra til at det skapes helt nye arbeidsplasser som ellers ikke ville blitt
etablert. Skoppum vest, og i noen grad Skoppum øst, har potensiale til å konkurrere med andre
områder for næringsetableringer i Vestfold. Det vil kunne føre til en vekst rundt knutepunktet, men på
bekostning av vekst andre steder i Vestfold og i Horten by.

Regionalt i Vestfold
En lokalisering av stasjonen på Bakkenteigen, og i noen grad Skoppum øst, vil styrke det eksisterende
næringslivet innenfor nano- og mikroteknologi gjennom et potensiale for samlokalisering av
høgskolen, forskningsparken og bedrifter.

Nano- og mikroindustrien er et satsingsområde i Vestfold i den regionale planen for verdiskaping og
innovasjon. En lokalisering av stasjonen på Bakkenteigen, og i noen grad Skoppum øst, vil bygge opp
under satsingen i den regionale planen. En stasjon på Skoppum vest vil bidra til næringsutvikling i
fylket, men sannsynligvis på bekostning av andre lokaliseringer.

Regionalt i InterCity-området
I InterCity-området vil økt tilgjengelighet til høgskolen på Bakkenteigen, forskningsparken og bedrifter
som etablerer seg i området kunne bidra til økt næringsvirksomhet og andre synergieffekter. En
samlokalisering vil kunne bli en driver innenfor utvikling av kunnskapsbaserte næringer i regionen.

Skoppum øst har noe av det samme potensialet, men det vurderes som vesentlig svakere enn for
alternativet med stasjon på Bakkenteigen. Potensialet for netto ringvirkninger knyttet til Skoppum vest
vurderes som lite. Området har for stor avstand til høgskolen og forskningsparken til at det vil oppstå
synergieffekter mellom næringslivet, høgskolen og forskningsparken.

Fordelingsvirkninger
Fordelingsvirkningene beskriver hvordan fordeler og ulemper av tiltaket fordeles mellom ulike områder
eller grupper innenfor planområdet. I vurderingen av fordelingsvirkninger skilles det mellom
fordelingsvirkninger i dag og i fremtiden.

Lokalt
Strukturen i området vil endre seg som følge av en ny stasjon. Både Re og Horten kommune har lagt
opp til at arealbruken i området skal revurderes når valg av alternativ er gjort. Nytt/endret busstilbud
som skal betjene en fremtidig stasjon vil også ha betydning for eksisterende beboere i området.

Miljøbelastningen i form av støy, barrierevirkning og visuelle forhold fra jernbanen vil fordele seg svært
ulikt mellom de tre alternativene. Alternativ 1 i eksisterende trasé via Nykirke vil fortsatt belaste
tettstedet, selv om noe av barrierevirkningen forsvinner fordi jernbanen legges i kulvert. I de tre andre
alternativene vil Nykirke få mindre belastning fra jernbanen enn i dag, selv om situasjonen bedres i
forhold til dagens miljøbelastning. Alternativ 1 vil gi mindre miljøbelastning for Skoppum, mens Borre
vil få en økt miljøbelastning. Alternativ 2 vil gi en fortsatt miljøbelastning for Skoppum mens alternativ
3 gir en lavere miljøbelastning for Skoppum tettsted. For områdene syd for Skoppum vil alternativ 1 og
2 gi høyere miljøbelastning mens alternativ 3 vil gi lavere miljøbelastning fordi deler av strekningen går
i tunnel.

Nye bolig-, nærings- og serviceetableringer vil sannsynligvis komme ved, eller i nærheten av, en ny
stasjon. Ved en etablering på Bakkenteigen eller Skoppum øst vil befolkningen i Borre, Åsgårdstrand
og Horten få lettere tilgang til stasjonen enn i dag, mens befolkningen på Skoppum vil få dårligere
tilgang til stasjonen enn i dag. Ved en etablering av stasjonen på Skoppum vest vil befolkningen både
på Skoppum, Borre, Åsgårdstrand og Horten få omtrent samme eller bedre tilgang til stasjonen enn i
dag.

Lokalt næringsliv innenfor nano- og mikroteknologi styrkes med en lokalisering på Bakkenteigen, og i
noen grad ved Skoppum øst, mens en etablering på Skoppum vest vil gi omtrent samme premisser for
lokalisering som i dag. Sammenlignet med dagens situasjon vil en stasjon på Skoppum vest
sannsynligvis samlet sett gi et bedre kollektivtilbud enn i dag. Alle alternativene vil skape større
konkurranse med andre områder for bolig- og næringsetablering lokalt. Skoppum vest vurderes å gi
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større konkurranse med eksisterende områder enn Skoppum øst og Bakkenteigen fordi disse er rettet
mot nyetableringer knyttet til høgskolen og forskningsparken. Skoppum øst ligger slik til at det har en
mindre funksjonell veitilknytning enn Skoppum vest og Bakkenteigen. Det vil svekke områdets
konkurransekraft mot andre næringsområder. En stasjonsetablering på Skoppum vest styrker Horten
og østre del av Re kommune sin attraktivitet for utvikling av bolig- og næringsbebyggelse. Dette vil
skje i konkurranse med områder for etablering andre steder i kommunene.

Regionalt, Vestfold
Styrket næringsliv innenfor nano- og mikroteknologi kan føre til økt konkurranse om arbeidskraft i
Vestfold. Det kan føre til noe vanskeligere rekruttering for andre bedrifter i Vestfold og eventuelt økte
kostnader som følge av dette. Samtidig utvides bolig- og arbeidsmarkedet nordover mot Oslo som
følge av kortere reisetid og økt frekvens på jernbanen. Det gir mulighet for rekruttering av arbeidskraft
fra et større område. Et knutepunkt på strekningen Nykirke-Barkåker vurderes ikke å bli en sterk
konkurransefaktor for etablering av boliger i resten av Vestfold, eller søndre del av Telemark eller
Buskerud, ettersom befolkningsveksten er forholdsvis sterk.

Regionalt, InterCity-området
Innenfor InterCity-området vurderes fordelingsvirkningen mellom de tre alternativene å bli små. En
etablering på strekningen vil konkurrere med områder for etablering i byene og andre stasjoner langs
Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen. Veksten i InterCity-området er så stor at mulighetene
for etablering på strekningen Nykirke-Barkåker ikke vil forskyve veksten innenfor InterCity-området.

Samlet vurdering
Forskjellen mellom alternativene er vurdert i forhold til hverandre, ikke i forhold til dagens
jernbanetrasé og stasjonslokalisering. Fordelingsvirkninger er ikke tatt med i den samlede vurderingen
fordi det ikke finnes faglige argumenter for å prioritere enkelte områder eller beboere fremfor andre.
Sett i forhold til potensialet for knutepunktutvikling ved de stasjonene som ligger i byene har en stasjon
på strekningen Nykirke-Barkåker et begrenset potensiale.

Vurderingene av alternativene vil være avhengig av tidsperspektivet en legger til grunn. Etablering av
et nytt knutepunkt og utbygging av boliger, bedrifter, handel og service vil ta lang tid fra en stasjon er
bygget. De transportmessige virkningene for eksisterende boliger og virksomheter vil komme raskt,
mens endring av funksjoner og arealbruk vil foregå over flere tiår. Forskjellen på et kortere (10-20 år)
og et lengre (20-50 år) tidsperspektiv er størst for de lokale virkningene. Disse er derfor skilt i tabellen
under. De regionale virkningene vurderes å være begrenset, og derfor relativt like mellom
alternativene, på kort sikt.

Tabell 1:  Samlet oversikt over alternativenes betydning for lokal og regional utvikling, netto ringvirkninger
og fordelingsvirkninger. Skalaen går fra svært store positive konsekvenser (++++) til svært store
negative konsekvenser (- - - -) som er samme skala som brukes i de ikke-prissatte virkningene.
Skalaen viser forskjellen mellom alternativene.

Faktor Alternativ 1
Bakkenteigen

Alternativ 2
Skoppum øst

Alternativ 3
Skoppum vest

Lokale virkninger – kort sikt ++ + +
Lokale virkninger – lang sikt ++ + ++
Regionale virkninger – lang sikt +++ + ++
Netto ringvirkninger +++ + 0
Samlet rangering 1 3 2

Vurderingene er gjort innenfor den beskrevne geografiske konteksten (lokal og regional) og
tidsperioden (kort sikt – 10-20 år og lang sikt 20–50 år). Samlet sett vurderes alternativ 1
Bakkenteigen å ha størst positiv virkning for lokal og regional utvikling både på kort og lang sikt.
Alternativet vurderes som det eneste som har et reelt potensiale for å generere netto ringvirkninger av
InterCity-utbyggingen på strekningen Nykirke-Barkåker.

Alternativ 2 Skoppum øst vurderes å ha et begrenset potensiale for lokal og regional utvikling på kort
sikt (10-20 år). På lengre sikt kan nærheten til høgskolen skape et potensiale for synergieffekter
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mellom næringslivet, høgskolen og forskningsparken, men dette vurderes som vesentlig svakere enn
for alternativ 1 Bakkenteigen.

Alternativ 3 Skoppum vest vil kunne gi en positiv utvikling i Horten og Re kommune (bolig og
arbeidsplasser) på lang sikt (20-50 år), men vil ha begrenset potensiale på kort sikt (10-20 år). Et
knutepunkt ved Skoppum vest vil ligge nær E18 og Rv.19 og vil være attraktivt for bedrifter og
virksomhet som ønsker god tilgang til hovedveinettet og/eller til jernbanen. Det kan føre til at arealene
rundt en fremtidig stasjon på Skoppum vest vil kunne konkurrere med lokaliseringer i Horten by, og
medføre en reduksjon av etableringer i det sentrale byområdet.
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2 INNLEDNING
Jernbaneverket utreder konsekvensene av tre alternativer for utbygging av nytt dobbeltspor på
strekningen Nykirke-Barkåker. Tiltaket berører kommunene Horten, Re og Tønsberg og skal resultere
i vedtak av en kommunedelplan hvor valg av alternativ gjøres. For å dokumentere virkningene av de
tre alternativene som utredes utarbeides det en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen
utarbeides med grunnlag i vedtatt planprogram for strekningen datert 9. september 2014.
Planprogrammet fastla at konsekvensene for lokal og regional utvikling skulle utredes. I tillegg skulle
eventuelle virkninger for hele InterCity-området vurderes ut fra de prissatte virkningene av tiltaket. I
utredningen skulle det gjøres en vurdering av hvordan alternativene påvirker regional utvikling,
konsentrasjon i bysentra og de ulike satsingsområdene i fylket.

Hvordan stasjonslokaliseringene kan påvirke utvikling av teknologi- og høgskolemiljøet på
Bakkenteigen og hva dette igjen vil bety for Vestfoldsamfunnet skulle vurderes spesielt. I tillegg skulle
næringsutvikling og by-/tettstedsvekst vurderes. Betydningen av stasjonslokalisering for
samfunnsutviklingen i Horten og samspillet med utvikling av tettstedsvekst, knutepunktutvikling og
kollektivtransportløsninger for nabokommunene skulle også vurderes.

I samråd med ansvarlig myndighet er utredningen av de andre samfunnsmessige virkningene
gjennomført etter den oppdaterte håndboken fra Statens vegvesen om konsekvensanalyser (håndbok
V712). Vurderingen av mulige effekter av de tre alternativene er vurdert i forhold til føringene i
Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene Delprosjekt: Planveileder for byområder
og knutepunkter [16]. Veilederen fastlegger prinsippene for knutepunktutviklingen rundt de nye
stasjonene i InterCity-triangelet.

Veilederen er først og fremst myntet på knutepunkter i byene. En fremtidig stasjon på strekningen
Nykirke-Barkåker vil ligge utenfor Horten by, og medfører at problemstillingene er andre enn de som
er beskrevet direkte i veilederen. Føringene fra planveilederen er nærmere drøftet i kap. 2.4 om
knutepunktutvikling (side 17).

Konsekvensutredningen av tiltaket består av en samfunnsøkonomisk analyse hvor prissatte virkninger
(nytte for trafikantene i forhold til byggekostnader og vedlikehold) og ikke-prissatte virkninger
(landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø kulturmiljø og naturressurser) sammenstilles. I den
samfunnsøkonomiske analysen skal prosjektenes samlede nytte (fordeler) sammenlignes mellom
alternativene ettersom utbyggingen allerede er vedtatt av Stortinget. Det alt vesentlige av
nettobidraget til verdiskaping i samfunnet vil være fanget opp i den samfunnsøkonomiske analysen.

I praksis kan det imidlertid gjenstå noen relevante virkninger som ikke er fanget opp gjennom den
samfunnsøkonomiske analysen. Dette omtales ofte som netto ringvirkninger. Disse kan være positive
(og kalles da ofte «mernytte») eller negative (en kostnad for samfunnet). Det er foreløpig ikke
tilstrekkelig metodisk grunnlag til å beregne netto ringvirkninger i den samfunnsøkonomiske analysen.
Slike virkninger skal derfor ikke inngå i selve den samfunnsøkonomiske analysen, men inngå i en
tilleggs-analyse (Finansdepartementet 2014). Netto ringvirkninger av tiltaket er beskrevet i kapittel 7.

Den samfunnsøkonomiske analysen viser samlet nytte og kostnader for samfunnet, men nytten og
kostnadene kan fordele seg ulikt i befolkningen. Dette kalles fordelingseffekter. Der det er relevant,
skal det gis tilleggsinformasjon om fordelingsvirkninger av tiltaket ved å kartlegge og omtale
fordelingsvirkninger for særlig berørte grupper og områder, herunder eventuelle interessekonflikter
[13]. Fordelingsvirkninger for tiltaket er vurdert i kapittel 8.

Lokal og regional utvikling er ikke en del av samfunnsøkonomiske analyser, eller tilhørende
tilleggsanalyser. Utredningen av lokal og regional utvikling skal synliggjøre hvordan tilgjengelighets-
forbedringer, eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye muligheter eller
begrensninger for befolkning og næringsliv lokalt og/eller regionalt. Truslene mot miljøverdier som
følger av endret arealbruk og endret aktivitetsmønster på sikt, er heller ikke en del av den
samfunnsøkonomiske analysen [13]. Sannsynlige konflikter som følge av langsiktig utbygging og
utnytting av arealer vurderes derfor i denne utredningen. Lokal- og regional utvikling er vurdert i
kapittel 6.
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Å utrede virkningene for lokal og regional utvikling er en utfordrende oppgave fordi det dreier seg om å
forsøke å forutse hva resultatet av mange ulike aktørers handlinger blir. Utredningen kan peke på
konkrete endringer som følger direkte av tiltaket, som arealbeslag, ny infrastruktur, endringer i
reisemuligheter m.m., men hvilke endringer som faktisk kommer i tillegg vil være avhengig av hvordan
de endrede rammebetingelsene utnyttes.

Vurderingene av hva som er mulige og ønskelige endringer vil være avhengig av hvem som vurderer
endringene. Ulike aktører og interesser vil ha ulike oppfatninger ut fra egen kunnskap, kompetanse,
rammebetingelser og ressurser. Det forventes derfor ikke at det skal være mulig å komme frem til
enighet om hva de fremtidige virkningene av tiltaket vil være. Etter hvert som rammebetingelsene
teknisk, juridisk, økonomisk og sosialt endrer seg vil også aktørenes og interessentenes strategier og
handlinger endre seg. Å forutse hvordan fremtiden vil bli er derfor umulig.

Hensikten med denne utredningen er å definere variasjonen i hvordan fremtiden med tiltaket vil kunne
bli, og særlig om dette «mulighetsrommet» er ulikt for de tre alternativene som utredes. Utredningen
er basert på forslaget om stasjonslokalisering og mulige effekter av disse. Virkningene av etablering
av spor og andre tekniske innretninger, og arealbeslag og andre virkninger som følge av dette, er
utredet i de andre fagutredningene.

Utredningen tar for seg lokale og regionale virkninger, netto ringvirkninger og fordelingsvirkninger.
Vurderingene av de lokale og regionale virkningene er basert på trafikkberegningene og utredningen
av de prissatte virkningene av tiltaket, Future mappingen som er gjennomført med lokale aktører og
vurderinger av tilgjengelige arealer, drivkrefter, kommunale og regionale planer og Jernbaneverkets
planveileder for knutepunkter og stoppesteder.

De lokale virkningene, og særlig potensiale for etablering av arbeidsplasser som ellers ikke ville
oppstått, er tillagt størst vekt i vurderingen av alternativenes virkninger i forhold til hverandre.
Potensiale for arealkonflikter er vurdert i tilknytning til alternativene er vurdert på et overordnet nivå.
Fremtidige konflikter med annen arealbruk eller arealverdier vil bli avklart gjennom kommunens og
fylkes videre planlegging. De potensielle konfliktene er vurdert, men fordi de kan minimeres eller
fjernes helt gjennom arealplanene som utarbeidet, er konfliktene ikke tillagt vekt når alternativene er
sammenlignet med hverandre.

Fordelingsvirkningene er heller ikke tillagt vekt i sammenligningen av alternativene da det ikke er
faglig grunnlag for å prioritere områder eller befolkningsgrupper mot hverandre.

Mange av effektene av tiltaket vil det ta lang tid før manifesterer seg i arealbruk, bebyggelse og
etablering av næringsvirksomhet og service. I den samlede vurderingen av tiltakets konsekvenser for
andre samfunnsmessige virkninger er det ikke gjort en vekting av lokale virkninger på kort og lang sikt,
regionale virkninger (på lang sikt) eller netto ringvirkninger. Den samlede vurderingen er drøftet i
kapittel 9.
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2.1 Mål
Nedenfor redegjøres det kort for generelle mål i Nasjonal transportplan (NTP) og spesifikke mål for
InterCity-utbyggingen. Transportsektoren preges av en rekke målkonflikter, noe som gjør det
nødvendig å ta stilling til hvilke mål som prioriteres høyest. Virkemidlene som settes inn for å nå
målene må derfor vurderes i hvert enkelt prosjekt.

2.1.1 Mål i Nasjonal transportplan 2014-2023
Behov, mål og krav er definert i konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo-Skien [24].
Føringer gitt i Nasjonal transportplan 2014-2023 for utvikling av togtilbud og infrastruktur er å regne
som krav for InterCity-prosjektets måloppnåelse [17].

Det er lagt til grunn felles forutsetninger for hastighet, linjeføring, signalsystem og togmateriell på
InterCity-strekningene. Hastighetsstandard for InterCity-strekningene skal være 250 km/h der dette
ikke innebærer vesentlige merkostnader sammenlignet med en hastighet på 200 km/h.

2.1.2 Samfunns- og effektmål for InterCity-prosjektet
Følgende samfunnsmål er definert for InterCity-prosjektet [24]:

InterCity-strekningene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen.

Med miljøvennlig menes 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 landbruksinteresse
· Muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som legger grunnlaget for et redusert

transportbehov

Med høy kvalitet menes 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 skadde

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

2.1.3 Mål for Vestfoldbanen
InterCity-prosjektets oppgave er, med utgangspunkt i bestillingen gitt i Nasjonal transportplan 2014-
2023 [17], å planlegge et moderne dobbeltsporet jernbanenett for høy hastighet med tilhørende
stasjoner og driftsanlegg der det i dag fortsatt er enkeltsporet jernbane mellom Oslo og Lillehammer,
Skien og Halden.

Følgende overordnede effektmål er definert for InterCity-prosjektet på Vestfoldbanen [24]:
1. Pålitelig togtilbud (punktlighet, regularitet, oppetid)
2. Kort reisetid

- 1 time Oslo-Tønsberg
- 1,5 t Oslo-Porsgrunn

3. Høy kapasitet og frekvens
- Minimum fire tog pr time og retning, Oslo-Tønsberg
- Minimum to tog pr time og retning, Oslo-Skien
- Et fjerntog pr time og retning
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Konseptvalgutredningen definerer fire krav i tillegg til effektmålene beskrevet over. Effektmålene er
utledet av det prosjektutløsende behovet, mens de fire kravene er utledet av andre viktige behov som
samfunnsmålet belyser. Kravene er i konseptvalgutredningen brukt til å evaluere alternativene og ikke
som absolutte krav som alternativene må tilfredsstille. For planstrekningen Nykirke-Barkåker er
begrepet mål vurdert som mer dekkende enn krav og er derfor brukt i dette planarbeidet. De fire
målene er:

4. Miljøvennlig transportsystem
- Redusere utslippene av klimagasser målt i CO2-ekvivalenter

§ InterCity skal oppnå klimagevinst ved å ta markedsandeler fra andre
transportformer med høyere utslipp1.

- Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk, og minske behovet for ny
veiutbygging

5. Regionsvekst og by- og tettstedsutvikling
o Styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion, gjennom utvikling av

kompakte by- og tettsteder og økt tilgjengelighet mellom byene langs IC-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

2.2 Planprogrammet
Planprogrammet [27] definerer følgende utredningsbehov:
Lokal utvikling
Det gjøres en vurdering av mulighetene for sentrumsutvikling for hvert alternativ med bakgrunn i
kommunenes planer, herunder om en sannsynlig utvikling støtter eller motvirker kjente planer. Antall
bosatte og arbeidsplasser i influensområdet til de aktuelle stasjonene angis også. Etterbruk av
eksisterende trasé vurderes.

Regional utvikling, Vestfold
Vurdering av hvordan alternativene påvirker regional utvikling, konsentrasjon i bysentra og de ulike
satsingsområdene i fylket vil være sentrale tema. Det gjelder spesielt hvordan stasjonslokaliseringene
kan påvirke utvikling av teknologi- og høgskolemiljøet på Bakkenteigen og hva dette igjen vil bety for
Vestfoldsamfunnet. Men også næringsutvikling og by-/tettstedsvekst er sentralt.

Betydningen av stasjonslokalisering for samfunnsutviklingen i Horten og samspillet med utvikling av
tettstedsvekst, knutepunktutvikling og kollektivtransportløsninger for nabokommunene skal også
vurderes.

Regional utvikling i IC-området
Eventuelle beslutningsrelevante forskjeller i alternativers konsekvenser for regional utvikling i IC-
området tydeliggjøres.

Konsekvensene for lokal utvikling og regional utvikling, Vestfold, samt Buskerud og Telemark skal
utredes ved hjelp av en enkel scenariometodikk, jfr. planprogrammet pkt. 4.6.2 [27]. I kapittel 5. Future
Mapping redegjøres det for scenariometodikken som er benyttet og hvordan dette er gjennomført i
prosjektet.

Konsekvensene for regional utvikling i InterCity-området skal i henhold til planprogrammet [27]
vurderes ut fra beregningene av de prissatte konsekvensene. Dette vil primært gjelde nytten for
trafikantene (trafikantnytten) av kortere reisetid. I tillegg vurderes effekten av et utvidet bolig- og

1 Mål 4. Miljøvennlig transportsystem er supplert med effektmålet fra Retningslinje miljø for InterCity-strekningene [36]
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arbeidsmarked og sekundære effekter av dette for utviklingen av bosettingen og næringslivet (se pkt.
6.5.8). Vurderingene er gjort ut fra en vurdering av konkurranseforholdet mellom tog og bil.

2.3 Metoder
Utredningen er basert både på kvantitative og kvalitative metoder. Data er hentet fra rapporten om
prissatte virkninger [31]. Her redegjøres det kort for hvilke metoder og vurderinger som ligger til grunn
for utredningen.

RTM-modellen (regional transportmodell) for InterCity-området (RTM DOM IC) er brukt i
trafikkanalysene og de samfunnsøkonomiske beregningene av de prissatte virkningene av tiltaket.
Modellen beregner endring i reisetid og reiseatferd (om det foretas reiser, valg av transportmiddel og
rutevalg) som en funksjon av blant annet frekvens og reisetid for togreiser.

Det er gjennomført tilgjengelighetsanalyser med ArcMap-modulen Network analyst. Det er gjort
analyser både for gående, syklende og for biltrafikken. Kollektivtrafikken er ikke analysert ved hjelp av
Network analyst ettersom denne kjører i henhold til rutetabeller, og derfor har en begrensning i
rekkevidde som ikke er direkte avhengig av veinettet. For gående er avstanden beregnet uavhengig
av eksisterende veinett. For syklister og kjørende er eksisterende veinett brukt i analysen av
stasjonslokaliseringenes influensområde.

Potensialet for utbygging er vurdert ut fra konkurransen med lignende etableringer i et lokalt og
regionalt marked. I tillegg er det innhentet synspunkter fra lokale interesseorganisasjoner, bedrifter og
høgskolen.

Ved en økt etablering eller kortere reisetid kan det oppstå produktivitetsvirkninger gjennom økt tetthet
(agglomerasjonseffekter). Dette skyldes positive effekter utover virkningene som kommer av selve
bruken av ny infrastruktur. Når områder knyttets tettere sammen, vil en få samme typen
tetthetseffekter som om befolkning og næringsliv på hvert sted øker. Produktivitetseffekter kan oppstå
gjennom:

Deling:  Kortere avstander eller reisetider bidrar til å forstørre markedene for varer, tjenester og
arbeidskraft. Større markeder gir i sin tur skalafortrinn og rom for et bredere tilbud av
innsatsfaktorer for bedriftene, i form av varer, tjenester, arbeidskraft og/eller offentlige
goder. I tillegg til produktivitetsgevinstene gir økt tetthet også gevinster i konsumet, ved at
grunnlaget for ulike varianter av kultur, service og varetilbud øker.

Læring:  Nærhet bidrar til uformell kontakt som gir en raskere og mer omfattende utveksling av
kompetanse og ressurser enn det som oppstår gjennom ordinære stedsuavhengige
markedstransaksjoner. Kostnadene ved overføring og tilpasning av kompetanse og
teknologi blir dermed lavere, samtidig som incentivene til kompetanseutvikling øker.

Matching:  Bedret infrastruktur og dermed større arbeidsmarkeder bidrar til at arbeidskraften lettere
finne arbeidsoppgaver som passer deres kompetanse og bedriftene finner egnet
arbeidskraft [30].

Agglomerasjonseffekter er vurdert gjennom beregninger av tiltakets influensområde lokalt (ved hjelp
av Network analyst) og regionalt (ved bruk av RTM-modellen, se utredningen av prissatte virkninger)
og en kvalitativ vurdering av potensialet for synergieffekter mellom virksomheter.

For å vurdere de tre alternativenes robusthet i forhold til endringer i fremtidige rammebetingelser er
det gjennomført en forenklet Future mapping i samarbeid med næringsforeninger, bedrifter, større
grunneiere, høgskolen og forskningsparken. I prosessen ble faktorer som vil påvirke den lokale og
regionale utviklingen fremover vurdert. Dette omfattet både drivkrefter og konkrete prosjekter eller
hendelser som vil kunne få betydning for utviklingen rundt de tre alternativene.

2.4 Knutepunktutvikling
NTP 2014-2023 trekker frem knutepunktutvikling som et verktøy for å gjøre kollektivtransport så
attraktivt for de reisende at veksten i persontrafikk tas kollektivt. I NTP er ansvaret for å utvikle
knutepunkter plassert hos flere aktører som har virkemidler innenfor areal- og transportplanlegging.
Som en del av gjennomføringsplanen for utbygging av InterCity-strekningene har Jernbaneverket
utarbeidet en planveileder for byområder og knutepunkter. Veilederen er basert på føringer i NTP og
beskriver en tilnærming til arbeidet med å utvikle knutepunkter.



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Andre samfunnsmessige virkninger
Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

18 av 113
ICP-34-A-10270
01A
26.02.2016

Nasjonal transportplan sier følgende om utviklingen av knutepunktene (pkt. 9.5.5):

«Gode knutepunkt er en vesentlig del av et godt kollektivtransportsystem og viktige
element i reisekjeden. Knutepunktenes viktigste funksjon er å gi tilgang til et
sammenhengende kollektivnett med mulighet for sømløse og trygge reiser for kundene.
Gjennom riktig utforming og god korrespondanse kortes den samlede reisetiden ned
samtidig med at antall reiseforbindelser øker. Knutepunktene skal ivareta sikker og
effektiv overgang mellom transportmidlene. Ved utformingen av knutepunktene skal
universell utforming legges til grunn. Det skal være attraktivt å sykle og gå til
knutepunktene. Videre bør det vurderes å legge til rette for innfartsparkering, særlig ved
knutepunkt og jernbanestasjoner som ligger utenfor by- og tettstedssentra og hvor det
ikke er god kollektiv tilbringertransport. Innfartsparkering er særlig godt egnet ved
stasjoner og holde- plasser som ligger i nærheten av hovedveger med god
framkommelighet og utenfor tettsteder. Arealene i nærheten av store stasjoner og
kollektivknutepunkt i byene og tettbygde områder bør først og fremst benyttes til bolig- og
næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede transportbehovet blir minst
mulig. Dette medfører samtidig reduserte negative miljøvirkninger for samfunnet.» [17]

Videre heter det at: «De ulike aktørene må samordne planlegging og ressursbruk, og bli enige om mål
og ansvarsdeling.»

Jernbaneverkets og InterCity-prosjektets viktigste bidrag til knutepunktutvikling er en robust,
framtidsrettet og bærekraftig transportinfrastruktur som kan møte forventet befolkningsvekst på̊
Østlandet. Jernbaneverket  har samtidig et ansvar for at investeringene i infrastruktur bidrar til ønsket
samfunnsutvikling; det vil si at Jernbaneverket er både tiltakshaver for et byggeprosjekt og en statlig
premissleverandør med ansvar for å etterspørre et plangrep for omkringliggende bystruktur som
bygger opp under IC-satsingen.
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Figur 1: Stasjonskategorier for stasjonene på InterCity-strekningene [16]

De 21 stasjonene på IC-strekningene er av svært ulik karakter, og arbeidet med å utvikle
stasjonsområdene til knutepunkt har svært ulikt utgangspunkt. Stasjonene varierer i lokalisering i
forhold til bysentrene, og enkelte stasjoner er lokalisert i mindre tettsteder. Om disse stasjonene sier
planveilederen [16]:

«På de mindre stedene vil IC-utbyggingen og den nye stasjonen være et stort og
strukturerende prosjekt, som kan bidra til å endre utbyggingsmønsteret fra spredt og
bilbasert til tett og kollektivbasert. Det er forventninger til kommunene om at de følger opp
IC-satsingen, og at de lager arealplaner som utnytter de utviklingsmulighetene som et
forbedret togtilbud åpner for.»

«Innfartsparkering er et virkemiddel utenfor by- og tettstedssentra hvor sykkel og gange ikke er et
alternativ og kollektivtransporten har dårlig flatedekning. Innfartsparkering er særlig godt egnet ved
stasjoner og holdeplasser som ligger i nærheten av hovedveger med god framkommelighet og
utenfor tettsteder.»
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Figur 2: Illustrasjon av hovedelementene i et knutepunkt [16]

«InterCity-prosjektet har ansvar for å bygge et stoppested for tog som er tilgjengelig for de
reisende, dvs. et stasjonsområde hvor de reisende lett kan bytte fra andre reisemidler til tog.
I tillegg til togframføring og drifts- og servicefunksjoner omfatter et stasjonsprosjekt
sykkelparkering, buss-stopp, taxiholdeplass, kiss and ride og parkering for privatbil – i form
av HC, korttids og innfartsparkering der hvor det er relevant. Jernbaneverket har ansvar for å
se sitt prosjekt i sammenheng med omkringliggende bystruktur, og bruke det
handlingsrommet de har til å samarbeide med andre aktører om å lage en best mulig
løsning.»

Jernbanetekniske installasjoner, nasjonale forventninger om samordnet areal- og
transportplanlegging, bærekraftig byutvikling, universell utforming og statens arkitekturpolitikk
“arkitektur.nå” [23] legger føringer for utforming av stasjonsområdene. Et knutepunkt er en kompleks
størrelse – et landskap heller enn et objekt.

Knutepunkter utenfor byene har et begrenset potensiale for knutepunktutvikling på kort sikt. Det kan
også bli en utfordring av slike knutepunkter kan komme til å konkurrere med byene om lokalisering av
nye boliger og næringsvirksomhet som heller burde ligge i bysentrene. Det er kommunene som
gjennom en koordinert planlegging må veie de ulike interessene mot hverandre i
knutepunktutviklingen.
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3 BESKRIVELSE AV TILTAKET
Fastsatt planprogram beskriver tre korridorer hvor det skal utvikles og utredes ett alternativ i hver
korridor, i korridor 1 skal det i tillegg vurderes en variant via Nykirke tettsted. Alle korridorene skal
utredes med etablering av stasjon. Som grunnlag for konsekvensutredningen er det utarbeidet en
teknisk hovedplan [28] for tre traseer inkludert stasjonsområder med tilhørende veisystem. I
kommende planfaser vil løsningene detaljprosjekteres og optimaliseres. Økt kunnskap om blant annet
grunnforhold samt valg av detaljer knyttet til tekniske løsninger vil kunne føre til justeringer. Traseene
som vises på tegninger og illustrasjoner i kommunedelplanen og konsekvensutredningen baseres på
kunnskap og detaljeringsnivå tilpasset hovedplan. Beskrivelsen av tiltaket er felles og lik i alle
fagrapporter.

Figur 3: Alternativ 1, 1 via Nykirke tettsted, 2 og 3 som konsekvensutredes
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3.1 Alternativ 1 – Bakkenteigen
Alternativ 1 - Bakkenteigen ligger lengst øst i planområdet og har en lengde på cirka 16 km. Traseen
har lange dagstrekninger, totalt 3,2 km tunnel og en 2,1 km lang viadukt (bru over land) rett vest for
Borreskåla. En variant av alternativ 1 er en trasé via tettstedet Nykirke.

Figur 4: Alternativ 1 – Bakkenteigen. Delstrekning Nykirke-Borreåsen

I nord krysser traseen E18 i en betongtunnel. Betongtunnelen fortsetter videre sørover under fv. 310
Kopstadveien. Kryssing under Sletterødåsen anses mest aktuell med en løsning med fjell- og
betongtunnel. Total lengde for tunnelen er anslått til cirka 1,3 km.

Figur 5: Viadukt sett mot sør

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Videre sørover mot Skoppum og Borre går banen i dagen på store deler av strekningen med en kort
fjelltunnel.

Figur 6: Alternativ 1 – Bakkenteigen. Delstrekning Borreåsen-Barkåker

Jordbruksområdet vest for Borreskåla krysses med en 2,1 km lang viadukt. Maksimal høyde på
viadukt over terreng er 55-60 meter. I Borre følger traseen terrenget forbi høgskoleområdet på

Bakkenteigen. Ved Bakkenteigen er traseen trukket mot
vest og alternativet er anslått å berøre to områder i
randsonen av Adalstjern naturreservat som ligger inn mot
det eksisterende høgskoleområdet. Deler av høgskolen
må rives/flyttes for å gi plass til stasjons- og
jernbaneanlegget.

Det er lagt til grunn stasjonslokalisering nord på
høgskoleområdet på Bakkenteigen, som også vil kunne
dekke utviklingsområdet som er avsatt i
kommuneplanens arealdel for Horten kommune. Atkomst
til stasjonen foreslås ved en ny veiforbindelse fra fv. 325.
Atkomst for gående og syklende vil tilrettelegges parallelt
med kjørevei og tilknyttes eksisterende gang- og
sykkelveinett. Stasjonen vil kunne betjenes av
eksisterende bussrute på fv. 325 mellom Tønsberg og
Horten ved at frekvensen økes på kveld og helger.

Med en videre utbygging nordover iht. kommuneplanen
kan det tenkes at det bygges ny vei til rv. 19 ved Glenne.
Med en ny veiforbindelse er det mulig å etablere en
bussrute på den nye veien og betjene både stasjonen på
Bakkenteigen og eksisterende og ny bebyggelse i
området.

Figur 7: Mulig veisystem til stasjon på Bakkenteigen

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Det kan tilrettelegges for et tilfredsstillende busstilbud til stasjonen. Med tilfredsstillende busstilbud og
lang avstand til hovedveinettet er stasjonslokalisering på Bakkenteigen lite aktuelt for
innfartsparkering.

Sørover i Adalsrommet går banen i dagen på store deler av strekningen fram til koblingssonen ved
Barkåker. Kryssing av eksisterende bekkefar og lokalveier gjøres ved brukonstruksjoner eller
kulverter. Ved gården Huseklepp legges banen i en kort betongtunnel.

Figur 8: Ny stasjon på Bakkenteigen sett mot nord. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert
med blå og gul farge.

Trasé via Nykirke tettsted
I planprogrammet [27] er det angitt at det skal utredes en trasé via tettstedet Nykirke. Traseen tar
utgangspunkt i eksisterende spor fram til kryssing av E18. Ny trasé krysser under E18, hvor ny veibru
etableres. Dobbeltsporet føres på østsiden av eksisterende bane fram til Nykirke tettsted. Her legges
banen i en betongtunnel under bebyggelsen. Banen ligger hovedsakelig i dagen videre mot
Skoppum/Borreskåla hvor den kobles til traseen via Sletterødåsen.

Figur 9: Nykirke tettsted med traseen i tunnel sett mot sør. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er
markert med blå og gul farge.
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3.2 Alternativ 2 - Skoppum øst
Alternativ 2 – Skoppum øst er det midtre alternativet med en lengde på cirka 15 km. Alternativet har
tilnærmet lik trasé som alternativ 1 fram til kryssing under Sletterødåsen. Traseen har lange
dagstrekninger, totalt 4 km tunnel og en viadukt på 1,6 km.

Figur 10:  Alternativ 2 - Skoppum øst. Delstrekning Nykirke-Borreåsen

Fra Sletterødåsen og videre sørover går traseen i en dagsone og i to mindre tunneler før den krysser
over dagens Skoppum stasjon. Tunnelene er henholdsvis 600 m og 400 m lange, og utføres som
kombinerte fjell- og betongtunneler. Øst for Skoppum bygges banen på en viadukt med lengde på 1,6
km. Maksimal høyde for viadukten over eksisterende terreng er 40-45 meter.

Figur 11: Viadukt sett mot sør. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert med blå og gul farge.

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Figur 12:  Alternativ 2– Skoppum øst. Delstrekning Borreåsen-Barkåker

Ny stasjon foreslås lokalisert sør for rv.19 på
vestsiden av Adalstjern naturreservat. Det er
foreslått en ny veiforbindelse til stasjon fra rv.19
ved Glenne og fra fv.325 ved Borre. Avhengig av
utbygging nord for Bakkenteigen iht.
kommuneplanen, kan det også etableres
veiforbindelse mellom stasjonen og
høgskoleområdet. For gående og syklende til/fra
Skoppum er det foreslått en ny gang- og
sykkelforbindelse over rv.19, langs eksisterende
atkomstvei til Lørge og til den nye stasjonen.
Stasjonslokaliseringen vil gi behov for
tilbringerute med buss da stasjonen vil ligge
utenfor dagens kollektivakse mellom Horten og
Tønsberg.

Stasjonen er lite egnet for innfartsparkering på
grunn av lang avstand til hovedveinettet.

Tilsvarende som alternativ 1 vil traseen sørover
hovedsakelig krysse Adalsrommet som en
dagløsning fram til koblingssonen ved Barkåker.
Kryssing av eksisterende bekkefar og lokalveier
gjøres ved brukonstruksjoner eller kulverter.

Ved gården Huseklepp legges banen i en kort
betongtunnel.

Figur 13: Mulig veisystem til stasjon på Skoppum øst

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Figur 14: Stasjon på Skoppum øst sett mot sørøst. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er markert
med blå og gul farge.

3.3 Alternativ 3 - Skoppum vest
Alternativ 3 – Skoppum vest ligger vest for Skoppum tettsted og har en lengde på cirka 14 km.
Traseen har lange tunnelstrekninger, total 7,2 km tunnel, mens øvrige deler ligger i dagen.

Figur 15:  Alternativ 2 - Skoppum vest. Delstrekning Nykirke-rv. 19

Fram til og med kryssingen av E18 og Sletterødåsen er alternativet tilnærmet lik alternativ 1 og 2.
Videre sørover ligger alternativet parallelt med E18, hovedsakelig i fjelltunnel med en total lengde på

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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3,8 km. Tunnelen avsluttes med en betongtunnel ved Viulsrød rett nord for rv.19. Rv.19 krysses på
bru. Brua inngår som en del av stasjonsområdet.

Figur 16: Traseen gjennom Sletterødåsen sett mot sørøst. Bebyggelse som sannsynligvis må rives er
markert med blå og gul farge.

Figur 17:  Alternativ 2 - Skoppum vest. Delstrekning rv. 19 - Barkåker

                Bane i dagen
                Tunnel
                Bru/viadukt
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Stasjonen er lokalisert på sørsiden av rv.19.
Det er foreslått en direkte atkomst fra rv.19 via
en ny rundkjøring hvor også nærings- og
boligområdet på Viulsrød tilkobles.

Stasjonsområdet er plassert delvis under
plattformene og gang- og sykkeltrafikken til/fra
Skoppum har planskilt kryssing av rv. 19.
Stasjonslokaliseringen vil gi behov for
tilbringerute med buss da stasjonen vil ligge
utenfor dagens kollektivakse mellom Horten og
Tønsberg.

Det vurderes om parkering ved stasjonen kan
etableres i etapper. Innledningsvis etableres et
større antall parkeringsplasser basert på
markeds- og tilgjengelighetsanalyser, hvor
antallet parkeringsplasser vurderes parallelt
med knutepunktutviklingen.

Nærheten til E18  gjør stasjonen egnet
tilinnfartsparkeringsstasjon som kan betjene
større deler av Vestfold hvor det er lav
kollektivdekning. Antallet parkeringsplasser må
ses i sammenheng med tilgjengeligheten til de
andre stasjonene i Vestfold.

Figur 18: Mulig veisystem til stasjon på Skoppum vest

Sør for rv.19 ligger banen vest for Adalsborgen og følger randsonen mellom skog og
jordbruksområder. Mot Barkåker ligger traseen i hovedsak i dagen, gjennom friluftsområdet i
Tangsrødmarka/Gråmunken legges banen i en tunnel på 1,2 km.

Figur 19:  Stasjon på Skoppum vest sett mot øst



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Andre samfunnsmessige virkninger
Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

30 av 113
ICP-34-A-10270
01A
26.02.2016

4 LOKALE OG REGIONALE PLANER
Gjeldende regionale, kommunale og andre planer er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen til
kommunedelplanen. Her er de elementene i planene som vil ha betydning for den videre utviklingen i
området kort beskrevet. Tiltaket vil kunne bygge ned eller skape barrierer for ønsket eller vedtatt
utvikling i området. Vurderingen av konsekvenser skal vurderes i forhold til gjeldende arealbruk og
vedtatte planer. Både Horten kommune og Re kommune har i sine kommuneplaner sagt at de skal
revidere arealbruken etter at trasé for Vestfoldbanen er fastlagt. Gjeldende arealbruk og planer er
derfor utgangspunktet for vurderingene, men ikke absolutte rammer for den videre utviklingen lokalt og
regionalt.

I oversikten er også mulighetsstudier som ikke er innarbeidet i regionale eller kommunale planer tatt
med. Det dreier seg om mulighetsstudier for Bakkenteigen/Campus Vestfold og for boligutbygging i
tilknytning til Skoppum tettsted.

4.1 Regional plan for bærekraftig arealbruk
Planen ble vedtatt av Vestfold fylkeskommune i mars 2014 [3]. Planen fastlegger senterstrukturen,
utbyggingsretninger og hvordan viktige arealverdier som grønnstruktur, landbruksarealer, friluftsliv og
rekreasjon og tettstedsutvikling m.m. skal ivaretas.

Planen har 8 samfunnsmål:
1. Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region.
2. Matjordarealet 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.

Figur 20: Oversikt over avklaringsområder i Regional plan for bærekraftig arealbruk. Både Skoppum
tettsted, Undrumsdal og Bakkenteigen er markert som avklaringsområder hvor videre
utbygging fastsettes gjennom kommuneplanens arealdel.
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Planen gir rammer for arealutviklingen i kommunene, og for prioriteringen mellom ulike arealbehov. I
planen er det definert tettstedsavgrensninger og fremtidige utbyggingsområder. Der endelig
avgrensning ikke er fastlagt er området lagt ut som «Avklaringsområde» i planen hvor det forutsettes
at avgrensning av tettstedet og videre utbygging skjer gjennom kommuneplanens arealdel. Både
Bakkenteigen, Skoppum og Undrumsdal er avsatt som avklaringsområder. Målene i den regionale
planen skal ivaretas når omfang og avgrensning av fremtidige utbyggingsområder vurderes.

4.2 Regional plan for handel og senterutvikling
Planen legger rammer for utviklingen av by- og senterområdene i Vestfold [4]. Planen skal tilpasses
forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 2008.
Planen fastlegger senterstrukturen i fylket, og fastholder tidligere forbud mot kjøpesenteretablering i
en sone på 1 kilometer på begge sider av E18. Alternativet Skoppum vest (alt. 3) ligger innenfor
denne sonen.

Planen fastlegger også metodikk knyttet til vurderinger av nye handelsetableringer. I lokalsentre og
nærsentre (bl.a. Skoppum) tillates etablering av handelsvirksomhet med samlet bruksareal inntil 3000
m2. Den samlede utvikling av handel i det enkelte lokalsenter og nærsenter må tilpasses senterets
plass i by- og senterstrukturen. Lokalsentre og nærsentre anbefales avgrenset i kommuneplanens
arealdel eller i kommunedelplan.

I planen trekkes det følgende konklusjoner med betydning for videre arealutvikling rundt stasjonene
som utredes her:

Attraksjonsverdi og konkurransekraft
· For å sikre vitale byer og tettsteder, må̊ investeringer i handel styres mot eksisterende sentre.

Byer og tettsteder er mest attraktive for handel som helhet. Større konsentrasjon gir størst
mulighet til å vinne konkurransen om den mest attraktive handelskapitalen. Det vil gi større
økonomiske ringvirkninger til annen virksomhet, sterkere impuls til den kreative byen og større
bidrag til investeringskapital til krevende byutviklingsprosesser.

Senterstruktur og handel
· All handel er i utgangspunktet lokal. Regional konkurransekraft vokser ut fra et sterkt lokalt

marked. Det er lokale valg som gir sterke regionale sentra.
· Lokalisering i sentrum vil øke attraktiviteten og gi økt regional vekstkraft.
· Etablering av handelsområder utenfor eksisterende by- og senterstruktur gir liten endring i

antall kjørte km og forhold til dagens situasjon.
· Lokalisering har større betydning enn bedret kollektivtilbud. Rett lokalisering kan gi muligheter

til forbedret kollektivtilbud.

Det er vedtatt regionale planbestemmelser i tilknytning til planen:

1. Lokalisering og dimensjonering av store handelsetableringer i sentrum og andre
områder for handel

Etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på̊ over 3000 kvm eller utvidelse til over
3000 kvm samlet bruksareal er bare tillatt i sentrumssoner og andre områder for handel, slik disse
er lokalisert og avgrenset i den til enhver tid gjeldende kommuneplans arealdel eller
kommunedelplan, jf. retningslinjene 1 - 8.

2. Forbud mot handelsetableringer langs E18
Det tillates ikke etablering av handelsvirksomhet i et belte på̊ 1  km på̊ hver side av E18. Det er
unntak for områder som inngår i sentrumssoner eller andre områder for handel, slik disse er
avgrenset i den til enhver tid gjeldende kommuneplans arealdel eller kommunedelplan, jf.
retningslinjene 1 til 8.
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4.3 Regional plan for verdiskaping
Planen skal legge til rette for økt innovasjon og verdiskaping i Vestfold gjennom å øke bedriftenes og
de ansattes verdiskaping og produktivitet, skape nye arbeidsplasser og få flest mulig i arbeid (de unge
og de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet i dag) [5]. Målene skal nås gjennom reelt og
forpliktende samarbeid, videreutvikling av næringsmiljøer, videreutvikling av Vestfolds kapasitet for
forskning, utvikling og innovasjon, forsterket satsing på gründere og entreprenørskap, styrking av
samarbeidet mellom skole og næringsliv, og tydelig og målrettet markedsføring av Vestfold.

Figur 21: Hovedtiltakene i den regionale planen for verdiskaping og innovasjon [5]

Planen legger opp til å støtte både eksisterende næringsklynge med mikro-, nano- og
elektronikkindustri, utvikle Vestfold som matproduserende fylke og satsing på utdanning, forskning og
utvikling gjennom Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

4.4 Kommuneplanen i Horten
Hovedsatsingen i arealdelen for Horten kommune er [6]:
· Satsing på Horten sentrum – en levende by med mange nye boliger.
· Satsing på Campus Vestfold med høgskolerettet næringsutvikling, studentboliger og nødvendig

infrastruktur
· Nye attraktive boligområder ved Orerønningen, Rørestrand og Eikestrand
· Åpning for attraktive leiligheter ved golfkroa
· Satsing på offentlig tjenesteyting og gode skoler
· Utvikling av eksisterende tettsteder
· Hensyn til landbruk, naturverdier og kulturlandskap
· Ingen nye bygeområder i Hortensmarka
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Horten kommune har lagt til grunn et mål for befolkningsveksten på rundt 1% i gjennomsnitt. Det gir et
behov for rundt 150 nye boliger pr år. De siste 20 årene er det bygget i gjennomsnitt 100 boliger pr år i
kommunen.

Det har vært vurdert tre konsepter for videre utbyggingsmønster i kommunen: Det er
“Båndbyalternativet”, “J-alternativet” og “Spredt konsentrasjon”. Dersom markedet skal styre
utviklingen, er det sannsynlig med en betydelig utbygging sørover i kommunen. Med begrensning på
strandområdene vil en utbygging langs FV 325 være sannsynlig. Utviklingen på Høgskolen i Buskerud
og Vestfold på Campus Vestfold forsterker en slik trend. Dersom en ny jernbanestasjon legges på
Borre / Bakkenteigen, vil også det forsterke en slik utvikling. I løpet av noen tiår kan det være etablert
en sammenhengende bebyggelse mellom Horten og Tønsberg.

Mål og strategier for arealutviklingen er:
· «Spredt konsentrasjon» skal fortsatt være en langsiktig utbyggingsstrategi. Horten kommune

har tidligere vedtatt at utbyggingsprinsippet for kommunen skal være “spredt konsentrasjon”.
Dagens gode utbyggingsmønster der Nykirke, Skoppum, Borre/Campus Vestfold,
Åsgårdstrand og Horten er avgrensede og konsentrerte utbyggingsområder, skal
opprettholdes og forsterkes. Planlegging av boliger og næringsbebyggelse skal foregå i
tilknytting til eksisterende tettsteder. Dette er en naturlig oppfølging av en satsing på en
bærekraftig arealbruk og styrking av folkehelsen. Det bidrar også til å sikre en attraktiv
kommune med gode natur og friluftsområder.

· Campus Vestfold er en motor for framtidig verdiskapning i regionen og i Horten kommune.
Campus Vestfold er den største campus i Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) med ca.
4.500 (heltids- og deltids-) studenter og 500 ansatte. Sammen med en moderne
forskningspark og den planlagte teknologiparken er dette et nav for utviklingen i kommunen. I
kommuneplanen er det satt av 196 dekar til høgskole og forskningspark og 189 dekar til
høgskolerettet næring. I tillegg kommer boligområder i Tonsåsen på 214 dekar. På sikt vil
Campus vokse sammen med tettstedet Borre til en ny kraftfull bydel i kommunen. Det er
startet et arbeid med en overordnet plan for utvikling av Campus Vestfold. Arbeidet kan ikke
fullføres før det er avklart hvor jernbanelinje og stasjon for InterCity kommer.

· Avklaring av langsiktig utvikling på Skoppum og Borre utsettes til etter vedtak om
Jernbanestasjon. Ny jernbanestasjon er en viktig premiss for arealplanlegging. En
jernbanestasjon vil naturlig bli et transport- og kollektivknutepunkt. Det er en forutsetning at
arealer nær jernbanestasjonen og kollektivakser skal ha høy arealutnyttelse med boliger og
arbeidsplasser. Det er ikke mulig å legge planer for en arealutvikling før det er avklart hvor
den nye jernbanestasjonen vil komme.

· Satsing på Horten sentrum. Horten sentrum skal styrkes og utvikles videre som kommunens
urbane tyngdepunkt. Skal man lykkes med dette, må det være flere mennesker i sentrum.
Derfor er det nødvendig at det bygges flere boliger. Indre havneby, grå arealer i sjøfront øst
og andre sentrumsprosjekter har et potensial for rundt 2.500 boliger. De siste årene har det
vært bygd 106 boliger pr år i gjennomsnitt. Det er et mål å øke dette til rundt 150 boliger. Av
dette bør ca. 100 bygges i sentrum. Skal man lykkes med utbygging av Indre havneby, og
etter hvert andre sentrumsprosjekter, kan man ikke legge ut en rekke konkurrerende
prosjekter. I den første fasen bør Indre havneby prioriteres.

Horten kommune har i kommuneplanens samfunnsdel som mål å være en næringsoffensiv kommune
som i samarbeid med næringsliv, høgskole og andre aktuelle aktører legger forholdene til rette for et
innovativt og fremtidsrettet nærings- og arbeidsliv.

· Sikre attraktive og fleksible næringsarealer.
· Være aktiv aktør til utvikling av Campus Vestfold som en regional, nasjonal og global

innovasjonsarena og et kunnskapssenter for utdanning og forskning.
· Gjennom dialog og praktisk handling overfor næringslivet, være kunnskapsrik, proaktiv,

løsningsorientert, forutsigbar og innovativ
· Aktiv markedsføring av de unike fordelene ved å drive næring og verdiskapning i Horten
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Figur 22:  Arealdel for Horten kommune - Utsnitt Bakkenteigen og Skoppum (midtre del av planområdet).

Innenfor influensområdet for en fremtidig stasjon er det lagt ut arealer til fremtidig boligbebyggelse og
næringsbebyggelse nord for høgskolen og arealer for boliger og næringsbebyggelse på Skoppum (se
23). Arealene avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel nord for Skoppum ligger ca. 20
minutters gangavstand fra stasjonen i alternativ 3 Skoppum vest.

4.5 Kommuneplanen i Re
Kommuneplanens samfunnsdel for Re er utformet som et felles dokument for kommunene Re, Hof og
Holmestrand (3K). De tre kommunene samarbeider om samfunns- og arealplanleggingen [8].
Kommuneplanens hovedmål er å legge til rette for at folk kan ta vare på sin egen helse, med det
utgangspunktet den enkelte har.

Kommunene i 3K har et mål om en årlig vekst på 1,5%, med en bærekraftig demografisk
sammensetning. En befolkningsvekst på 1,5% er høyere enn det kommunene i 3K har hatt så langt.
(Med unntak for enkelte år i Re). Det er også høyere enn det som har vært gjennomsnittlig vekst i
Vestfold de siste årene. Når det likevel settes et mål som er så høyt som 1,5% er det begrunnet delvis
med at kommunene i 3K trenger vekst, delvis med at store investeringer i jernbanen gjennom
regionen kombinert med høye boligpriser og sterkt press lenger nord, sannsynligvis vil føre til en vekst
i Holmestrand, Hof og Re. Målet på 1,5% er det samme som er grunnlaget for beregninger av 3Ks
arealbehov i den regionale planen for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) [3].

Kommunene har som mål at matjordarealet skal øke, og at de spesielle og uerstattelige verdiene i 3Ks
naturmiljø og kulturlandskap skal bevares. Viktige matjordkvaliteter skal vernes og dyrkbar mark
utenfor langsiktig utviklingsgrense skal ikke omdisponeres til bolig og/eller næringsformål. Innenfor
langsiktig utviklingsgrense skal dyrkbar mark disponeres i henhold til kommunenes fortettingsstrategi.
Jordvernet skal være sterkt også I disse områdene. Matjordlag fra arealer som omdisponeres fra
dyrket/dyrkbar mark til annet formål tas vare på, og brukes til å styrke øvrig matproduksjon.
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Figur 23:  Utsnitt av plankart fra kommuneplanens arealdel for Re kommune

Det tillates ikke etablering av handelsvirksomhet i et belte på 1 km på hver side av E18. Det er unntak
for områder som inngår i sentrumssoner eller andre områder for handel, slik disse er avgrenset i den
til enhver tid gjeldende kommuneplans arealdel. Nye utbyggingsområder I tilknytning til Undrumsdal
ble ikke lagt inn ved siste revidering av kommuneplanens arealdel. Undrumsdal star som
avklaringsområde i arealdelen og Re kommune vil gjøre en ny vurdering av utbygging når trasé og
stasjonslokalisering for InterCity er valgt.

4.6 Kommuneplanen i Tønsberg
I Tønsberg er den årlige veksten beregnet til ca. 1,5 % fram mot 2040. Det betyr at innbyggertallet vil
øke med ca. 19 050 innbyggere frem til 2040 (RPBA-tall) [7]. For Tønsberg legges det til grunn et
gjennomsnitt på̊ 2 personer pr boenhet, som gir et anslått behov på̊ ca. 9500 boenheter. De siste 10
årene er det i Tønsberg bygd gjennomsnittlig 250 boenheter pr år, hvorav 44% er leiligheter/
blokkleiligheter og 30% er eneboliger. Dersom forventet befolkningsvekst slår til må̊ en i snitt øke
boligproduksjonen med over 100 enheter per år, slik at det til sammen produseres 350 boenheter per
år.
Tønsberg kommune vil legge følgende prinsipper til grunn for videre arealutvikling:

· Videreføre Tønsberg kommunes stjerneformede senterstruktur med bysenteret som
hovedsenter og lokalsentrene rundt skal fastholdes og videreutvikles.

· Videreføreføre lokalsentrene med lokale servicefunksjoner, men ikke slik at bysenteret
svekkes. Bysenteret skal defineres i byplan/ arealplan.

· Prioritere fortetting og transformasjons i denne planperioden slik at dyrket og dyrkbar mark
forbeholdes matproduksjon. Unntak er områder utpekt i RPBA som er forbeholdt næring og
der samfunnsinteresser av stor vekt tilsier det (eksempelvis til skole, vei og jernbane).
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· Utvikling av transformasjonsområder skal fortrinnsvis skje områdevis og skal være med å
bygge opp under sosial- og teknisk infrastruktur, samt skape investeringsvilje.

· Fortetting som i størst mulig grad ivaretar grønnstruktur og rekreasjonsområder i og nær by og
tettsteder. Barn og unges interesser skal spesielt belyses og tas hensyn til i dette arbeidet.

I arealutviklingen skal dyrka og dyrkbar mark vernes for fremtidige generasjoner. Ved fortetting,
transformasjon og utbygging på̊ nye arealer skal en høy utnyttelse og arealeffektivitet legges til grunn.

4.7 Godsterminal på Kopstad
Det er regulert arealer for en godsterminal i tilknytning til jernbanen på Kopstad. Planen utgjør ca. 430
daa, og omfatter arealer til ny godsterminal med tilhørende infrastruktur og nødvendige tekniske
anlegg [12]. Arealet for ny godsterminal ligger i Horten kommune, men for å sikre tilknytning til
hovedveisystemet (E18) omfatter planforslaget også̊ i overkant av 4 daa i Re kommune. Formålet med
planen er å etablere en godsterminal i tilknytning til Vestfoldbanen.

Kopstad godsterminal skal skape et logistikkområde der både tilbydere og brukere av togtransport
møtes for å kunne drive en bærekraftig eiendomsutvikling innenfor målsetningen om overføring av
gods fra vei til bane. Utviklingen utgjør store investeringer, og det er avgjørende for utbygger at
investeringen kan forsvares med en inntektsside. Selve utviklingen av terminalen vil skje gjennom et
samarbeid mellom flere aktører, der hensikten er å oppnå̊ økonomisk nytte for partene, samtidig som
man oppnår samfunnsmessig gevinst.

Figur 24: Illustrasjon av en fremtidig godsterminal på Kopstad, fra planbeskrivelsen til reguleringsplanen

4.8 Mulighetsstudier
Her beskrives planer og muligheter som har vært presentert i forbindelse med utredningen lokale og
regionale virkninger, men som ikke er juridisk bindende planer, og hvor det ikke er fastlagt hva slags
juridiske planer som skal utarbeides (kommunedelplan eller reguleringsplan).

4.8.1 Planer for Bakkenteigen/Campus Vestfold
Det er laget en utviklingsplan for Campus Vestfold i regi av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og
Statsbygg [11]. Arbeidet ble ledet av en styringsgruppe bestående av representanter fra høgskolen,
Statsbygg, Horten kommune og Vestfold fylkeskommune. Det er utredet hva som er avgjørende for å
sikre god campusutvikling og hvilke tiltak som bør settes i verk, og hvordan et effektivt samspill
mellom HBV/campus og byen for øvrig, næringsliv, infrastruktur, idrett, kultur, boligsituasjon
barnehager m.m. kan etableres.
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Det er utarbeidet en mulighetsstudie som viser mulig fremtidig bebyggelse, en mulig fremtidig
jernbane, organisering av trafikken m.m. Campus er tenkt betjent med tog og buss. Parkering skal
primært skje under bakkenivå. Det er definert en tiltakspakke bestående av tre elementer: Informasjon
og merkevarebygging, en helhetlig bærekraftig områdeplan og utvikling av faglig tilbud –
skoleutvikling. Det er ikke definert ansvar eller tidsfrister knyttet til tiltakspakken i utviklingsplanen.

Figur 25: Kart fra mulighetsstudien for Campus Vestfold. Fremtidig bebyggelse er organisert langs en ny
vei på vestsiden av jernbanen [11]
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4.8.2 Knutepunkt Horten vest
Knutepunkt Horten vest er en gruppe som jobber for å utvikle en stasjon ved Skoppum til et
trafikknutepunkt, en jernbanestasjon for hele kommunen, en møteplass som omfatter mer enn bare
tog [10]. Knutepunkt Horten Vest har som ambisjon å være en positiv bidragsyter i debatten rundt
jernbaneetablering og fremtidig utvikling i Horten.

Figur 26: Presentasjon av arkitektfirmaet Snøhettas mulighetsstudie for en ny by på Skoppum.2

Gruppen består av deltakere fra Borre Vel, Nykirke velforening, Jareteigen velforening, Adalstjernets
Venner, Naturvernforbundet i Horten, Borrevannets grunneierforening, Jordvern Vestfold, Vestfold
Bonde- og småbrukarlag, Borre og Undrumsdal Bondelag, Borre bondekvinnelag, Sem bondelag,
Tønsbergdistriktet skogeierlag, Vestfold bondelag og Norges bondelag.

Foranledningen til foreningens arbeid er ifølge deres nettside ønsket om å bevare matjorda og ta vare
på miljøet. Foreningen ser naturen som en ressurs som må forvaltes og vernes slik at vi kan ha glede
av den også i fremtiden. Plassering av nytt trafikknutepunkt får store konsekvenser for fremtidig
utbygging og det er derfor viktig at knutepunktet blir plassert på rett sted. Foreningen har konkludert
med at Skoppum vest er den beste lokaliseringen av en stasjon mellom Nykirke og Barkåker.

Arkitektfirmaet Snøhetta har utarbeidet en mulighetsstudie for videre utbygging av Skoppum som er
presentert på foreningens nettsider. Foreningen viser til Transnovaprosjektet om knutepunktutvikling
og påpeker at effektive knutepunktprosesser krever en offensiv kommune, klare mål og
ansvarsforhold, riktig steds- og funksjonstilpasset organisering, riktig kompetanse gjennom hele
prosjektforløpet, fagkunnskap om knutepunkter, markedskompetanse og gjennomføringskompetanse.
Bydelen skal styrke Horten og utvikle mulighetene for Horten sentrum, Bakkenteigen og ny bydel
Horten Vest som en samlet by, og få frem unike kvaliteter og muligheter ved hver av bydelene.

2 Presentasjonen ligger på denne adressen:
http://storage.cloversites.com/knutepunkthortenvest/documents/A3-folder-Drmmebyen%20Horten-
oppsummering%20p%20nett.pdf.
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Arealverdier som dyrka mark og kulturminner skal ivaretas. Det forutsettes gode forbindelser med
kollektivtrafikk og sykkel til sentrum, Bakkenteigen og de andre tettstedene i regionen.

Det skal være korte avstander mellom nye boliger og togstopp (maks 500-1000 meter). Det skal
etableres boliger for studenter, småbarnsfamilier, førstegangsetablerte og eldre med et stort mangfold
i boligtilbudet. Bydelen bør utformes med et tydelig sentrum med sterk identitet for å forsterke lokale
karaktertrekk ved kunst og kulturelle tilbud. Funksjoner bør mikses. Nye bygg utføres som +hus og 0-
hus. Det bør tas hensyn til støy ved utforming av bebyggelse tett på infrastruktur for å skape et godt
akustisk miljø utendørs så vel som innendørs. Det legges opp til en høy utnyttelse av tomtene med
høy kvalitet og utprøving av ny teknologi for å skaffe og spare energi. Grønne fellesarealer skal bidra
til klimatilpassing. Dyrket mark inngår som en del av grønt fellesareal. Renset gråvann tilbakeføres til
jordbruket. Avfallshåndtering for gjenvinning uføres med ny teknologi på gjenvinningsstasjonen.

4.9 Oppsummering – regionale og kommunale planer
Plansituasjonen i området omkring den fremtidige stasjonen på strekningen er uavklart og
kommunene avventer en beslutning om hvor stasjonen skal lokaliseres. Når en beslutning er fattet vil
det sannsynligvis blir startet planarbeid for de tre områdene Undrumsdal i Re kommune (dersom
Skoppum vest velges) og Skoppum tettsted og Bakkenteigen/Campus Vestfold med omkringliggende
områder i Horten kommune. Hvor jernbanen og en fremtidig stasjon blir lokalisert vil ha stor betydning
for hvilke planer som utarbeides, og hvordan de utformes.

En videre utvikling av Barkåker og Nykirke vurderes å være avhengig av arealbeslaget på selve
banen, men uavhengig av hvilken stasjonslokalisering som velges. Ved Barkåker vil arealbeslaget av
en fremtidig bane ikke ha betydning for videre utvikling av arealbruken i tettstedet.

På Nykirke vil arealbeslaget, og særlig hvordan dagens jernbanelinje kan benyttes, være av stor
betydning for arealutviklingen i tettstedet. I alternativ 1 via Bakkenteigen er det utredet en variant
langs dagens trasé gjennom Nykirke. Arealkonsekvensene er vurdert i fagutredningene
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser. Det vises til disse
delrapportene for en beskrivelse av konsekvensene.

Jernbanen og en fremtidig stasjon vil være en viktig drivkraft for utvikling i Horten og Re kommune.
Samtidig er det viktig å påpeke at selv om det utarbeides planer som legger til rette for fremtidig
utbygging vil realiseringen av planene være avhengig av markedssituasjonen. Alle de tre kommunene
har ambisjoner om høy vekst, og til dels vesentlig høyere vekst enn i det siste 10-året. En utbygging
vil konkurrere med aktive strategier og planer i andre kommuner – med både bedre og dårligere
forutsetninger for vekst.

Både den regionale planen for bærekraftig arealbruk og kommuneplanene i Horten og Re legger opp
til at arealbruken i området skal vurderes på nytt når trasé for Vestfoldbanen er fastlagt. Hvilken
plantype som velges er ikke avgjort.

Ut fra gjeldende strategier og vedtatte planer i kommunene vurderes det som sikkert at det vil bli lagt
til rette for utbygging av boliger og næringsarealer i tilknytning til et fremtidig knutepunkt. Hvor det
legges til rette for utbygging vil være avhengig av lokaliseringen av en fremtidig stasjon.
Utbyggingstakten vil være avhengig av situasjonen i markedet for boliger og næringseiendommer, og
om det finnes alternative lokaliseringer i Vestfold eller tilgrensende regioner som har større
attraksjonskraft enn arealene i Re og Horten.
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5 FUTURE MAPPING
I planprogrammet er Beslutningsscenarier eller Future Mapping omtalt som aktuelle metoder for å
vurdere fremtidige virkninger av ulike stasjonslokaliseringer. Ingen av metodene er beskrevet i
planprogrammet. Disse metodene er benyttet på ulike måter, avhengig av formål og sammenheng. I
samråd med oppdragsgiver er Future mapping valgt som metode i denne utredningen.

5.1.1 Future Mapping
I Future Mapping utarbeides det et «fremtidskart» som viser ulike mulige fremtider basert på
informasjon om krefter som påvirker utviklingen, muligheter og ressurser hos aktørene, trender og
trendbrudd som kan oppstå, nye produkter og tjenester som kan påvirke tilbud og etterspørsel m.m.
Fremtidskartet skal vise et felt av mulige konkrete fremtider, i stedet for et sett med avgrensede
scenarier.

Fremtidskartet utarbeides av de aktuelle aktørene i området (eller feltet som studeres) i en workshop
hvor et forberedt materiale er utgangspunkt for arbeidet. Fremtidsbildene kan utarbeides med
utgangspunkt i intervjuer med lokale aktører, eller på annen måte. Nødvendige hendelser som leder
frem til fremtidsbildene defineres. Deltagerne drøfter hva som er viktige og mindre viktige faktorer som
vil påvirke de mulige fremtidene for området eller feltet. Prosessen avdekker deltagernes mentale
modeller av sammenhenger, årsaker og virkninger i utviklingen. Prosessen bidrar til å skape en felles
forståelse av drivkrefter og rammebetingelser for utviklingen.

Figur 27: Prinsippene i en FutureMapping workshop

Fremtidskartet baseres på et sett med hendelser, fra noe titalls til flere hundre avhengig av
kompleksitet i oppgaven. For å få frem deltagernes oppfatninger og forventninger til fremtiden kan
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hendelsene grupperes i sikre (mer enn 80 % sannsynlighet for at de slår til), usannsynlige (mindre enn
20 % sannsynlighet for at de slår til) og usikre (mellom 20% og 80 % sannsynlighet for at de slår til).
Hvordan hendelsene rangeres vil vise deltagernes oppfatninger og forventninger. Når det jobbes i
grupper gjøres det en oppsummering av hva deltagerne som helhet mener. Hendelser det er stor
enighet og uenighet om identifiseres.

Hendelsene som leder frem til de definerte fremtidene rangeres (som sannsynlige, usannsynlige eller
usikre). Hendelsene i denne prosessen vil være de tre stasjonslokaliseringene. Scenariet vil i dette
tilfellet bestå av en fremtidig stasjonslokalisering og de hendelsene som vil skje etter at stasjonene er
lokalisert. Hver gruppe deltagere skal forklare og sannsynliggjøre ovenfor de andre deltagerne
hvordan utviklingen lokalt og regionalt vil bli som følge av stasjonslokaliseringen. Hendelser som
opptrer i alle/mange og i få/ett scenario indentifiseres.

Etter at alle scenariene er presentert rangeres de vanligvis etter sannsynlighet av deltagerne. I denne
prosessen vil det i dette tilfellet være utviklingen etter at stasjonene er lokalisert som må begrunnes.

5.1.2 Utfordringer
I prosesser hvor beslutningsscenarier eller Future Mapping brukes er fremtiden ikke kjent. Prosessen
skal bevisstgjøre deltagerne på egne mentale modeller og tenkemåter for å hjelpe dem til å komme
frem til mer robuste strategier for å håndtere en usikker femtid.

I utredningsprosessen av InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker er det gitt at det vil skje en vesentlig
endring: Omlegging av traséen og lokalisering av en ny stasjon. De ulike aktørene ønsker å påvirke
beslutningen om hvor stasjonen skal komme. Det er en fare i prosessen at de vil opptre strategisk når
de vurderer fordeler og ulemper ved de ulike stasjonslokaliseringene.

Samtidig er det et åpenbart potensiale for å forberede aktørene på en beslutning som ikke er deres
primære ønske. Det kan gi bevissthet om egne strategier og perspektiver på muligheter som ikke er
umiddelbart åpenbare. For å få til en konstruktiv prosess ble deltagerne gitt oppgaver som utfordret
dem på et helhetlig perspektiv.

5.2 Oppsummering og konklusjoner fra Future Mappingen
Hensikten med møtene med næringslivsorganisasjonene, bedrifter, høgskolen, forskningsparken,
grunneierorganisasjonene og store grunneiere var å bidra til et godt beslutningsgrunnlag for valg av
alternativ på strekningen Nykirke-Barkåker. Deltagerne skulle gi innspill til hvilke drivkrefter og
hendelser som vil kunne påvirke den lokale og regionale utviklingen i fremtiden. Dette skulle danne
grunnlaget for å vurdere hvor robuste de tre alternativene er i forhold til endringer i
rammebetingelsene for bolig- og næringsutvikling i fremtiden. Deltagerne ble bedt om å se på alle
alternativene så nøytralt som mulig.

Nedenfor er de viktigste drivkreftene og hendelsene som ble identifisert oppsummert. Alle innspillene
er dokumentert i vedlegg 2 og 4. Her er drivkrefter og hendelser som vil påvirke knutepunktutviklingen
i form av etablering av boliger, arbeidsplasser og service rundt de tre stasjonsalternativene
oppsummert og det er gjort en kort vurdering av hvordan det kan komme til å påvirke utviklingen av et
knutepunkt ved de tre alternativene.

Under oppsummeringen på slutten av møtet kommenterte flere av gruppene at alternativ 2 Skoppum
øst ble lite omtalt i gruppearbeidene, og ikke ble betraktet som et alternativ med potensiale for
knutepunktutvikling. Det ble også kommentert at begrepene som ble drøftet er relativt «tøyelige», dvs.
begrepene kan ha ulikt innhold. Et begrep som «globalisering» kan tolkes både positivt og negativt
avhengig av ståsted. Det var stort sprik mellom deltagerne i hva som ble lagt til grunn for tolkningen av
faktorer. Det ble kommentert fra deltagerne at den enkeltes verdier preget deres tolkning av fakta, og
at valg av alternativ i stor grad vil bli et verdivalg.
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5.2.1 Drivkrefter lokalt i Horten, Re og Tønsberg

Hortens attraktivitet vil ha betydning for befolkningsutviklingen i kommunen. Hvor attraktiv
kommunen er som bosted og for etablering av næringsvirksomhet vil påvirke befolkningsutviklingen og
behovet og ønske om å pendle. Etablering av arbeidsplasser kan redusere befolkningens behov for å
pendle ut, og øke ønsket om å pendle inn til kommunen.

Befolkningsutviklingen vil delvis være avhengig av utviklingen av boliger og arbeidsplasser, men
også av andre faktorer. Befolkningen i Norge eldres, og det er behov for innflytting for å opprettholde
en balansert befolkningsutvikling. Økt antall innbyggere medfører press på boligmarkedet dersom det
ikke bygges nok nye boliger. Hvilke boliger som bygges og hvor vil ha betydning for kommunenes
attraktivitet som bosted. Økt innvandring til Norge medfører økt behov for boliger og det forventes at
preferansene og ønskene til innvandrere vil være andre enn norske boligkjøpere.

Miljøfokuset forventes å bli stadig sterkere i fremtiden. Det vil omfatte både arealbruk (særlig forbruk
av dyrka mark), energibruk, transport og forurensning. Miljøhensyn vil være viktig både for hvordan
den nye jernbanen lokaliseres og utformes, hvordan knutepunktutviklingen håndteres og hvordan
transporten til og fra stasjonen foregår. Økte krav knyttet til klimaendringene vil legge premisser for
knutepunktutviklingen rundt en fremtidig stasjon. Det forventes et økt fokus på fortetting og
arealbesparende utbyggingsformer, og krav om at løsningene skal være bærekraftige i forhold til
arealforbruk, energi, utslipp og annen miljøbelastning.

Endringer i reisepreferanser vil påvirke hvem som vil bruke en fremtidig stasjon. Dersom ønsket i
fremtiden er mindre bilbruk og mer kollektiv har det betydning for kostnadene knyttet til betjening av
stasjonene. Lokaliseringen vil ha betydning for hvor godt integrert stasjonen blir i det øvrige
kollektivnettet.

Det forventes en økt konkurranse om fremtidens innbyggere og arbeidskraft i regionen.
Kommunene konkurrerer med hverandre om bolig- og næringsetableringer. Jernbanen forventes å bli
en viktig attraksjonsfaktor for Horten og østre del av Re kommune. Lokalisering av en fremtidig stasjon
må være robust i forhold til endrede preferanser og premisser for valg av boliger og etablering av
arbeidsplasser. I tillegg til kommunens tilbud av boliger vil endrede preferanser i boligmarkedet med
høyere eller lavere krav til pris, kvalitet og beliggenhet påvirke befolkningsutviklingen. Andre
kommuner og regioner mobiliserer også sine fortrinn. Det vil ikke bare være kommunens tilbud, men
attraktiviteten relativt til andre kommuner, som vil være avgjørende i fremtiden.

Det forventes et økt fokus på jordvern og matvare-sikkerhet fremover. Økende befolkning,
klimaendringer og økt fokus på bærekraft forventes å gi vesentlig strengere rammer for omdisponering
av dyrka og dyrkbar jord. Landbruket forventes å legge sterkere premisser for arealutviklingen i
kommunene fremover. Samtidig vil mer effektiv matproduksjon kunne gi større avlinger og øke den
økonomiske verdien av dyrka jord. Fokuset på kortreist mat vil øke potensialet for lokal foredling og
produksjon, noe som kan skape flere arbeidsplasser knyttet til landbruket.

5.2.2 Drivkrefter i Vestfold
Ny teknologi knyttet til transport som førerløse biler, el-sykler, utvikling av drone-transport m.m. kan
legge nye premisser både for betjening av en fremtidig stasjon og hvor næringslivet etablerer seg.
Energipris, og usikkerheten rundt utvikling av nye energiformer, kan legge helt nye premisser for
hvordan transport foregår. Utslipp fra biltrafikken kan forsvinne som problemstilling samtidig som
transport kan foregå på andre, mer effektive måter. Det kan gi andre premisser for hvordan et
fremtidig knutepunkt betjenes. Samtidig forventes det at transport også i fremtiden vil ha en kostnad
både i tid og penger.

Næringslivets ønsker og behov forventes å bli viktigere for næringsutviklingen i fremtiden. Etter
hvert som olje får mindre betydning for norsk økonomi vil det blir behov for etablering av nye
arbeidsplasser. Næringslivet forventer økt fokus og behov for innovasjon og nyskaping.
Kunnskapsbaserte næringer forventes å bli viktigere fremover og samarbeid mellom
utdannelsesinstitusjoner og næringslivet antas å bli viktigere for utvikling av nye arbeidsplasser
fremover. Ved siden av kunnskapsøkonomien antas det at opplevelses-økonomien vil få økt betydning
både økonomisk og i antall arbeidsplasser i fremtiden. Det forventes økte krav til effektiv transport for



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Andre samfunnsmessige virkninger
Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

43 av 113
ICP-34-A-10270
01A
26.02.2016

å spare tid. Næringsutviklingen forventes å skje der hvor tilgangen til rask og effektiv transport er god.
E18 og andre hovedveier antas fortsatt å bli en viktige lokaliseringsfaktor for næringslivet i regionen.

Campus Vestfold forventes at blir en del av universitetet i Sørøst-Norge med 8 campuser spredt
rundt i regionen. Det vil gi økt fokus på samarbeidet mellom undervisningsstedene og behov for
effektiv transport. Samtidig antas det at økende grad av digitalisering vil gi nye muligheter for e-læring
og fjernstudier slik at behovet for å være fysisk til stede reduseres. Campuser som ligger i bysentrene
forventes å få økt attraktivitet i fremtiden, noe som i så fall vil gi en ekstra utfordring for Campus
Vestfold.

5.2.3 Drivkrefter i InterCity-området

Oslo-regionen forventes å få økende betydning for næringsutviklingen i Norge i fremtiden. Fokuset
på kommunesammenslåing og nytenkning på regionalt nivå forventes å gi endrede premisser både
innenfor næringslivet, transport, undervisning og levering av tjenester til innbyggerne. Det forventes en
fortsatt sterk befolkningsvekst i regionen og et økende fokus på næringsutvikling.

Utviklingen av transportsystemet i regionen vil føre til en stadig bedre regional integrering. En ny
fast forbindelse over Oslofjorden vil øke bolig- og arbeidsmarkedet østover. Tilkobling til
Sørlandsbanen vil gi bedre forbindelse sørover til Kristiansand og videre til Stavanger. Torp Flyplass
forventes å får økt betydning for regionen og næringslivet fremover. En utvikling av Torp øst som
næringsområde i direkte tilknytning til flyplassen forventes å gi synergieffekter i regionen.
Knutepunkter knyttet til InterCity vil få lettere tilgjengelighet til flyplassen.

Pendle-mønsteret vil i tillegg til å være avhengig av utviklingen av boliger og arbeidsplasser også
være avhengig av hvordan utviklingen i Oslofjord-regionen blir. Oslo er en drivkraft i utviklingen i
regionen. Med et høyt kostnadsnivå i Oslo vil det bli mer attraktivt å bosette seg i Vestfold og andre
steder utenfor Oslo. Hvor folk pendler fra og til vil blant annet være avhengig av reisetid. Avstand og
mulighet for transport til/fra stasjonen vil være av betydning.

Figur 28: Arbeid i grupper på møtet med næringslivsorganisasjoner, bedrifter, høgskolen,
forskningsparken, og grunneiere 23. september.
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6 LOKALE OG REGIONAL UTVIKLING
Investeringer i transportinfrastruktur påvirker lokal og regional utvikling i hovedsak gjennom å endre
forutsetningene for transport- og trafikkmønster. Endringer i transport- og trafikkmønsteret er derfor
utgangspunktet for analyse av lokal og regional utvikling [2].

Fordi et jernbanetiltak kun har ett på- og avstigningspunkt (stasjonen) vil virkningene bli noe
annerledes enn for et veitiltak. En ny vei kan benyttes på flere måter, og fra et større geografisk
område enn en jernbane. Metodikken fra Statens vegvesens håndbok om konsekvensanalyser, V712,
er derfor noe forenklet. De lokale og regionale virkningene vurderes med utgangspunkt i
stasjonsalternativene med tilhørende potensiale for utvikling. Virkningene er sammenlignet mellom
alternativene, og ikke med en situasjon uten stasjon (se beskrivelsen av referansesituasjonen i
konsekvensutredningen for en nærmere beskrivelse).

Lokale og regionale virkninger omfatter tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for å
utnytte arealer som kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og næringsliv lokalt
og/eller regionalt. Nettovirkningene for samfunnet som helhet er allerede inkludert i den
samfunnsøkonomiske analysen, eller inngår i netto ringvirkninger.

Lokale og regionale virkninger vil i stor grad være kumulative virkninger, dvs. at endringene påvirker
hverandre på en dynamisk måte. I mange tilfeller vil samferdselstiltaket kunne være utløsende faktor
som får virkningsspiralen til å begynne, men det er en rekke betingelser som må være oppfylt for at de
andre virkningene skal inntreffe. Endringene er dermed ikke bare en konsekvens av
samferdselstiltaket, men av mange forhold og aktørenes handlinger. Samferdselstiltaket som utredes
vil kunne være medvirkende til, og i noen tilfeller en nødvendig forutsetning for, endringer.

Med lokale og regionale virkninger menes her endringer i transporttilbudet og mulighetene som gir:
· Endret arealbruk i form av boliger, næringsvirksomhet (alle typer – handel, industri, kontorer

m.m.), offentlig eller allmennyttige formål (servicetilbud som barnehager, idrettsanlegg m.m.).
· Økt eller redusert potensiale for etablering på allerede avsatte arealer til bolig, næring,

offentlig eller allmennyttig formål.
· Endringer i eksisterende virksomhet i form av økt eller redusert antall beboere, ansatte,

kunder, brukere eller elever.
· Endret bruk av eksisterende bygninger eller arealer gjennom økt eller redusert aktivitet.

Når lokale og regionale virkninger vurderes vil det være et dynamisk forhold mellom endringene i
transportsystemet og hvordan eksisterende og potensielle nye aktører vil forholde seg til endringene.
Endringene i transportsystemet vil gi nye muligheter og potensiale for aktivitet som aktører kan
vurdere som mer eller mindre attraktiv og/eller sannsynlig. Ofte fremheves slike potensielle nye
virksomheter som vesentlige fordeler ved alternativene.

Om mulighetene som oppstår faktisk fører til endringer (positive eller negative) er vanskeligere å
vurdere. Det vil være avhengig av forhold som:

· markeds- og konkurransesituasjonen for den aktuelle typen virksomhet
· aktører med tilstrekkelig kompetanse og ressurser
· tilgang til nødvendige bygninger og/eller arealer

6.1 Felles forutsetninger for lokal og regional utvikling
Beregningene i «Trafikkanalyse og prissatte konsekvenser» [31] viser at det blir ca. 1 minutts forskjell i
reisetid mellom Tønsberg og Holmestrand mellom det korteste og lengste alternativet. Forskjellen i
reisetid mellom alternativene for reiser til/fra en fremtidig stasjon på strekningen Nykirke-Barkåker vil
være marginalt forskjellig. Vurdert i forhold til integrering av et større bolig- og arbeidsmarked har også
reisetiden for gjennomgående reiser betydning. I et regionalt perspektiv bidrar kort reisetid til en bedre
integrering av arbeidsmarkedet i regionen. Samtidig er campusområdet på Bakkenteigen en svært
viktig regional funksjon, og en økt reisetid for de som skal til/fra høgskolen vil påvirke potensialet for
passasjerer som reiser til/fra en fremtidig stasjon. Kostnadene ved lengre reisetid er beregnet i
rapporten om prissatte virkninger [31].
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Alternativ 1 med stasjon på Bakkenteigen vil gi bedre tilgjengelighet til en viktig regional funksjon,
mens en stasjon på Skoppum vest vil gi raskere reisetid innenfor regionen. Alternativ 2 Skoppum øst
gir lengre reisetid enn Skoppum vest og betjener ikke høgskolen på en effektiv måte. Forskjeller i
virkninger for InterCity-området kan oppstå dersom det er vesentlige forskjeller i arealbruk og
funksjoner knyttet til de tre stasjonsområdene. De temaene som utredes tar derfor også for seg
eventuelle virkninger for InterCity-området.

Dagens stasjon på strekningen Nykirke-Barkåker betjener Horten kommune og østre deler av Re
kommune. Alle tre alternativene har forbindelse til rv.19 som forbinder E18 med ferjeforbindelsen
mellom Horten og Moss i Østfold.

Stortinget har vedtatt at InterCity skal bygges ut i en av de tre definerte korridorene i planprogrammet.
Dagens lokalisering av stasjonen er derfor ikke et alternativ i vurderingene som gjøres. Alle virkninger
er vurdert mellom de tre alternativene for lokalisering av stasjon på strekningen: Bakkenteigen,
Skoppum øst og Skoppum vest.

Forbi Nykirke utredes også et alternativ langs dagens bane. Dette har betydning for den videre
arealutviklingen av tettstedet, men ikke for lokalisering av stasjonen. Konsekvensene for arealene ved
Nykirke er utredet i delutredningene av de ikke-prissatte virkningene.

6.2 Avgrensning av analyseområdet
Lokalisering av en stasjon i Horten eller Re kommune vil kunne få effekter på flere geografiske nivåer,
avhengig av om effektene vurderes i forhold til endret arealbruk, funksjoner og/eller næringsutvikling
som følge av tiltaket. Analyseområdet omfatter derfor ulike geografiske nivåer knyttet til lokal og
regional utvikling.
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Figur 29:  Avgrensningen av influensområdet for tiltaket på to nivåer: Kommunene Horten, Tønsberg og
Re kommune og Vestfold fylke. I tillegg er virkningene for tilgrensende områder (Buskerudbyen
og Drammen) i Buskerud og Telemark og for InterCity-triangelet vurdert.
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Følgende geografiske områder er vurdert i forhold til utvikling:
· Hele Horten kommune, østre del av Re kommune og nordre del av Tønsberg kommune
· Vestfold fylke med tilgrensende områder i Buskerud (Buskerudbyen) og Telemark (Grenland)
· Østlandsområdet med hele InterCity-triangelet

6.3 Dagens arealbruk
Figur 30 viser befolkningsgrunnlaget i den sentrale delen av planområdet på grunnkretsnivå.
Tilsvarende viser Figur 31 arbeidsplasser på grunnkretsnivå.

Figur 30: Kart over den sentrale delen av planområdet med befolkning i grunnkretser farget etter antall
bosatte.
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Figur 31: Kart over den sentrale delen av planområdet med antall arbeidsplasser i grunnkretsene.
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6.4 Dagens busstilbud
Følgende bussruter betjener planområdet:

· Rute 01 følger fylkesvei 311 Åsgårdstrandveien gjennom Åsgårdstrand (halvtimesrute, timesrute
på kveldstid etter 18.00)

· Rute 02 følger fylkesvei 325 Hortensveien. Begge rutene stopper ved Bakkenteigen (15-minutter
rute på dagtid, halvtimesruter på kveldstid etter 18.00)

· Rute 70 går via dagens Skoppum stasjon (halvtimesfrekvens i rush, timesfrekvens resten av
dagen)

Figur 32: Skjematisk oversikt over bussruter i området (mellom Horten og Tønsberg).
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6.5 Effekter av stasjonslokaliseringene
Nedenfor er de temaene som vurderes å ha størst virkning for den lokale og regionale utviklingen, og
som påvirkes av endringer i transporttilbudet, drøftet. Utvelgelsen av temaer er gjort med bakgrunn i
Statens vegvesens veileder for konsekvensanalyser (håndbok V712) og innspill i de to møtene som er
gjennomført med næringslivet, grunneiere og interessenter knyttet til næringslivet (se dokumentasjon
fra møtene i vedlegg).

Alternativene som utredes er like i forhold til en rekke faktorer (frekvens på tilbudet, materiell m.m.).
Variasjonen mellom alternativene knyttet til knutepunktutvikling er:

· Hvor en fremtidig stasjon blir lokalisert

· Hvordan en fremtidig stasjon kan betjenes med gange, sykkel, buss og bil

· Mulighetene for utvikling av boliger og næringsarealer i tilknytning til stasjonen

Virkningene som oppstår av stasjonslokaliseringen vil være avhengig av disse faktorene sett i forhold
til andre funksjoner i området, avstand til befolkningskonsentrasjoner og arbeidsplasser m.m. Dagens
struktur og forventet utvikling er utgangspunkt for vurderingene. Vurderingene har tatt hensyn til at
endringer i transportsystemet har en lang tidshorisont og at transporttiltak kan gi virkninger i flere
omganger.

Vurderingene er gjort ut fra ulike aktørers ståsted. Endringer i transportsystemet kan ha virkninger
både for private og offentlige virksomheter, ulike befolkningsgrupper og for ulike geografiske områder
(tettsteder, lokalsamfunn eller bo-områder). Aktørene kan selv være brukere av transportsystemet, de
kan ha brukerne av transportsystemet som sitt marked, eller de kan drive en virksomhet som er
beskyttet mot konkurranse på grunn av det eksisterende dårlige transporttilbudet.

6.5.1 Tilgjengelighetsanalyse
Med utgangspunkt i dagens bosatte på husstandsnivå er det gjort en tilgjengelighetsanalyse av de 3
ulike stasjonsplasseringer med tanke på gange, sykkel og bil [31]. Det finnes ikke noen prognose på
antall bosatte på husstandsnivå i 2030, derfor er år 2014 benyttet i analysen. Tilsvarende er det gjort
en tilgjengelighetsanalyse for arbeidsplasser. Heller ikke for sysselsatte på adressenivå finnes det en
prognose for 2030 derfor er 2015-tallene benyttet i analysen.

For analyse av gange er det benyttet avstand i luftlinje fra stasjon til bosted ved ulike tidsforbruk. Det
er benyttet en avstand tilsvarende 10 minutters gangavstand (gangfart på 5 km/t tilsvarer en avstand
på litt over 800 meter) i analysene av antall bosatte rundt stasjonen. Vurderingen av
knutepunktutviklingen er vurdert ut til 1200 meter fra stasjonen fordi avstanden de reisende er villige til
å gå øker med kvaliteten på transporttilbudet. Faktisk avstand som gås vil blant annet være avhengig
av kvaliteten på gangnettet, terrengforhold m.m. Med et høykvalitets tilbud som InterCity representerer
vurderes effekten for arealbruk å utbygging å kunne strekke seg ut til over en kilometer for gående.
For sykkel er det benyttet tid langs et eget sykkelveinett som inkluderer stigning. Potensialet for bruk
av sykkel er størst innenfor en avstand på 4 kilometer [35]. For bil er det benyttet tidsforbruk langs
veinettet.

Tabell 2: Antall med bil, sykkel og gange fra de ulike stasjonsplasseringer til bosted (2015-tall)
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Tabell 3: Antall med sykkel og gange fra de ulike stasjonsplasseringer til arbeidsplass (2015-tall)

Tilgjengelighetsanalysen viser at stasjonsplassering i alternativ 2 kommer dårligere ut enn alternativ 1
og 3 både med tanke på tilgjengelighet for gående, syklende og bil.

Sammenligning av tilgjengelighet mellom stasjonsplassering i alternativ 1 og 3 gir ikke et entydig svar.
Stasjonsplassering i alternativ 3 nås av flest gående med utgangspunkt i bosted, mens flest når en
arbeidsplass med stasjonsplassering i alternativ 1. Med sykkel vil flest nås med stasjonsplassering i
alternativ 1. Med bil vil flest nås med stasjonsplassering i alternativ 3.

6.5.2 Tilgang til et større arbeidsmarked
Med InterCity-utbyggingen vil frekvensen øke og reisetiden gå ned for reisende med tog både for
reiser til og fra en fremtidig stasjon. Effekten vil komme tidligere på reiser mot/fra nord enn fra sør.
Reiser sørover til Tønsberg vil få forbedret frekvens og kortere reisetid innen 2024. Frem til 2024 vil
frekvensen være ett tog i timen i hver retning (utenom rush). Fra 2024 vil frekvensen være 2 tog i
timen i hver retning. Reiser videre sørover vil være avhengig av videre utbygging av InterCity sørover
til Larvik, og mellom Porsgrunn og Skien.

Dagens Skoppum stasjon ligger allerede innenfor pendleravstand til Oslo. Reisetiden fra Skoppum til
Oslo er i dag 1 time og 10 minutter. Reisetiden til Skien er i dag 1 time og 30 minutter med buss for
tog på strekningen Larvik-Skien. Denne vil bli redusert med ca. 5 minutter til Porsgrunn når
dobbeltsporet mellom Larvik og Porsgrunn er ferdigstilt i 2018. Reisetiden totalt mellom dagens
Skoppum stasjon og Skien vil da være omtrent som mellom Tønsberg og Oslo i dag – 1 time og 20
minutter.

En ny stasjon i området med god lokal kollektivbetjening vil gjøre det lettere for arbeidstakere fra
området å ta del i et større arbeidsmarked, og gjøre området mer tilgjengelig for arbeidstakere fra
andre deler av Vestfoldbanen.

For kollektivreisende på bussrutene 01 og 02 mellom Tønsberg og Horten vil Skoppum øst og Vest
likevel være mindre attraktive enn en lokalisering på Bakkenteigen på grunn av lengre reisetid frem til
stasjonen. For reisende med bil vil forskjellen i reisetid til de tre stasjonene være marginalt forskjellig,
men antallet parkeringsplasser som etableres vil ha stor betydning. En stasjon på Bakkenteigen og
Skoppum øst vurderes som dårlig egnet for innfartsparkering for trafikk fra indre deler av Vestfold pga.
lang avstand til hovedveinettet. Skoppum vest vil egne seg godt som stasjon med innfartsparkering for
reisende som må benytte bil til/fra stasjonen.

Ettersom de største boligkonsentrasjonene ikke ligger direkte i nærheten av de fremtidige
stasjonslokaliseringene, og reisetiden til dem ikke er vesentlig forskjellig, vurderes pendling ut fra
Horten og Re kommune å bli omtrent som i dag. Det bedrede togtilbudet kan føre til at reiser flyttes fra
bil til tog, men antallet pendlere ut av kommunen vil sannsynligvis ikke øke vesentlig.

For pendling inn til kommunen vurderes det på kort (10-15 år) og mellomlang sikt (15-25 år) å være
vesentlige forskjeller mellom alternativene. En lokalisering ved Bakkenteigen vil gi direkte adkomst til
arbeids- og studieplassene på Campus Vestfold (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) og til
forskningsparken som er etablert i tilknytning til høgskolen. Planene om å knytte høgskolen og
forskningsparken nærmere til bedriftene i elektronikk-, mikro- og nano-klyngen i Horten vil også gi
tilgang til arbeidsplasser for de som pendler inn til Horten. En stasjon på Skoppum øst vurderes ikke
som attraktiv for gående til høgskolen. Avstanden er ca. 2 km fra stasjonen til hovedinngangen til
høgskolen rundt naturreservatet. Forskningsparken og et fremtidig næringsområde (se Figur 33) vil
være innenfor akseptabel gangavstand. En stasjon på Skoppum øst og vest vil kreve bussbetjening
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fra stasjonen. Det vil gi et bytte fra tog til buss, og vil derfor være mindre attraktivitet for reisende til
Bakkenteigen enn en stasjon ved høgskolen.

En stasjon på Skoppum vest vil gi bedre tilgang for togreisende til eksisterende arbeidsplasser på
Skoppum. En stasjon på Skoppum vest vil kunne gjøre det lettere for disse bedriftene å rekruttere
arbeidstakere. Dersom det skjer en etablering av arbeidsplasser i tilknytning til stasjonen, eller en
utvidelse av eksisterende bedrifter eller industriområde, vil disse også være lett tilgjengelig fra en
stasjon på Skoppum vest.

Alle tre lokaliseringene vil gi et noe større bolig- og arbeidsmarked enn i dag å rekruttere
arbeidstakere fra. Endringene vil ikke være vesentlige slik arbeidsmarkedet er i dag, men kan få økt
betydning i fremtiden med et bedre togtilbud og eventuelle høyere kostnader knyttet til bruk av
personbiler. Strategien med fortetting med boliger og næringsvirksomhet som er fastlagt i de statlige
planretningslinjene for bolig-, areal- og transportplanlegging vil føre til at større deler av befolkningen i
fremtiden vil bo innenfor gang- og sykkelavstand fra stasjonene lokalisert i byene i InterCity-triangelet
[35]. Det vil styrke togets konkurransekraft mot bruk av privatbil på mellomlange og lange reiser.

For pendling ut av Horten (unntak av de områdene hvor en kan gå eller sykle til stasjonen) og østre
del av Re kommune er det liten forskjell mellom alternativene. Forskjellen i reisetid med bil og buss vil
være liten, og antas ikke å utgjøre så stor forskjell at det blir forskjeller i antall brukere av stasjonen.
En stasjon på Bakkenteigen vil ha noe kortere reisetid med buss fra Horten og betjening fra
Åsgårdstrand (eksisterende bussrute 1 og 2) og antas derfor å få noen flere kollektivreisende av de
som bor mellom Horten og Tønsberg (langs eksisterende bussrute 01 og 02.

For pendlende inn til Horten kommune vil stasjonene på Bakkenteigen gi en bedre tilgjengelighet til
høgskolen, forskningsparken og en fremtidig næringspark nord for dagens høgskole på grunn av
kortere avstand. En stasjon på Skoppum vest vil gi bedre tilgjengelighet for pendlere til eksisterende
bedrifter på Skoppum og fremtidige bedrifter knyttet til området rundt stasjonen. Skoppum øst er det
dårligste av alternativene. Stasjonen gir dårlig tilgjengelighet for eksisterende bebyggelse på
Skoppum.

For Vestfold vil de tre lokaliseringsalternativene gi tilgang på arbeidsplasser gjennom mulighet for
innpendling til arbeidsplassene ved de tre stasjonene (se kapittel 6.5.1). Som et regionalt studiested
vil alternativene Bakkenteigen gi kortere reisevei enn Skoppum øst og vest. Andelen som bruker tog
på reisen til/fra høgskolen vil sannsynligvis øke noe. For studenter som ikke disponerer bil og som bor
i gang- eller sykkelavstand til en jernbanestasjon, vil togtilbudet kunne resultere i et noe større
innpendlingsområde for høgskolen [35].

Endringene i reisetid på toget innenfor Vestfold og de søndre delene av Buskerud og Telemark vil ikke
være vesentlig forskjellig mellom alternativene. Et unntak er samarbeidet mellom studiestedene
Drammen, Campus Vestfold og Høgskolen i Telemark med studiested Porsgrunn. En stasjon på
Bakkenteigen vil gi færre overganger mellom transportmidler, og dermed en bedre mulighet for
integrering mellom studiestedene enn Skoppum øst og vest.

Forskjellene i tilgangen til et større arbeidsmarked mellom de tre stasjonslokaliseringene, med unntak
av en bedre tilgjengelighet til Campus Vestfold og forskningsparken for reisende til/fra en fremtidig
stasjon, vil være små innenfor InterCity-området. For reisende forbi strekningen Nykirke-Barkåker vil
den raskeste linjen via Skoppum vest bidra til kortere reisetid totalt sett og en bedre integrering av det
regionale arbeidsmarkedet [31].
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Figur 33: Sysselsatte innenfor gangavstand 15 minutter (1200 meter) fra de tre stasjonslokaliseringene.
De mange punktene utenfor tettbygd strøk er bedrifter registrert på adressen.
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6.5.3 Tilgang til nye handels- og fritidsmønster
De tre lokaliseringsalternativene vurderes totalt sett å ha liten betydning for eksisterende handels- og
fritidsmønstre. Eksisterende matbutikk på Skoppum betjener primært nærområdet og har ut fra sin
lokalisering liten effekt av endret stasjonslokalisering. Øvrige matbutikker i området ligger ikke i
tilknytning til eksisterende eller fremtidig stasjon.

Utviklingen rundt en fremtidig jernbanestasjon vil kunne gi et økt handelstilbud til beboere i området og
reisende på jernbanen. Som handelsetableringer vurderes Bakkenteigen og Skoppum vest som
vesentlig bedre enn Skoppum øst. På Bakkenteigen finnes det allerede noe handel og service
(bokhandel og kafétilbud) knyttet til høgskolen. Fremtidig utbygging i området vil utgjøre et grunnlag
for ytterligere handelstilbud i området.

På Skoppum vest ligger det et potensiale for utvikling av handel knyttet til fremtidig knutepunktutvikling
og vekst i Skoppum tettsted. E18 utgjør også et potensiale for etablering av handelsbedrifter, men et
fremtidig knutepunkt vil ligge innenfor 1 kilometers avstand fra E18. Utvikling av handelsbedrifter
kommer dermed i strid med regional planbestemmelser i tilknytning til den regionale planen for handel
og senterutvikling.

Ved en etablering av stasjon på Skoppum vest vil reisetiden for beboere på Skoppum bli kortere til
Holmestrand og Tønsberg med tog enn med buss til Horten sentrum. Det kan føre til en forskyving av
handels- og fritidsmønsteret (kino- og teaterbesøk m.m.) mot Tønsberg og Holmestrand på bekostning
av Horten.

Fritidsaktiviteter kan være knyttet både til friluftsområder, institusjoner og bygg og anlegg. Innenfor de
tre stasjonslokaliseringsalternativenes influensområde er aktuelle målpunkter idrettsanleggene på
Skoppum, Borre nasjonalpark med Midgard historiske senter og Åsgårdstrand [34].

Forskjellen i avstand til museer og aktivitetsområder i Horten by vurderes å være tilnærmet lik for de
tre alternativene. Det forutsettes da at det etableres en tilfredsstillende bussbetjening av en stasjon på
Skoppum øst eller Skoppum vest. Ved en lokalisering på Bakkenteigen vil bussrute 01 og 02 kunne
benyttes. En stasjon på Bakkenteigen eller Skoppum øst vil ligge nærmere Åsgårdstrand og
Borrehaugene/Midgard historiske senter, og har et potensiale for noe sykkeltrafikk til disse
målpunktene [35].

Alle alternativene ligger utenfor 10 minutters gangavstand til Borreparken/Midgard historiske senter og
Åsgårdstrand. Gangavstand fra en stasjon på Bakkenteigen til Borreparken vil være anslagsvis 30
minutter. Potensialet for nye reisende med tog med Borreparken som målpunkt vurderes derfor som
lite.

En stasjon på Bakkenteigen har et potensiale for reisende med tog til idrettsfasilitetene på høgskolen.
Hvor stort dette potensialet er i antall reisende er vanskelig å anslå, men kan bli en faktor regionalt
ved større idrettsarrangement. Potensialet for nye reisende med jernbanen til idrettsanleggene på
Skoppum vurderes som lite ettersom disse ikke er dimensjonert for større arrangementer.

Veksten i handels-, kultur- og fritidstilbudet forventes å bli begrenset på kort og mellomlang sikt
innenfor influensområdet for de tre stasjonslokaliseringene. På lengre sikt (20-30 år) vil økt
boligbygging og næringsutvikling skape et større tilbud knyttet til et fremtidig knutepunkt rundt
jernbanestasjonen. Den videre utviklingen av knutepunktene vil kunne gi bedre handels- og
fritidstilbud lokalt. Regionalt vil et knutepunkt i Horten konkurrere med andre knutepunkter i byene i
Vestfold hvor handels- og fritidstilbudet vil være vesentlig større. Potensialet for nye handels- og
fritidsmønstre antas derfor å få liten effekt regionalt.

Eksisterende aktivitet på høgskolen gir potensiale for noe større virkning av en stasjon på
Bakkenteigen eller Skoppum øst på kort sikt. På lengre sikt gjør usikkerheten knyttet til fremtidig
boligbygging og næringsetablering det vanskelig å vurdere hvilke av alternativene som gir det største
potensialet for økt handels- og fritidstilbud. Det vil være et potensiale for økt handels- og fritidstilbud
rundt alle tre alternativene. Potensialet for et økt kulturtilbud vurderes som vesentlig større rundt en
stasjon på Bakkenteigen enn rundt de to andre alternativene på grunn av fasilitetene knyttet til
høgskolen (auditorier, multimedia m.m.) og studentene som kundegruppe.
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Anleggene knyttet til høgskolen vurderes å gi noe større positiv effekt for fritidstilbudet i Vestfold ved
en etablering av stasjon på Bakkenteigen. Effekten av reisende fra områder utenfor Vestfold vurderes
som svært liten ettersom disse områdene har tilsvarende fasiliteter som høgskolen (idrettshall,
klatrevegg, auditorier m.m.). Betydningen for besøkende til Åsgårdstrand og Borreparken/Midgard
historiske senter vurderes som liten på grunn av avstanden fra stasjonen til disse destinasjonene.

Figur 34: Kart som viser butikker (Horten og Tønsberg + den østre delen av Re)
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6.5.4 Eksisterende og nye private og offentlige virksomheter
Temaet omfatter effektivisering av virksomhetenes transport. Dette omfatter varetransport til/fra
bedrifter, bedriftenes tjenester, tilgang til service m.m. og endrede markedsmuligheter for private
virksomheter. Temaet inkluderer også endret tilgjengelighet til offentlige virksomheter for kunder eller
brukere og endrede muligheter for turisme eller reiseliv.

Det er ikke planlagt å frakte gods på Vestfoldbanen ut over avvikssituasjoner på Sørlandsbanen og
lokal godstransport til/fra Larvik havn og en fremtidig godsterminal på Kopstad. Betydningen av
stasjonslokaliseringen har derfor liten betydning for de lokale bedriftenes transport av varer. Eventuell
frakt på tog vil være avhengig av transport på bil frem til Kopstad dersom varene skal fraktes på tog.
For bedrifter som lokaliseres ved Skoppum vest kan det være aktuelt med frakt til en fremtidig
godsterminal og videre frakt med jernbane. Det antas ingen vesentlig betydningen for bedriftenes
leveranser av tjenester da disse neppe vil bli levert med tog som transportmiddel.

En stasjonslokalisering på Bakkenteigen vurderes å gi et potensiale for et større marked knytte til
undervisningstjenester, forskning og utvikling for høgskolen og forskningsparken/Campus Vestfold.
Campus Vestfold er en del av Høgskolen i Buskerud og Vestfold med campuser i Drammen, Ringerike
og Kongsberg i tillegg til Bakkenteigen. En lokalisering på eller i gangavstand til Campus Vestfold vil
ha betydning for samarbeidet internt mellom campusene. Campusene i Drammen, Kongsberg og
Porsgrunn ligger alle med gangavstand til togstasjon. Med sammenslåingen med Høgskolen i
Telemark vil en sentral stasjonslokalisering få ytterligere betydning for samarbeidet mellom
campusene.

Potensialet for turisme og reiseliv er vurdert under kap 6.5.9. Utnyttelse av potensialet en ny stasjon
gir vurderes å være avhengig av flere faktorer enn stasjonslokaliseringen. En viktig faktor for hvordan
potensialet kan utnyttes vil være betjeningen med kollektivtrafikk. Det legges til grunn at alle tre
alternativene får en tilfredsstillende kollektivbetjening dvs. direkte overgang til buss ved avreise og
ankomst.

Utbyggingen av InterCity og lokalisering av en stasjon på strekningen Nykirke-Barkåker antas totalt
sett å ha en positiv betydning for det lokale næringslivet, uavhengig av stasjonslokalisering, men
effekten vil være svakest ved en etablering av stasjon ved Skoppum øst. En utbygging vil gjøre det
lettere å rekruttere arbeidskraft og trekke til seg aktuelle kunder og brukere, men vil også føre til større
konkurranse med andre byer i Vestfold og søndre del av Telemark/Grenland og Buskerud. Horten er
den eneste byen i Vestfold hvor stasjonen ikke er etablert i bysenteret. Det gir større ulemper i form av
økt reisetid og overgang mellom transportformer for reisende på jernbanen. Dette rammer primært
arbeidsplasser som tradisjonelt er lokalisert i bysentrene hvor det i de andre byene er gangavstand fra
stasjonen til arbeidsplassene.

Høgskolen med Campus Vestfold og forskningsparken med kobling til næringslivet er unntaket hvor
både offentlige og private virksomheter kan få økt tilgjengelighet til studenter og arbeidstakere med en
stasjonsplassering på Bakkenteigen.
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Figur 35: Kart som viser fordelingen av befolkningen og sysselsatte i Horten, Tønsberg og østre del av Re.
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6.5.5 Strukturelle endringer innen næringslivet
NTP 2014-2023 trekker frem knutepunktutvikling som et verktøy for å gjøre kollektivtransport så
attraktivt for de reisende at veksten i persontrafikk tas kollektivt. I NTP er ansvaret for å utvikle
knutepunkter plassert hos flere aktører som har virkemidler innenfor areal- og transportplanlegging.
Kommunene har i sine arealplaner vedtatt at de skal avvente beslutningen om hvor en fremtidig
stasjon blir lokalisert før de starter planarbeid knyttet til videre utbygging i området. Det foreligger
ønsker om videre utbygging knyttet til både Bakkenteigen/Campus Vestfold, Skoppum tettsted og
Undrumsdal.

I tilknytning til Skoppum vest er det foreslått utbygging av boliger i tilknytning til Skoppum tettsted.
Utbygging av boliger her er i tråd med kommunens strategi for videre arealutvikling. En utbygging i
tråd med de idéene som foreligger vil øke innbyggertallet i Skoppum og gi grunnlag for økt lokal
handel og service. En lokalisering av næringsvirksomhet ved Skoppum vest vil konkurrere med andre
næringsområder i Vestfold, men vil med en jernbanestasjon få en god kollektivbetjening for reiser fra
de andre Vestfoldbyene.

I tilknytning til høgskolen og forskningsparken foreligger det planer om utvidelse av dagens virksomhet
og etablering av et næringsområde for bedrifter knyttet til elektronikk, mikro- og nano-industrien i
Horten og Vestfold. Området er tenkt å styrke næringsklyngen og bidra til bedre samarbeid mellom
høgskolen, forskningsparken og bedriftene. Utbyggingen er i tråd med arealutviklingsstrategien i
Horten.

En lokalisering av stasjonen til Skoppum vest vil styrke etableringen av boliger og næringsvirksomhet i
tilknytning til Skoppum. Hvilken type næring som er aktuell å etablere er uklart, men bestemmelsene i
den regionale planen for handel og senterutvikling legger begrensninger på etablering av
handelsbedrifter. En lokalisering av stasjonen på Bakkenteigen vil styrke utviklingen av et
næringsområde knyttet til høgskolen og forskningsparken. Denne effekten er vurdert å være vesentlig
svakere for de to andre alternativene. Det lokale næringslivet har lagt stor vekt på betydningen av en
togstasjon som drivkraft i utviklingen av næringsklyngen knyttet til elektronikk, mikro- og nano-
industrien.

Figur 36: De tre alternative stasjonslokaliseringene med arealformålene i kommuneplanens arealdel i
Horten og Re kommune.
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Det er koblingen mellom høgskole/FoU og næringsliv som sammen med økt tilgjengelighet til området
som vil gjøre det mer attraktivt for studenter og arbeidstakere å søke hit, dersom det etableres en
togstasjon på Bakkenteigen. Det vil styrke både høgskolen, forskningsparken og bedriftene i
næringsklyngen. Synergieffekten mellom undervisning, forskning og næringslivet er pekt som en
drivkraft i styrkingen av eksisterende og etablering av nye bedrifter i den regionale planen for
verdiskaping og innovasjon [5].

En etablering av en stasjon på Bakkenteigen antas av høgskolen, forskningsparken og næringslivet å
ville føre til en styrking av den regionale næringsklyngen knytte til elektronikk, mikro- og
nanoteknologi. En etablering av stasjon på Skoppum øst forventes av næringslivet og høgskolen (se
vedlegg 2 og 3 for en dokumentasjon fra møtene med næringslivet og høgskolen) ikke å gi de samme
positive effektene for næringslivet, høgskolen og forskningsparken. Vurderingen er basert på
avstanden fra en stasjon frem til høgskolen og et fremtidig næringsområde.

En stasjon på Skoppum øst vil gi gangavstand til deler av det planlagte næringsområdet nord for
høgskolen, og vil kunne bidra til at det etableres arbeidsplasser i nærheten av stasjonen, men ikke i
samme omfang som ved en stasjonslokalisering nærmere høgskolen. Det er uklart hvilken type
bedrifter som vil kunne lokalisere seg ved en stasjon på Skoppum øst. Det er mulig at bedrifter
innenfor elektronikk, mikro- og nano-industrien vil etablere seg ved en fremtidig stasjon på Skoppum
øst for å få lettere tilgang til et større arbeidsmarked, og at en slik plassering også vil kunne gi positive
virkninger for etablering av arbeidsplasser ut fra et samarbeid mellom høgskolen, forskningsparken og
bedrifter.

En sterk næringsklynge knyttet til elektronikk-, mikro og nano-industrien er et mål i den regionale
planen for verdiskaping og innovasjon. Sammen med høgskolen og forskningsparken vil en slik klynge
også styrke høgskolens posisjon og mulighet for utvikling. En næringsklynge vil også kunne bidra til å
styrke høgskolens posisjon og funksjon innenfor Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
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Figur 37: Oversikt over eksisterende bygninger for industri
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6.5.6 Endret arealbruk, herunder lokalt utbyggingsmønster
Virkningene for landskapsbildet, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser er
utredet som ikke-prissatte konsekvenser og inngår i konsekvensutredningen av tiltaket.
Verdivurderingene omfatter også arealene for en fremtidig knutepunktutvikling. Her vurderes grovt
potensialet for konflikter med annen arealbruk rundt de tre stasjonsområdene. Verdivurderingen i
fagrapportene for de ikke-prissatte virkningene er brukt som utgangspunkt for vurderingene i tabell 4
som viser en samlet oversikt over styrker og svakheter ved de tre stasjonsalternativene. Det henvises
til fagrapportene for en beskrivelse av registreringer og verdivurdering av arealene.

Utviklingen rundt knutepunktet vil i hovedsak være avhengig av private investeringer, og vil derfor
være avhengig av markedssituasjonen for boliger, næringsarealer og næringsbygg lokalt og regionalt.
En knutepunktutvikling vil kreve en koordinert innsats fra både offentlige og private aktører for å skape
forutsigbare rammer for utviklingen av knutepunktet. Dette vil omfatte både juridiske arealplaner,
eiendomsforhold, nødvendig infrastruktur og sammenheng med øvrig arealbruk og bolig- og
næringsutvikling i kommunen.

Hvilken arealbruk og funksjoner som tillates i området (nærings, bolig, offentlige formål m.m.) og
bebyggelsesform (tett eller åpen bebyggelse, byggehøyder m.m.) vil bli fastlagt i den fremtidige
planprosessen. Valg av arealbruk og bebyggelesform vil være avhengig av kommunens mål for
knutepunktet, statlige, regionale og lokale politiske føringer og vurderinger av markedet lokalt og
regionalt. Planen for knutepunktet vil legge rammene for arealbruk og utforming av bebyggelsen.
Ettersom knutepunktet utenfor selve stasjonen med tilhørende funksjoner (parkering m.m.) vil bli
bygget av private utbyggere, vil tilbud og etterspørsel lokalt og regionalt påvirke både endelig
arealbruk, funksjoner i området og hvor fort utbyggingen vil skje.

Figur 38:  Arealdel for Horten kommune - Utsnitt Bakkenteigen og Skoppum. Arealene som berøres ved
Skoppum øst er avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde. Arealene ved Bakkenteigen er
avsatt til offentlige og allmennyttige formål, kombinert bebyggelse og anleggsformål og
boligbebyggelse [6]

Premissene i de kommunale planene i Horten kommune
Planen legger til rette for en befolkningsvekst på rundt 1 % i gjennomsnitt, noe som gir et behov for
bygging av cirka 150 boliger i året. Boligområdene som ligger i planen er langt på vei dekkende for det
fremtidige boligbehovet innenfor planens tidsramme. De største områdene er tilrettelagt på Skoppum,
Borre og Nykirke i tillegg til at det vurderes å være et stort potensial i å transformere havneområder
sentralt i Horten by.

Campus Vestfold, høgskoleområdet på Bakkenteigen, ses som en viktig motor for fremtidig
verdiskapning og arbeidsplassutvikling i kommunen. Her er det i dag (skoleåret 2015/16) cirka 4600
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heltidsstudenter, 1600 deltidsstudenter (etter- og videreutdanning) og 600 ansatte. En moderne
forskningspark og teknologipark planlegges videreutviklet i sammenheng med høgskolen.
Kommuneplanen har avsatt et areal på 196 dekar til høgskole og forskningspark og 189 dekar til
høgskolerettet næring. I tillegg er det avsatt et areal på 214 dekar til bolig på Tonåsen. Borre skal
utvikles ved at tettstedet vokser sammen med høgskoleområdet, men utviklingstakten avhenger av
lokalisering av jernbanestasjon.

Skoppum har et stort utviklingspotensial på lang sikt, for både boliger og næringsområder. Dette er
også det området med minst konflikter i forhold til natur og friluftsområder. Planen tilrettelegger for
areal til i overkant 400 boliger som kan gi 1000 nye innbyggere på lang sikt. Det har tidligere vært
satset på Skoppum mot nord, men ved flytting av jernbanestasjonen opplyses at det kan bli aktuelt å
revurdere dette.

Premissene i de kommunale planene for Re kommune
Kommuneplanens arealstrategi satser på en konsentrering av utbygging i kommunen på Revetal og
har tegnet en langsiktig utviklingsgrense i kommuneplankartet, hvor 70 % av ny bebyggelse skal
komme innenfor utbyggingsgrensen. Jordvernet er løftet frem ved at det er nulltoleranse for
boligbygging på dyrka eller dyrkbar mark utenfor langsiktig utviklingsgrense. Langsiktig
utviklingsgrense gjelder også etablering av nye næringsområder.

Det satses hovedsakelig på utvikling rundt Revetal, som er kommunesentrum, men det ligger også en
avklaringsgrense rundt Undrumsdal, som er det nærmeste tettstedet til en eventuell jernbanestasjon
på Skoppum vest. Undrumsdal vil ligge med kort kjøreavstand til en eventuell ny stasjon på Skoppum
vest. I rådmannens innstilling anbefales at en eventuell utvikling i Undrumsdal avventes til endelig
vedtak om ny stasjon, da arealet som ble foreslått avsatt til boligutvikling er for stort i forhold til
forventet vekst.

Figur 39:  Utsnitt av plankart fra kommuneplanens arealdel for Re kommune. Arealet som berøres av
stasjonsalternativet Skoppum vest er avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde [8]
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Potensiale for knutepunktutvikling
I vurderingen under av potensialet for knutepunktutvikling er vurdert ut fra følgende faktorer:

· Ubebygde arealer i avstand 400, 800 og 1200 meters avstand fra knutepunktet. Dette tilsvarer en
gangavstand på ca. 5, 10 og 15 minutter.

· Konfliktpotensialet med andre arealverdier (f.eks. dyrka mark, rekreasjonsverdier, kulturminner
osv.). Opplysningene om arealverdiene er hentet fra fagutredningen i konsekvensutredningen.

· Nærhet til eksisterende virksomheter (boligbebyggelse, næringsarealer, høgskolen m.m.).
Stajonslokalisering nær eksisterende nærings- og boligbebyggelse er vurdert som positivt.

· Betjening av området med transport (alle transportformer – gange, sykkel, kollektiv og bil)

Vurderingene er gjort på et overordnet nivå. I den videre planleggingen må det gjøres mer detaljerte
vurderinger av utbyggingspotensialet og mulige løsninger.

Figur 40: Dyrka og dyrkbar mark rundt de tre alternative stasjonslokaliseringene. De røde skraverte
områdene er verneområder etter naturvernloven.

Eksisterende arealbruk og bebyggelse vil i de fleste tilfeller legge føringer for hvordan et knutepunktet
kan utvikles. For de tre stasjonslokaliseringene som her vurderes er det relativt lite bebyggelse som
legger føringer for fremtidig arealbruk, men arealverdier knyttet blant annet til dyrka mark, kulturminner
og andre sektorinteresser vil ha betydning for arealbruken rundt stasjonsområdene.

Arealene rundt de tre stasjonsalternativene er vurdert innenfor avstandene 400, 800 og 1200 meter.
Avstandene tilsvarer 5, 10 og 15 minutters gange fra en fremtidig stasjon (med en gangfart på 5 km/t
tar det 14 minutter å gå 1200 meter). Innenfor disse avstandene er det gjort en vurdering av
potensielle konflikter med andre arealverdier (dyrka mark, kulturminner, verneområder m.m.). Hvilke
arealkonflikter som vil oppstå vil være avhengig av hvordan fremtidige planer for knutepunktutviklingen
utformes. I tillegg er det gjort en grov vurdering av terrengets egnethet i forhold til høydeforskjeller
m.m. Vurderingene er gjort for en første fase av en utbygging, dvs. 10-20 år.

        Dyrka mark
        Dyrkbar mark
        Naturreservat
        Stasjon
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Deler av arealet innenfor gang-/sykkelavstand fra stasjonslokaliseringene er allerede bebygget [35]. I
alternativ 1 og 2 er det avsatt areal til bygge- og anleggsformål nord for høgskolen og til boligformål
nord for stasjonsområdene. Ved alternativ 3 er det avsatt arealer til boligbebyggelse og nærings-
formål (to separate områder) innenfor 800 meter fra stasjonen. I tillegg er det avsatt arealer til
boligbebyggelse nord for Skoppum tettsted. Disse arealene ligger ca. 1,5 kilometer fra den fremtidige
stasjonen.

Utnyttelsesgrad
Arealene som kan utvikles til et knutepunkt rundt de tre alternativene varierer i størrelse, tilknytning til
kollektiv- og veinettet og attraktivitet for ulike typer virksomheter. Rundt alternativ 1 er det laget en
mulighetsstudie som primært viser kontor- og undervisningsbygg [11]. For Skoppum vest er det
utarbeidet et forslag til boligbebyggelse som viser bebyggelse med høy tetthet lokalisert i
skogområdene rundt dyrka mark vest for dagens tettsted [10].

Hvor høy utnyttelsesgraden i et fremtidig knutepunkt vil bli vil være avhengig av behovet for veiarealer,
åpne arealer, hvilke funksjoner som skal innpasses (boliger, kontorer, produksjonslokaler, handel
m.m.) og føringer som legges i kommunens planer for området. Hvilke funksjoner som etableres i et
fremtidig knutepunkt vil i stor grad være avhengig av det lokale og regionale markedet i Vestfold. En
etablering rundt Skoppum øst og Skoppum vest vil kunne konkurrere med tilbud rundt de andre
stasjonene på Vestfoldbanen.

Samlet vurdering av endret arealbruk
I tabellen under er styrker og svakheter ved en fremtidig knutepunktutvikling ved de tre alternativene
oppsummert.

Tabell 4: Samlet oversikt over styrker og svakheter ved de tre stasjonsalternativene. Tabellen bygger på
verdivurderingene i fagrapportene som er utarbeidet i konsekvensutredningen for landskaps-
bilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. Skalaen går fra store
positive virkninger (++++) til store negative virkninger (----). Alternativene er sammenlignet
med hverandre.

Alternativ 1
Bakkenteigen

Alternativ 2
Skoppum øst

Alternativ 3
Skoppum vest

Konflikt3 med landskapsverdier - - 0/-
Konflikt med nærmiljø og friluftsliv 0 - 0/-
Konflikt med naturmangfold - - 0/-
Konflikt med kulturminner - - 0/-
Konflikt med naturressurser 0 - -
Nærhet til eksisterende boligbebyggelse + - +
Nærhet til høgskolen og forskningsparken + 0/+ -
Nærhet til eksisterende næringsbebyggelse 0 - +
Adkomst for gående fra eksisterende
tettbebyggelse + - +

Adkomst for syklende fra eksisterende
tettbebyggelse + - 0/+

Adkomst med buss fra Horten og
Åsgårdstrand + 0/+ -

Adkomst for bil fra eksisterende
tettbebyggelse + - +

Adkomst fra indre Vestfold med bil - - +

Innholdet i et fremtidig knutepunkt og kollektivbetjeningen av dem er ulik for de alternativene (se
kapittel 7 om netto ringvirkninger). Hovedkonklusjonene fra vurderingen av lokal og regional utvikling
og netto ringvirkninger er at alternativ 1 Bakkenteigen og alternativ 3 Skoppum vest har et godt
potensiale for etablering av næringsbebyggelse. Potensialet for etablering av boligbebyggelse rundt
selve knutepunktet er mer usikkert. Vurderingene er basert på resultatet fra Future Mapping-
prosessen med berørte interessenter, målformuleringer i vedtatte lokale og regionale planer,

3 Konfliktgraden er vurdert ut fra verdikartene fra fagutredningene. Utbyggingsform, arealbruk m.m. kan påvirke konfliktgraden, men dette
er ikke vurdert i denne utredningen.
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sammenheng med annen arealbruk og bebyggelse og tilknytning til transportsystemet (tog, buss og
bil). Endelig arealbruk og utforming av fremtidig bebyggelse vil være avhengig av den videre
planleggingen i kommunene.

Skoppum øst vurderes å ha et begrenset potensiale for knutepunktutvikling. Dette skyldes først og
fremst den noe kompliserte forbindelsen fra knutepunktet til det overordnede veinettet og avstanden til
høgskolen/forskningsparken hvor hovedpotensialet for utvikling vil ligge i dette alternativet. Området er
også dårlig egnet på grunn av topografien rundt stasjonen.

Veitilknytning
Alternativet Skoppum øst skiller seg fra de to andre ved at det er betydelig lenger fra dette
stasjonsalternativet til hovedvei, og at det er begrensede mulighet for veitilknytning mot nord (rv.19).
Veitilknytningene er nærmere beskrevet i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen.

Figur 41: Adalsveien, dagens situasjon. Bilde fra Google Earth

Ved en etablering av en stasjon på Skoppum vest vil trafikk sør-øst fra Adalsveien (fv.530) ha korteste
forbindelse til den nye stasjonen. Adalsveien er ikke egnet for økt biltrafikk. Det er heller ikke gang-
/sykkelvei langs veien. En økt belastning på veien kan medføre behov for breddeutvidelse og
etablering av gang-/sykkelvei langs veien. Det må også påregnes økt trafikk på Solerødveien (fv.665)
fra Raveien (fv.325) og vestover. Solerødveien (fylkesvei 665) kan være en alternativ trasé for
betjening av en fremtidig stasjon ved Skoppum vest, og da med innkjøring fra syd. En økt belastning
av veien vil medføre behov for breddeutvidelse og etablering av gang-/sykkelvei.

Tabell 5:  Oversikt over arealbeslag ved breddeutvidelse av Adalsveien (fv.530) og Solerødveien (fv.665)
for å betjene er fremtidig stasjon ved Skoppum vest.

Tillegg
bredde

Antall
meter

Tilleggs-
areal Dekar

Fv. 530 fra Jareteigen til krysset Adalsveien/Solerødveien
(fv.530/fv.665) 9,8 2352 23 050 23

Fv.530 fra krysset Adalsveien/Solerødveien (fv. 530/fv.665)
til rv.19 9,8 2154 21 109 21

Fv. 665 Solerødveien fra Raveien (Fv325) til krysset
Adalsveien/Solerødveien (fv. 530/fv.665) 9,5 1310 12 445 12

Fv.665 Solerødveien fra krysset Adalsveien/Solerødveien
(fv. 530/Fv665) til stasjonsalternativ 3 Skoppum vest 10,6 1946 20 628 21

77 232 77 daa

Utvidelsen av veiene må vurderes etter hvert som aktiviteten i et knutepunkt rundt en fremtidig stasjon
ved Skoppum vest utvikler seg. Utvidelsen av veiene vil delvis skje på dyrka mark.
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Det er tegnet ut et forslag til gang-/sykkelvei frem til de tre stasjonsområdene (se figur 8, 14 og 19 i
beskrivelsen av tiltaket). Disse vil kunne bli endret i den videre prosessen, men viser at det er mulig å
få til en gang-/sykkelveiforbindelse fra eksisterende tettsteder til en fremtidig stasjon. Veitilknytningene
er nærmere beskrevet i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen.

Figur 42:  Oversikt over veilenker som er vurdert i forhold til utvidelse av veien og etablering av gang- og
sykkelvei

Med økt belastning kan Adalsveien (fv.530) og Solerødveien (fv.665) vurderes utvidet til en veibredde
inkl. skulder på 8,5 meter med separat gang-/sykkelvei med bredde 3,5 meter (inkl. skulder). Med
nødvendig avstand mellom vei og g/s-vei og skjæringer/fyllinger blir den totale veibredden være cirka
15 meter.

6.5.7 Kommunikasjonsknutepunkter
Temaet omfatter hvordan tiltaket vil kunne bidra til etablering eller endring av transportmessige
strukturelementer, dvs etablering av nye, eller avvikling av eksisterende, kommunikasjons-
knutepunkter. For tiltaket vil dette omfatte omlegging av eksisterende bussruter for å betjene
stasjonen, eventuelle stopp for ekspressbusser på E18 (knyttet til alternativet Skoppum vest),
innfartsparkering ved knutepunktet og omlegging av gang- og sykkelveier for å betjene stasjonen. Det
er forutsatt at av-/påstigning knyttet til bussbetjening, sykkelparkering og parkering tilrettelegges
sammen med stasjonen.

En ny stasjon vil bli et viktig kommunikasjonsknutepunkt i kommunen og skal betjene Horten by,
Åsgårdstrand og andre tettsteder og bebyggelse, og deler av Re kommune. Betjening av en fremtidig
stasjon for gang- og sykkeltrafikk til/fra stasjonen vil bli avklart i reguleringsplanprosessen som følger
etter vedtaket av kommunedelplanen.

De tre alternativene har ulike egenskaper knyttet til et fremtidig kommunikasjonsknutepunkt.
Tilgjengelighet til de tre stasjonsalternativene er omtalt i kapittel 6.5.1.
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En etablering ved Bakkenteigen vil ligge i tilknytning til bussrutene 01 og 02 mellom Tønsberg og
Horten. Begge rutene stopper ved Bakkenteigen (se figur 44) på fylkesvei 325. Rute 01 er en rute med
høy frekvens som betjener nordre del av Tønsberg kommune og sentrum av Horten by. Det er gang-
/sykkelvei til Horten sentrum, og sørover fra Bakkenteigen mot Åsgårdstrand og Tønsberg. Det er
etablert et stort antall parkeringsplasser i tilknytning til høgskolen og forskningsparken. Behovet for
parkeringsplasser knyttet til en fremtidig stasjon vil bli vurdert i forhold til stasjonens funksjon i
InterCity-nettet (Skoppum vest kan være aktuell for innfartsparkering), parkeringskapasiteten ved
andre stasjoner på Vestfoldbanen, tilbringertjenesten til stasjonen m.m. I tillegg vil
parkeringskapasiteten ved en fremtidig stasjon bli vurdert i sammenheng med eksisterende
parkeringskapasitet i området.

En stasjon ved Skoppum øst vil bli betjent fra øst via en ny veiforbindelse fra Bakkenteigen. Vestfold
kollektivtrafikk har vurdert ulike konsepter for betjening av en fremtidig stasjon. Forslag til opplegg er
nærmere beskrevet i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen til kommunedelplanen.

Fra Skoppum i nord kan det etableres en gang-/sykkelvei, men en kjørevei til den nye stasjonen vil på
grunn av terrengforholdene være vanskelig å etablere. Det begrenser tilgjengeligheten med bil fra vest
til dette alternativet. Stasjonen blir liggende uten direkte kontakt til dagens hovedveier i området.

Det finnes allerede en stasjon på Skoppum, og endringene som kommer er derfor hovedsakelig i form
av endret frekvens og reisetid. Dagens stasjon ligger innenfor gangavstand for de cirka 2000
beboerne på Skoppum. Det vil endres når en ny stasjon etableres. Endret lokalisering av stasjonene
vil påvirke hvilke områder som får kortere eller lengre reisetid til og fra en fremtidig stasjon. For
beboerne i tettstedet vil det bety lenger vei til stasjonen, men også mindre belastning med biltrafikk til
og fra dagens stasjon.

En stasjon ved Skoppum vest vil bli liggende i umiddelbar tilknytning til rv.19 som er koblingen mellom
E18 og Horten by og fergeforbindelsen til Moss. Lokaliseringen har i dag ikke bussforbindelse.
Vestfold kollektivtrafikk har vurdert ulike konsepter for betjening av en fremtidig stasjon. Forslag til
opplegg er nærmere beskrevet i konsekvensutredningen og planbeskrivelsen til kommunedelplanen.
Ved en videre utbygging på Undrumsdal kan en bussforbindelse også betjene dette området. Det kan
også bli aktuelt med stopp på ekspressrutene som følger E18. Dagens ekspressbussruter (Nettbuss
og Konkurrenten) har stopp på Aulerød ved Sem i Tønsberg kommune, ved Kopstadkrysset i Horten
(vest for Nykirke) og på Bangeløkka i Drammen. Fra stasjonen vil det være kort vei til Skoppum via
gang-/sykkelvei nordover fra stasjonen.

De tre stasjonslokaliseringene vil gi effekter på lokal arealutvikling rundt knutepunktet. Effekter på
arealutviklingen utenfor gangavstand (1000 – 1200 meter) fra stasjonen vil være avhengig av
tilknytning med gang-/sykkelveier, kollektivbetjening, veiforbindelse og parkeringskapasitet og
kostnader ved stasjonen. Arealutviklingen utenfor gangavstand fra stasjonen vil sannsynligvis være
mer avhengig av generelle drivkrefter og marked for bolig- og næringsarealer enn selve
stasjonslokaliseringen.

Planveilederen for byområder og knutepunkter er basert på føringer i NTP 2014-2023, og beskriver en
tilnærming til arbeidet med å utvikle knutepunkter. [16] (se kap 2.4 Knutepunktutvikling). Ved stasjoner
utenfor byer og tettsteder, med god framkommelighet i nærhet til hovedvei, bør det vurderes å
anlegge innfartsparkering Innfartsparkering er et viktig tiltak spesielt der matetilbudet med annen
kollektivtransport er mangelfullt og avstanden for gående/syklende er for stor.

Innfartsparkering vil også innebære at kollektivtrafikkens influensområde utvides, bidrar til økt mobilitet
og fremmer bruken av tog. Tilrettelegging for parkering ved stasjoner gjør det mulig for flere å bruke
tog som transportmiddel. Innfartsparkering på stasjoner som er egnet, er et tiltak for å fange opp
passasjerer så tidlig som mulig i reisekjeden. Erfaringene viser at potensialet for innfartsparkering er
størst på arbeidsreiser som tar over en halv time [33].

NTP 2014-2023 gir føringer om at veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
Etablering av parkeringsplasser må vurderes i forhold til lokale forhold som stedets karakter, lokalt
kollektivtilbud, tilgjengelighet for gående og syklende og framkommelighet på veisystemet.
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Figur 43: Dagens busstilbud innenfor planområdet
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6.5.8 Regiondannelse og senterstruktur
Tettstedet Skoppum, med ca. 2000 innbyggere, har grodd opp rundt Skoppum stasjon i løpet av de
130 årene stasjonen har vært lokalisert på nåværende sted. Med beregnet fremtidig vekst i
befolkningen i Vestfold ligger det et potensiale for økt vekst rundt en ny stasjon. Utviklingen av
knutepunktet vil være avhengig av lokale og regionale faktorer, og planer og strategier for vekst i
andre kommuner i regionen. Alle kommunene i Vestfold har ambisjoner om vekst og har strategier og
planer for videre utbygging av boliger og næring. En etablering i Horten eller Re i tilknytning til en
fremtidig stasjon må konkurrere med de andre kommunene i Vestfold (og de andre regionene rundt
Oslofjorden) om etableringer.

Tabell 6: Befolkningsvekst SSB prognose – «Normalalternativet»
År Fylkesbefolkning Endring i % i forhold til 2015

Vestfold 2000 212 775
Vestfold 2005 220 736
Vestfold 2010 231 286
Vestfold 2015 242 662
Vestfold 2020 254 340 4,8 %
Vestfold 2025 265 766 9,5 %
Vestfold 2030 276 552 14,0 %
Vestfold 2035 285 943 17,8 %
Vestfold 2040 293 959 21,1 %

Potensialet for dannelse av et nytt lokalt eller regionalt senter kan vurderes i forhold til to faktorer:

· Størrelsen på knutepunktet (antall boliger og arbeidsplasser) og servicetilbudet lokalt
· Funksjonen knutepunktet har lokalt og regionalt

En lokalisering av stasjonen på Bakkenteigen, og i noen grad på Skoppum øst, vil bygge opp om et
knutepunkt knyttet til Høgskolen i Buskerud og Vestfold og forskningsparken. Det er en regional
funksjon som finnes få andre steder i regionen (Drammen og Porsgrunn), og som er unik i Vestfold.
En utvikling av et knutepunkt på Bakkenteigen eller Skoppum øst vil etablering av bedrifter med
tilknytning til høgskolen og forskningsparken, og vil i liten grad konkurrere med andre lokaliseringer i
Vestfold.

En lokalisering på Bakkenteigen eller Skoppum øst vil imidlertid gi tettstedet Skoppum en dårligere
tilknytning til regionens kollektivsystem, avhengig av om og hvordan dagens kollektivbetjening av
tettstedet organiseres. En videre utbygging i tilknytning til Skoppum vil i større grad bli bilbasert
ettersom avstanden og høydeforskjellen til en stasjon på Skoppum øst og Bakkenteigen er betydelige.

Funksjonelt vil tettstedet Skoppum komme nærmere Tønsberg og Holmestrand dersom det etableres
en stasjon på Skoppum vest. Reisetiden med tog til disse byene vil bli kortere enn med buss til Horten
sentrum. Grunnlaget for lokalhandel og service kan bli svekket på grunn av større konkurranse. En
etablering av stasjon på Skoppum øst eller Bakkenteigen vil gi Skoppum en dårligere tilknytning til
regionen for øvrig. Tilknytningen til Horten med kollektivtransport vil være avhengig av den videre
utviklingen av busstilbudet.

Et knutepunkt knyttet til en stasjon ved Skoppum vest vil kunne ha ulike funksjoner, men vil konkurrere
om etableringer. Skoppum vest har konkurransefortrinn gjennom god kollektivbetjening med tog og
tilknytning til E18. Ulempene ved lokaliseringen er dårlig tilgjengelighet til offentlig og privat service og
tjenesteyting i påvente av et tilstrekkelig markedsgrunnlag lokalt i knutepunktet.

En stasjon på strekningen Nykirke-Barkåker vil uansett lokalisering på grunn av høyere hastighet og
frekvens knytte Horten og østre del av Re kommune tettere til de andre byene i Vestfold og øke
integrasjonen i bolig- og arbeidsmarkedet i fylket gjennom et bedre togtilbud. Bakkenteigen og
Skoppum vest vurderes å ha en større effekt på integreringen enn Skoppum øst fordi kollektiv-
betjeningen og tilkomsten til stasjonen til fots, med sykkel og bil er lenger i dette alternativet.
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Utbyggingen av InterCity i Vestfold vil styrke konkurransen jernbanens konkurranse med bilbruk på
lengre reiser, særlig der start og endepunkt for reisen ligger innenfor gang- eller sykkelavstand fra
stasjonene [35]. De fleste som pendler med tog i Vestfold bor nærmere enn 4 kilometer fra en stasjon
på Vestfoldbanen [32]. Andelen som pendler faller markant når reisetiden blir lenger – fra 27% i Oslo-
regionen med en reisetid på 30-60 minutter med bil til 11% med en reisetid mellom 60-90 minutter
med bil. Potensialet for å få en overgang fra bilbruk til tog er derfor størst innenfor det geografiske
området hvor reiseavstanden er under 1 time fra en fremtidig stasjon.

I undersøkelsen er bilistene spurt om hva som må̊ til for at de skal gå over til tog. To av tre krever at
toget må̊ få kortere kjøretid, flere avganger og bedre punktlighet for at de skal vurdere å skifte til tog.
For knapt en fjerdedel vil det uansett være uaktuelt å gå over til tog, hovedsakelig fordi de bor eller
jobber for langt fra nærmeste stasjon [32].

Tabell 7: 58 Tettsteder som kan nåes innen 1 times kjøring. I tillegg vises antall innbyggere per tettsted.
Kilde: SSB tettstedsregister 2013.

Tettsted Tettsteds nr Befolkning Tettsted Tettsteds nr Befolkning

Åsgårdstrand 2603 2 970 Linnestad 2598 282

Andebu 2612 1 761 Melsomvik 2622 1 688

Stor-Oslo (Asker) 801 59 000 Moss 31 42 781

Barkåker 2633 1 439 Nesbygda 2563 998

Berger 2561 1 100 Nykirke 2601 723

Bjerkøya 2576 225 Porsgrunn/Skien 3005 88 335

Borre 2604 963 Røyken 2154 3 235

Drammen 2003 100 303 Rånerudåsen 2593 202

Ekeberg 2574 425 Revetal/Bergsksen 2597 2 251

Fossnes 2625 520 Sande 2572 1 992

Glomstein 2645 433 Sandefjord 2531 41 811

Gullhaug 2502 1 905 Selvik 2571 2 330

Helgeroa/Nevlunghamn 2674 1 730 Sem 2631 2 265

Heyjord 2613 356 Skoger 2002 1 204

Hof 2582 779 Skoppum 2602 1 630

Holmestrand 2501 6 666 Stavern 2551 5 739

Horten 2511 18 556 Stokke 2623 2 971

Hvasser 2652 476 Storevar 2624 344

Hvittingfoss 2011 1 063 Sundbyfoss 2583 533

Hyggen 2157 631 Svarstad 2691 566

Kirkevoll/Brekkeåsen 2592 1 087 Svelvik 2562 3 916

Kjenner 2147 1 906 Tønsberg 2521 48 350

Klevjer 2573 365 Tjøme 2651 2 340

Kodal 2611 925 Tranby 2144 5 595

Kvelde 2683 885 Trtysund 2644 2 078

Langangen 3001 501 Vear 2621 3 575

Larvik 2541 24 252 Verningen 2682 799

Lauve/Viksjord 2664 1 648 Vestfossen 2122 3 069

Lierbyen 2141 4 552 Vollen 2522 206

SUM 58 509 230



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Andre samfunnsmessige virkninger
Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

71 av 113
ICP-34-A-10270
01A
26.02.2016

Figur 44: Tettsteder i Buskerud, Vestfold og Telemark som ligger innenfor daglig pendlingsavstand fra en
stasjon på Bakkenteigen.
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6.5.9 Turisme
Turismen i Vestfold er i hovedsak nyttet til kystsonen og fritidshus. I mellomsonen mellom kysten og
skoglandskapet innenfor er fritidsbruk og rekreasjon hovedsakelig knyttet til befolkningen i området.
Aktuelle målpunkt i Horten og østre del av Re kommune er Horten by med Karljohansvern,
Åsgårdstrand, Borrehaugene med Midgard historiske senter og kyststien/kystlandskapet.

Alle målpunktene ligger utenfor 15 minutters gangavstand fra de tre stasjonslokaliseringene og
betydningen av forskjellen i stasjonsplassering vurderes derfor som liten samlet sett for turist-
næringen. Mentalt vil sannsynligvis en stasjon på Bakkenteigen oppleves å ligge nærmere enn de to
andre stasjonene fordi det vil være mulig å se borrehaugene fra viadukten (men sannsynligvis ikke fra
stasjonen) – i tillegg til at det er noe kortere fra Bakkenteigen til Midgard historiske senter, Borre-
haugene og Åsgårdstrand. Kollektivbetjeningen med bussrutene 01 og 02 gir også en noe bedre
kollektivbetjening av en stasjon på Bakkenteigen. Bruk av nærmiljøet til friluftsliv og rekreasjon er
utredet gjennom en egen fagutredning.

6.5.10 Langsiktige konsekvenser for miljø og arealbruk
De langsiktige konsekvensene av endret arealbruk vil være avhengig av etterspørsel i markedet etter
boliger og næringsområder, og den arealbruken som kommunene fastlegger gjennom sine
arealplaner. Om endringene blir slik som vurdert vil blant annet være avhengig av lokale, regionale og
nasjonale aktører innenfor areal- og eiendomsutvikling.

Ved en lokalisering på Bakkenteigen har høgskolen, forskningsparken og Opplysningsvesenets fond
uttalt at de vil samarbeide om den videre utviklingen av området. Det er utarbeidet en mulighetsstudie
og strategi for videre utvikling av høgskoleområdet og tilgrensende arealer.

6.6 Samlet vurdering
Årsaks-virkningskjedene i vurderingen av den lokale og regionale utviklingen knyttet til alternativene er
kompleks. I tillegg vil en stasjonslokalisering ha virkning over lang tid – eksisterende stasjon på
Skoppum er fortsatt en lokaliseringsfaktor, 130 år etter at den ble etablert. Samtidig har tilknytning til
hovedveinettet blitt en stadig viktigere faktor for lokalisering i Vestfold. Det er derfor stor usikkerhet når
effekter og tidsperspektivet i mulige endringer skal vurderes.

De tre alternativene har ulikt potensiale på kort og lang sikt. Både Re og Horten kommune har vedtatt
at de skal revidere sine arealplaner når valg av alternativ er gjort. Eksisterende arealplaner legger til
rette for en knutepunktutvikling rundt en fremtidig stasjon på Bakkenteigen (alt. 1). Ved Skoppum vest
(alt. 2) er det relativt få konflikter med dyrka mark, mens det ved alternativ Skoppum vest (alt. 3) kan
oppstå konflikter med beslag av dyrka mark ved utbygging rundt stasjonen. Re kommune har i sina
arealplan som mål at arealet av dyrka mark i kommunen ikke skal reduseres.

6.6.1 Virkninger lokalt i Horten, Re og Tønsberg
Tilgjengeligheten til stasjonen fra Horten sentrum, de nærliggende boligområdene og bedrifter i
nærområdet vil ha betydning for hvordan effekten blir lokalt. Bakkenteigen ligger langs en
eksisterende bussforbindelse til Åsgårdstrand/Horten/Tønsberg som vil betjene er stasjon på
Bakkenteigen. Skoppum øst og vest er planlagt betjent med pendelruter fra Horten sentrum og
Bakkenteigen. Det vil gi et dårligere busstilbud enn for alternativ 1 for de som bor i Åsgårdstrand og
sydover. Åsgårdstrand vil ligge i overkant av 15 minutters sykkelavstand fra en stasjon på
Bakkenteigen (forbindelse fra nordre del av tettstedet til Raveien). Til Horten sentrum vil avstanden
være 25-30 minutter med sykkel. Betjening av stasjonene med sykkel er derfor begrenset til de
nærliggende boligområdene på Borre, eventuelt de søndre delene av Horten by og nordre del av
Åsgårdstrand [35].

Det er avsatt arealer til fremtidig boligbebyggelse nord for høgskolen i kommuneplanens arealdel.
Disse planene må revideres dersom alternativ 1 velges. Miljøbelastningen i form av støy,
barrierevirkning og visuelle forhold fra jernbanen kan føre til at boligområdene på Borre og områdene
som er avsatt i kommuneplanens arealdel blir mindre attraktive enn i dag, men dette kan bli oppveid
av fordelen ved å ligge i gangavstand til en fremtidig stasjon.

En lokalisering av en fremtidig stasjon til Bakkenteigen vil gi dårligere tilgjengelighet til eksisterende
boliger og bedrifter på Skoppum, og lengre reisevei for togpassasjerer fra indre Vestfold. Ansatte på
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Skoppum vil være avhengig av kollektivtransport, sykkel eller bil for å komme seg til stasjonen. Dette
vil gi Skoppum et mindre potensiale for etablering av boliger og arbeidsplasser. En stasjon på
Skoppum øst vil også kunne få effekt for nye arbeidsplasser, selv om næringslivet og høgskolen
vurderer potensialet her som vesentlig dårligere enn for alternativ 1.

En stasjon på Skoppum vest vil kunne fungere som drivkraft i den videre utviklingen av Skoppum og
Undrumsdal som tettsteder. Kollektivbetjeningen av stasjonen gir et potensiale for en bedre
flatedekning i vestre del av Horten og østre del av Re kommune. En fremtidig stasjon vil ha svært god
tilknytning til rv.19 og E18, noe som sannsynligvis vil være en viktig konkurransefaktor for området. En
knutepunktutvikling rundt Skoppum vest vil konkurrere med andre næringsområder og knutepunkt i
Vestfold. Lokaliseringen nær E18 er en viktig lokaliseringsfaktor, men kan føre til at området blir mer
bil- enn kollektivbasert.

6.6.2 Virkninger i Vestfold
En lokalisering på Bakkenteigen vil styrke tilgjengeligheten fra resten av Vestfold til Høgskolen i
Buskerud og Telemark. Hovedtyngden av befolkningen i regionen kan gå eller sykle til de fremtidige
stasjonen på Vestfoldbanen. Dette vil styrke grunnlaget for høgskolen.

Undersøkelser av bostedet til studenter og ansatte på Bakkenteigen viser at potensialet for å øke
antallet reisende i dag er begrenset fordi mange bor langt unna stasjonsområdet i egen kommune.
Over tid vil det kunne oppstå et potensiale for økt bruk av tog til/fra Bakkenteigen dersom flere
studenter og ansatte bosetter seg nærmere stasjonene i sine hjemkommuner.

En lokalisering av en stasjon på Skoppum øst har noe av det samme potensialet som en stasjon på
Bakkenteigen, men vurderes som et vesentlig dårligere alternativ for å styrke høgskolen og fremtidig
næringsutvikling. For å styrke høgskolen, forskningsparken og næringsetablering rundt Bakkenteigen
er alternativ Skoppum øst bedre enn Skoppum vest. Alternativet har imidlertid få andre positive
virkninger for lokal og regional utvikling sammenlignet med de to andre alternativene. En
stasjonslokalisering ved Skoppum vest vil være et bidrag til næringsområder nær E18. Området vil
sannsynligvis ikke være aktuelt som et utbyggingsområde uten en stasjon. Med stasjon har området
et godt potensiale for utvikling, men i konkurranse med andre knutepunkts- og næringsområder i
Vestfold.

6.6.3 Virkninger i InterCity-området
En ny stasjon vil gi bedre tilgjengelighet til Horten og østre del av Re kommune gjennom kortere
reisetid og hyppigere avganger. Forskjellen i reisetid til stasjonene er liten med tog (ca. ett minutt),
men alternativet på Bakkenteigen (alt. 1) har bedre bussforbindelser enn alternativ Skoppum øst (alt.
2) og Skoppum vest (alt 3). Alternativ 1 vil gi de reisende mellom Horten og Tønsberg bedre
bussforbindelse til stasjonen. Alternativ 1 vil derfor bidra mer til en integrering av bolig- og
arbeidsmarkedet i InterCity-området.

En lokalisering av stasjonen på Bakkenteigen (alt. 1) vil gi vesentlig kortere reisetid og bedre
tilgjengelighet til høgskolen og forskningsparken, en faktor som bedriftene og næringslivs-
organisasjonene har vært opptatt av. Tilgjengeligheten må ses i sammenheng med en fremtidig
høgskole som også omfatter dagens høgskole i Porsgrunn. En stasjon på Bakkenteigen vil styrke
integreringen mellom de ulike studiestedene ved en slik høgskole.

Et knutepunkt ved en stasjon ved Skoppum vest vil ha et potensiale for etablering av boliger i
tilknytning til Skoppum. Næringsarealer i et fremtidig knutepunkt vil ha god tilgjengelighet til E18 og
det er sannsynlig at området vil konkurrere med andre næringsarealer i InterCity-området. Området vil
sannsynligvis bli en attraktiv lokalisering for bedrifter med behov for god tilgjengelighet til E18.
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7 NETTO RINGVIRKNINGER
Netto ringvirkninger er de ringvirkningene som ikke fanges opp av den direkte brukernytten som er
prissatt (delutredning om prissatte virkninger) og som skyldes at forutsetningen om fri konkurranse
ikke er oppfylt. En sentral forutsetning bak nytte-kostnadsanalyser er at fri konkurranse er til stede i
alle markeder som berøres av tiltaket.

Faktorer som er viktige for å vurdere netto ringvirkninger er produktivitetsgevinster av økt tetthet
(agglomerasjonseffekter), virkninger i arbeidsmarkedet, redusert markedsmakt, økt produksjon i
imperfekte markeder og økt konkurranse. Netto ringvirkninger oppstår særlig i infrastrukturprosjekter
innenfor transportsektoren som gir betydelig innkorting av reisetid. Det finnes pr i dag ingen konkret
omforent metode som anbefales for å utrede netto ringvirkninger av prosjekter [2] (side 207).

Etablering av virksomhet som er avhengig av endret arealbruk vil ikke være underlagt helt fri
konkurranse fordi arealavklaringen er knyttet til flere faktorer og forhold enn bare
konkurransesituasjonen. Den kommunale arealplanleggingen kan legge til rette for eller hindre
utvikling av virksomhet av andre grunner en konkurransen i markedet. Der det finnes muligheter for
alternative lokaliseringer vil markedet spille en større rolle ved etablering av ny virksomhet. Dette er
typisk tilfelle for etablering av boliger og næringsvirksomhet hvor de fleste kommuner har
arealreserver tilgjengelig. Rekkefølgekrav, etablering av infrastruktur og kostnader knyttet til
utviklingen av området kan påvirke arealenes attraktivitet i markedet.

Virksomhet som ikke er underlagt fri konkurranse innenfor planområdet, og som har betydning for
vurderingen av knutepunktutviklingen, er Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Etablering av nye
studietilbud m.m. kan etableres innenfor de rammebetingelsene som er fastsatt for høgskolens drift,
men flytting av høgskolen eller etablering av nye studiesteder skjer ikke utelukkende ut fra
markedsmessige vurderinger. Campus Vestfold er en av flere campuser under Høgskolen Sørøst-
Norge. Høgskolen har campusområder i Porsgrunn, Drammen og Kongsberg med gangavstand til
jernbanestasjonen.

Tilgjengelighet for heltids- og deltidsstudenter vil være et av kriteriene i hvordan campusene skal
utvikles videre. Lokalisering av campusområdene er også en strategisk og taktisk vurdering i forhold til
tilgjengelighet og studentmiljø. Campus Kongsberg er nylig relokalisert inn til sentrum av byen.
Tilgjengelighet til sosiale og kulturelle tilbud er en faktor når studenter velger studiested. I tillegg betyr
tilgjengelighet mye for studenter som velger å bo andre steder enn i tilknytning til studiestedet, og for
deltidsstudenter. Hvordan transporten til og fra Bakkenteigen/Campus Vestfold skjer vil derfor ha
betydning for hvordan høgskolen vil eller kan utvikle seg i fremtiden.

Andre virksomheter som er planlagt, eller er sannsynlige rundt eller i tilknytning til en fremtidig stasjon,
vil kunne lokaliseres på andre steder der det finnes tilgjengelige arealer. Av planer som er kjent i
området er det ingen tiltak som ikke kan lokaliseres andre steder på grunn av begrensninger ut over
markedsmessige vurderinger.

7.1 Produktivitetsgevinster av økt tetthet (agglomerasjonseffekter)
Produktivitetsvirkinger av økt tetthet, også kalt agglomerasjonseffekter, er produktivitetsgevinster
bedrifter har av å være lokalisert nær andre bedrifter. Et transporttiltak kan føre til samlokalisering som
i sin tur kan gi produktivitetsgevinster ved at kunnskap utveksles mellom bedriftene,
leverandørtilgangen og tilgangen på arbeidskraft øker, og det vokser fram et levedyktig og kompetent
miljø [2] (side 206).

Det oppstår skalafordeler (lavere produksjonskostnader) ved at bedrifter i samme bransje eller langs
samme verdikjede samlokaliserer. En gjennomgående observasjon av bedrifters lokaliseringsatferd er
at de tenderer til å klumpe seg sammen i næringsparker, tettsteder og byer. Slik klyngedannelse blir
tatt til inntekt for at skalafordelene oppveier de økte eiendomsprisene og de økte lønnskostnadene i
klyngen. Uten denne produktivitetsgevinsten ville klyngene brytes opp, og bedriftene ville lokalisere
seg jevnere i geografien [2].

I Horten er det lokalisert bedrifter innenfor elektronikk-, mikro- og nanoteknologi som er organisert som
en næringsklynge. Fylkeskommunen har gjennom Regional plan for verdiskaping og innovasjon
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vedtatt følgende mål: «Vi skal videreutvikle næringsmiljøer til kraftfulle bedrifts- og kompetanseklynger
hvor det skapes verdier og arbeidsplasser». I handlingsprogrammet for 2015 er det satt opp følgende
punkt: «Understøtte Norges fremste miljø innen mikro, nanoteknologi og elektronikk (fra NCE MNT til
GCE MNT)» [5].

Både høgskolen, forskningsparken og bedriftene i klyngen har vært tydelige på at en stasjon på
Bakkenteigen vil være et viktig konkurransefortrinn fordi det gir tilgang til et større arbeidsmarked og
øker potensialet for samarbeid med andre undervisningssteder, forskningsmiljøer og bedrifter.
Næringslivet vurderer det som mer attraktivt å etablere nye bedrifter rundt et stasjonsknutepunkt på
Bakkenteigen enn i dag hvor stasjonen ligger langt unna.

I møter med bedriftene, forskningsparken og høgskolen (se vedlegg med referat fra møtene) er
potensialet for synergieffekter ved en samlokalisering til Bakkenteigen understreket.
Samlokaliseringen kan skje uavhengig av en fremtidig jernbanestasjon, men forventes da ikke å gi de
synergieffektene som en samlokalisering med en stasjon på Bakkenteigen vil gi.

7.2 Virkninger i arbeidsmarkedet
Reduserte transportkostnader, som følge av et transporttiltak, vil kunne påvirke arbeidstagers valg av
arbeidssted og arbeidstid. Litteraturen [2] (side 206) identifiserer fire effekter i arbeidsmarkedet som
kan utløses av reduserte transportkostnader, og som kan gi netto ringvirkninger:

1. Endring i arbeidstilbudet som følge av endrede pendlerkostnader
2. Relokalisering til mer produktive arbeidssteder
3. Reduksjon i ufrivillig ledighet ved at bedriftsetableringer øker
4. Bedre «match» mellom arbeidsetterspørsel og tilbud

Transporten til og fra Bakkenteigen er liten totalt sett i forhold til arbeidsreisens lengde for de tre
stasjonslokaliseringene. For Skoppum øst og vest betyr det imidlertid overgang til buss eller annen
kollektivtrafikk mellom stasjonen og høgskolen, forskningsparken og et fremtidig næringsområde. Den
opplevde forskjellen mellom en stasjon på Skoppum øst og vest sammenlignet med Bakkenteigen vil
derfor være betydelig. Koblingen til det regionale transportsystemet er viktig for bedrifter og funksjoner
som har et regionalt nedslagsfelt, og en direkte adkomst til en jernbanestasjon vil oppfattes som en
betydelig konkurransefordel.

Tilgang til kompetent arbeidskraft vil bli en utfordring for høyteknologibedrifter i fremtiden (se referat
fra Future Mapping-møtene i vedlegg 2, 3 og 4). Desto større arbeidsmarked som er tilgjengelig, desto
lettere vil det være å skaffe arbeidskraft. I en slik situasjon vil nærhet til en jernbanestasjon være av
betydning for den videre utviklingen av næringsklyngen. Viljen til å investere og videreutvikle
funksjonene og bedriftene i området vil blant annet være avhengig av hvor godt integrert
næringsklyngen oppfattes å være i regionen transportmessig og funksjonelt.

7.3 Økt produksjon i imperfekte markeder
Med imperfekte markeder menes markeder der det ikke er fri konkurranse. I slike markeder, for
eksempel ved en monopolsituasjon der det kun er en produsent i markedet, vil en reduksjon i
transportkostnader kunne føre til at de marginale kostnadene reduseres. Når marginalkostnaden
faller, vil produsert mengde øke, noe som gir en nyttevirkning for samfunnet. Det meste av denne
effekten er allerede fanget opp i trafikantnytten, som er del av de prissatte virkningene i den
samfunnsøkonomiske analysen. Den delen som ikke er fanget opp i trafikantnytten, vil være mernytte
(positiv netto ringvirkning) [2]. Mernytten av dette tiltaket vil være effekten av bedre transport for
studenter og ansatte til Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Ut over trafikantnytten vurderes denne som
liten.

7.4 Økt konkurranse i imperfekte markeder
Transporttilbudet kan i mange tilfeller opptre som en etableringsbarriere. En infrastrukturinvestering
som gir økt tilgjengelighet og lavere transportkostnader vil kunne medføre nyetableringer i markeder
hvor det tidligere har vært få aktører. En slik nyetablering vil øke konkurransen og gjennom det
effektiviteten i økonomien. Det er en virkning som kan være viktig i infrastrukturprosjekter som knytter
regioner med dårlig tilgjengelighet tettere til transportnettverket.



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Andre samfunnsmessige virkninger
Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

76 av 113
ICP-34-A-10270
01A
26.02.2016

Bedre infrastruktur gir også bedrifter lokalisert på andre steder muligheten til å trenge inn i nye
markeder med sine produkter. På samme måte som ved nyetableringer medfører det at de
eksisterende bedriftene i markedet mister markedsmakt og at prisene nærmer seg
frikonkurranseløsningen samtidig som produsert volum øker.

Utviklingen av en klyngedannelse knyttet til høgskolen, forskningsparken og bedrifter vurderes ikke å
gi effekter i imperfekte markeder utover det som allerede er vurdert i tidligere i utredningen.

7.5 Oppsummering netto ringvirkninger
De netto ringvirkningene som er identifisert gjennom møtene med næringslivet og vurderinger i denne
utredningen er knyttet til stasjonsalternativene på Bakkenteigen og Skoppum øst. InterCity-
utbyggingen vil gi bedriftene i Horten og østre deler av Re en bedre tilgang til kvalifisert arbeidskraft.
Dette gjelder for alle tre alternativene.

Kun Bakkenteigen, og i noen grad Skoppum øst, vurderes å ha potensiale for å bidra til at det skapes
helt nye arbeidsplasser som ellers ikke ville oppstått. Skoppum vest har potensiale til å konkurrere
med andre områder om næringsetableringer i Vestfold. Det vil kunne føre til en vekst rundt
knutepunktet, men på bekostning av vekst andre steder i Vestfold. Skoppum øst vurderes å ha et
dårligere potensiale for næringsutvikling enn de to andre alternativene. Stasjonen kan bidra til
næringsutvikling ved høgskolen og forskningsparken, men har få andre potensialer for netto
ringvirkninger. Tilkomsten til en stasjon på Skoppum øst er samlet sett vesentlig dårligere enn de to
andre alternativene.

7.5.1 Virkninger lokalt i Horten, Re og Tønsberg
En lokalisering av stasjonen på Bakkenteigen vil styrke det eksisterende næringslivet innenfor nano-
og mikroteknologi gjennom et potensiale for samlokalisering av høgskolen, forskningsparken og
bedrifter. Både teori innenfor steds- og næringsutvikling [30] og deltagerne på de to møtene som er
arrangert om temaet, underbygger en slik vurdering.

7.5.2 Virkninger i Vestfold
Nano- og mikroindustrien er et satsingsområde i Vestfold i den regionale planen for verdiskaping og
innovasjon [5]. En lokalisering av stasjonen på Bakkenteigen vil bygge opp under satsingen i den
regionale planen. En stasjon på Skoppum vest vil bidra til næringsutvikling i fylket, men kan føre til
konkurranse med andre næringsetableringer langs E18 og i Horten by. Skoppum øst vurderes samlet
sett å ha lite potensiale for å bygge opp under den regionale planen for verdiskaping og innovasjon.

7.5.3 Virkninger i InterCity-området
I InterCity-området vil en lettere tilgjengelighet til høgskolen på Bakkenteigen, forskningsparken og
bedrifter som etablerer seg i området kunne bidra til økt næringsvirksomhet og andre synergieffekter.
En samlokalisering vil kunne bli en driver innenfor utvikling av kunnskapsbaserte næringer i regionen.

Skoppum øst har noe av det samme potensialet, men det vurderes som vesentlig svakere enn for
alternativet med stasjon på Bakkenteigen.

Potensialet for netto ringvirkninger knyttet til Skoppum vest vurderes som lite. Området har for stor
avstand til høgskolen og forskningsparken til at det vil oppstå synergieffekter mellom
teknologibedriftene innenfor høyteknologi i Horten, høgskolen og forskningsparken.
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8 FORDELINGSVIRKNINGER
Hovedformålet med en samfunnsøkonomisk analyse er å kartlegge og synliggjøre konsekvensene av
ulike alternativer, før det besluttes hvilket tiltak som skal iverksettes. Tiltakene kan imidlertid føre til at
noen grupper kommer bedre ut, mens andre grupper kommer dårligere ut enn tidligere. Dette kalles
fordelingsvirkninger.

Selve vurderingen av fordelingsvirkninger, mulige interessekonflikter, og hvilken vekt disse skal ha i
den endelige beslutningen er ikke et faglig spørsmål. Hvilke grupper eller områder som skal
tilgodesees og hvilke som eventuelt må påta seg ulempene ved tiltak er et politisk spørsmål [13].
Vurderingen av fordelingsvirkninger gjøres med basis i utredningen av de prissatte og ikke-prissatte
virkningene.

Fordi et jernbanetiltak kun har ett på- og avstigningspunkt (stasjonen) vil virkningene bli noe
annerledes enn for et veitiltak. En ny vei kan benyttes på flere måter, og fra et større geografisk
område enn en jernbane. Metodikken fra Statens vegvesens håndbok om konsekvensanalyser, V712,
er derfor noe forenklet. Fordelingsvirkningene for tiltaket vurderes både i forhold til virkningene som
selve inngrepet gir, og i forhold til fordeler og ulemper ved stasjonsalternativene som utredes.

Beskrivelsen av fordelingsvirkninger bygger på det samme datamaterialet og metodegrunnlaget som i
konsekvensutredningen for øvrig.

8.1 Beskrivelse av fordelingsvirkningene
Nytten av utbygging av InterCity på strekningen Nykirke-Barkåker lokalt er tilgang til et kollektivt
transporttilbud med høy kvalitet, frekvens og kortere reisetid enn i dag. De som har lett tilgang til
jernbanetilbudet i dag, og som mister en slik tilknytning i fremtiden vil ha ulemper av endringene. De
som ikke har enkel tilknytning til jernbanen i dag, men får det i fremtiden, vil ha nytte av tiltaket. I
tillegg vil grupper av befolkningen som i dag berøres av støy og andre virkninger fra jernbanen, og
som unngår en slik belastning i fremtiden, ha nytte av endringene. Grupper som får beslaglagt arealer
eller påvirkes av støy eller andre negative virkninger får ulemper av tiltaket.

I nordre del av planområdet utredes både en ny linje vest for Nykirke, og en linje langs dagens trasé.
Dersom en ny trasé legges vest for tettstedet vil de som i dag berøres av støy og andre ulemper i
Nykirke unngå disse i fremtiden. I tillegg forsvinner en barriere i tettstedet. En omlegging av traséen vil
berøre beboere og næringsdrivende på vestsiden av Nykirke. Antallet berørte vil være lavere enn
langs dagens trasé. Hvilken stasjonslokalisering som velges vil ha liten betydning for beboere på
Nykirke ettersom kjøretidene til de tre stasjonslokaliseringene er relativt lik. Å kjøre til
stasjonsalternativ 3 på Skoppum vest vil vær noen minutter kortere enn for de to andre alternativene.

I søndre del av planområdet vil ny trasé knytte seg til eksisterende jernbanelinje nord for Barkåker.
Tiltaket vil berøre jordbruksarealer og bebyggelse enten øst eller vest for dagens trasé. For tettstedet
Barkåker vil det ikke bli endringer som følge av de tre alternativene, men endret frekvens og hastighet
på toget vil føre til endret støybelastning. Kjøretiden med bil fra Barkåker til Skoppum vest og
Bakkenteigen er under 10 minutter (noen minutter kortere til Skoppum vest), mens den for Skoppum
øst er over 10 minutter. Reisetiden med bil blir kortere til de nye stasjonsalternativene enn til dagens
Skoppum stasjon.

I midtre del av planområdet, hvor en fremtidig stasjon blir lokalisert, vil alle alternativene trekke
traséen lenger bort fra bebyggelsen i Skoppum tettsted. Alternativ 1 vil føre til mindre støybelastning
og barrierevirkning for beboerne i Skoppum, mens beboerne i Borre vil få en høyere belastning enn i
dag. Alternativ 2 (Skoppum øst) vil berøre bebyggelse og eiendommer øst for dagens tettsted. Banen
vil bli trukket lenger bort fra den konsentrerte bebyggelsen i tettstedet. Den delen av boligene som
ligger mot dagens trasé vil dermed får fordeler av at den flyttes, mens beboere øst for tettstedet får
større ulemper. Alternativ 3 lengst i vest vil berøre den vestre delen av tettstedet hvor nybygde boliger
og næringseiendommer blir berørt.

Den største forskjellen i fordeler og ulemper av de tre alternativene er knyttet til hvor en fremtidig
stasjon lokaliseres. Beboerne på Skoppum har i dag nytte av nærhet til jernbanestasjonen, mens
ansatte og studenter på Bakkenteigen har mindre nytte av dagens stasjon. Desto nærmere stasjonen
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de bor, jobber eller studerer, desto større nytte vil potensielle brukere ha av stasjonen. De som har
nærhet til stasjonen i dag vil få en ulempe dersom de får lenger avstand til stasjonen. Fordeler og
ulemper knyttet til en fremtidig stasjon vil fordele seg slik:

Tabell 8:  Oversikt over relative fordeler og ulemper av ny stasjon knyttet til ulike brukergrupper og
beboere. Sammenligningen er mellom de tre alternativene, ikke med dagens stasjon. Skalaen
går fra store positive virkninger (++++) til store negative virkninger (----). Alternativene er
sammenlignet med hverandre.

Alternativ 1
Bakkenteigen

Alternativ 2
Skoppum øst

Alternativ 3
Skoppum vest

Beboere på Skoppum - - +
Beboere i Borre tettsted + + -
Ansatte og studenter på Høgskolen
i Buskerud og Vestfold + + -

Fordi de tre alternativene sammenlignes med hverandre er ikke den fremtidige løsningen
sammenlignet med dagens lokalisering av stasjonen.

8.2 Oppsummering fordelingsvirkninger
Fordelingsvirkningene av tiltaket omfatter endringer som følge av en ny trasé for jernbanen og
lokalisering av stasjonen på strekningen. I vurderingen av fordelingsvirkninger må det skilles mellom
fordelingsvirkninger i dag og i fremtiden. Strukturen i området vil endre seg mer eller mindre som følge
av en ny stasjon. Både Re og Horten kommune har lagt opp til at arealbruken i området skal
revurderes når valg av alternativ er gjort. Nytt/endret busstilbud som skal betjene en fremtidig stasjon
vil også ha betydning for eksisterende beboere i området.

8.2.1 Virkninger lokalt i Horten, Re og Tønsberg
Miljøbelastningen fra jernbanen vil fordele seg svært ulikt mellom de tre alternativene. Alternativ 1 i
eksisterende trasé forbi Nykirke vil fortsatt belaste tettstedet, selv om noe av barrierevirkningen
forsvinner fordi jernbanen legges i kulvert. I de tre andre alternativene vil Nykirke få mindre belastning
fra jernbanen enn i dag.

Alternativ 1 vil gi mindre miljøbelastning for Skoppum, mens Borre vil få en høy miljøbelastning i form
av støy, visuelle virkninger og barriereeffekt. Alternativ 2 gi en fortsatt miljøbelastning for Skoppum
mens alternativ 3 gir en lavere miljøbelastning. For områdene syd for Skoppum vil alternativ 1 og 2 gi
høyere miljøbelastning mens alternativ 3 vil gi lavere miljøbelastning fordi store deler av strekningen
går i tunnel.

Ny bolig-, nærings og service-/handelsetableringer vil skje ved en ny stasjon. Ved en etablering på
Bakkenteigen eller Skoppum øst vil befolkningen i Borre, Åsgårdstrand og Horten få lettere tilgang til
stasjonen i forhold til i dag hvor stasjonen ligger på Skoppum, mens befolkningen på Skoppum vil få
dårligere tilgang i forhold til i dag. Ved en etablering av stasjonen på Skoppum vest vil befolkningen
både på Skoppum, Borre, Åsgårdstrand og Horten få omtrent samme eller bedre tilgang til stasjonen
enn i dag med bil. Sammenlignet med dagens situasjon vil en stasjon på Skoppum vest gi et bedre
kollektivtilbud enn i dag.

Lokalt næringsliv innenfor nano- og mikroteknologi styrkes med en lokalisering på Bakkenteigen, og i
noen grad med en stasjon på Skoppum øst, mens en etablering på Skoppum vest vil gi omtrent
samme premisser for lokalisering som i dag.

Alle alternativene vil skape større konkurranse med andre områder for bolig- og næringsetablering
lokalt. Skoppum vest vurderes å gi større konkurranse med eksisterende områder enn Skoppum øst
og Bakkenteigen fordi disse er rettet mot etableringer knyttet til høgskolen og forskningsparken.
Skoppum øst har også et dårlig potensiale for annen næringsvirksomhet. Med en etablering på
Skoppum vest styrker Horten og østre del av Re kommune sin attraktivitet for utvikling av bolig- og
næringsbebyggelse. Dette vil skje i konkurranse med områder for etablering andre steder i
kommunene.
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8.2.2 Virkninger i Vestfold
Styrket næringsliv innenfor nano- og mikroteknologi kan føre til økt konkurranse om arbeidskraft i
Vestfold. Det kan føre til noe vanskeligere rekruttering for andre bedrifter i Vestfold og eventuelt økte
kostnader. Samtidig utvides bolig- og arbeidsmarkedet på grunn av kortere reisetid og økt frekvens på
jernbanen. Det gir mulighet for rekruttering av arbeidskraft fra et større geografisk område. Et
knutepunkt på strekningen Nykirke-Barkåker vurderes ikke å bli en sterk konkurransefaktor for
etablering av boliger i Vestfold ettersom befolkningsveksten er forholdsvis sterk og området ikke ligger
slik til at det konkurrerer med områder i nærheten av kystlinja hvor det meste av utbyggingen skjer.

8.2.3 Virkninger i InterCity-området
Innenfor InterCity-området vurderes fordelingsvirkningen av de tre alternativene å bli små. En
etablering på strekningen vil kunne konkurrere med områder for etablering i byene og andre stasjoner
langs Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen. Veksten i InterCity-området er imidlertid så stor at
mulighetene for etablering på strekningen Nykirke-Barkåker ikke vil forskyve veksten innenfor
InterCity-området vesentlig. Kort reisetid på strekningen vil ha virkning for integrering av InterCity-
området til et felles bolig- og arbeidsmarked. Denne effekten vil bli størst med en stasjon på Skoppum
vest fordi denne strekningen gir den korteste reisetiden.



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Andre samfunnsmessige virkninger
Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

80 av 113
ICP-34-A-10270
01A
26.02.2016

9 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER
Utredningen «Andre samfunnsmessige virkninger» inngår som en del av konsekvensutredningen,
men ikke i den samfunnsøkonomiske analysen. Utredningen vil inngå i anbefalingen av alternativ i
konsekvensutredningen av tiltaket.

9.1.1 Lokale og regionale virkninger
Tilgjengeligheten til stasjonen fra Horten sentrum, de nærliggende boligområdene og bedrifter i
nærområdet vil ha betydning for hvordan effekten blir lokalt på kort sikt (15-20 år). På lenger sikt (20-
50 år) vil knutepunktets attraktivitet for bolig- og næringsetablering har større betydning for den lokale
og regionale utviklingen.

En lokalisering av stasjonen på Bakkenteigen (alt. 1) vil gi vesentlig kortere reisetid og bedre
tilgjengelighet til høgskolen og forskningsparken, en faktor som bedriftene og
næringslivsorganisasjonene har vært opptatt av. Tilgjengeligheten må ses i sammenheng med en
fremtidig høgskole som også omfatter dagens høgskole i Porsgrunn. En stasjon på Bakkenteigen vil
styrke integreringen mellom de ulike studiestedene ved en slik geografisk spredt høgskole.

Bedriftene og næringslivsorganisasjonene har understreket potensialet for økt næringsetablering
dersom stasjonen legges på Bakkenteigen. En lokalisering av stasjonen på Bakkenteigen styrker
potensialet for etablering av bedrifter og annen virksomhet hvor høgskolen, forskningsparken og
bedriftene samarbeider. De to andre alternativene vurderes av næringslivet å ha et langt dårligere
potensiale for synergieffekter lokalt og regionalt. Høgskolen og forskningsparken er attraktive
lokaliseringsfaktorer for næringslivet, og en stasjon på Bakkenteigen vil styrke dette vesentlig.

Den regionale planen for verdiskaping og innovasjon i Vestfold peker også på potensialet for utvikling
av kunnskapsbaserte næringer dersom stasjonen lokaliseres til Bakkenteigen. En satsing på
synergieffekter mellom høgskolen, forskningsparken og næringsetablering er et vedtatt
satsingsområde i Vestfold [5]. En lokalisering på Bakkenteigen vil bedre tilgjengeligheten fra resten av
Vestfold til Høgskolen i Buskerud og Telemark. Dette vil styrke grunnlaget for høgskolen.

En stasjon på Skoppum øst vil også kunne få noe effekt for nye arbeidsplasser, selv om næringslivet
og høgskolen vurderer potensialet her som vesentlig dårligere enn for alternativ 1. Alternativet er
dårligere integrert med eksisterende veisystem og vil medføre behov for bussbetjening til høgskolen
på grunn av den lange gangavstanden.

En stasjon på Skoppum vest vil kunne fungere som drivkraft i den videre utviklingen av Skoppum og
Undrumsdal som tettsteder. En fremtidig stasjon vil ha svært god tilknytning til Rv 19 og E18, noe som
sannsynligvis vil være en viktig konkurransefaktor for området. Lokaliseringen nær E18 er en viktig
lokaliseringsfaktor, men kan føre til at området blir mer bil- enn kollektivbasert. En knutepunktutvikling
rundt Skoppum vest vil konkurrere med andre næringsområder og knutepunkt i Vestfold.

En ny stasjon vil gi bedre tilgjengelighet til Horten og østre del av Re kommune gjennom kortere
reisetid og hyppigere avganger. Alternativ 1 vil gi kortere reisevei til Horten og Åsgårdstrand, og bedre
bussforbindelse nord- og sørover fra stasjonsområdet. Alternativ 1 bidrar mer til en integrering av
bolig- og arbeidsmarkedet i InterCity-området enn alternativene 2 og 3.

Alternativ 1 Bakkenteigen vurderes å ha et noe større potensiale enn alternativ 3 Skoppum vest for
lokal utvikling. Alternativ 1 ligger langs en eksisterende bussforbindelse mellom Tønsberg og Horten
og vil dermed gi flere innbyggere bedre tilgang med buss til en fremtidig jernbanestasjon enn alternativ
2 og 3. Alternativ 3 Skoppum vest ligger ca. 20 minutters gangavstand fra de nye boligområdene som
er avsatt i kommuneplanens arealdel nord for Skoppum. På lengre sikt vil alternativ 3 Skoppum vest
kunne bidra til økt bolig- og næringsutvikling ved Skoppum og det nye knutepunktet.

Boligene som bygges i et fremtidig knutepunkt ved Skoppum vest og Skoppum tettsted vil få kort
reisevei til Tønsberg og Holmestrand, noe som kan føre til at Horten by svekkes som handels- og
servicested.

Alternativ 1 (Bakkenteigen) vurderes å ha et betydelig større potensiale for regional utvikling enn de to
andre alternativene. Dette er knyttet til muligheten for synergieffekter mellom høgskolen,
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forskningsparken og næringslivet. Alternativ 3 Skoppum vest vurderes å ha et større potensiale for
næringsetablering enn alternativ 2 Skoppum øst, men for andre typer virksomheter. Skoppum vest vil
være attraktivt for bedrifter med behov for god tilgang til E18 og et knutepunkt på jernbanen, mens
alternativ 2 Skoppum øst vil ha noe av det samme potensialet for synergieffekter som alternativ 1
Bakkenteigen, men i langt mindre grad.

9.1.2 Netto ringvirkninger
Kun Bakkenteigen, og i noen grad Skoppum øst, vurderes å ha potensiale for å bidra til at det skapes
helt nye arbeidsplasser som ellers ikke ville oppstått. Skoppum vest, og i noen grad Skoppum øst, har
potensiale til å konkurrere med andre områder for næringsetableringer i Vestfold. Det vil kunne føre til
en vekst rundt knutepunktet, men på bekostning av vekst andre steder i Vestfold.

En lokalisering av stasjonen på Bakkenteigen, og i noen grad Skoppum øst, vil styrke det eksisterende
næringslivet innenfor nano- og mikroteknologi gjennom et potensiale for samlokalisering av
høgskolen, forskningsparken og bedrifter. Nano- og mikroindustrien er et satsingsområde i Vestfold i
den regionale planen for verdiskaping og innovasjon [5]. En lokalisering av stasjonen på
Bakkenteigen, og i noen, men langt mindre grad, Skoppum øst vil bygge opp under satsingen i den
regionale planen.

En stasjon på Skoppum vest vil bidra til næringsutvikling i fylket, men sannsynligvis på bekostning av
andre lokaliseringer. Potensialet for netto ringvirkninger knyttet til Skoppum vest vurderes som lite.
Området har for stor avstand til høgskolen og forskningsparken til at det vil oppstå synergieffekter
mellom næringslivet, høgskolen og forskningsparken som følge av stasjonslokaliseringen.

9.1.3 Fordelingsvirkninger
Nykirke tettsted får mindre belastning med alle alternativene, med unntak av alternativ 1 med
eksisterende trasé gjennom Nykirke. I dette tilfellet vil deler av banen bli lagt i kulvert, men støy og
barrierevirkningen vil bli større nord og sør for tettstedet.

Av de tre alternativene er det det vestre (alternativ 3) som gir færrest negative virkninger, og som
berører færrest nye områder. Samtidig gir det vestre alternativet dårligst tilgjengelighet med buss til
stasjonen for Borre og Åsgårdstrand fordi denne betjenes med en pendelrute fra Horten og ligger
lengst unna Horten by. Ny bolig-, nærings og service-/handelsetableringer vil skje ved en ny stasjon.
Ved en etablering på Bakkenteigen eller Skoppum øst vil befolkningen i Borre, Åsgårdstrand og
Horten få lettere tilgang til stasjonen, mens befolkningen på Skoppum vil få dårligere tilgang til
stasjonen til fots, med sykkel og buss. Ved en etablering av stasjonen på Skoppum vest vil
befolkningen både på Skoppum, Borre, Åsgårdstrand og Horten få omtrent samme eller bedre tilgang
til stasjonen som i dag med bil, og bedre tilgjengelighet med buss.

Alle alternativene vil skape større konkurranse med andre områder for bolig- og næringsetablering
lokalt. Skoppum vest vurderes å gi større konkurranse med eksisterende områder enn Skoppum øst
og Bakkenteigen fordi disse er rettet mot etableringer knyttet til høgskolen og forskningsparken. Med
en etablering på Skoppum vest styrker Horten og østre del av Re kommune sin attraktivitet for
utvikling av bolig- og næringsbebyggelse. Dette vil skje i konkurranse med områder for etablering
andre steder i kommunene.

Innenfor InterCity-området vurderes fordelingsvirkningen av de tre alternativene å bli små. En
etablering på strekningen vil konkurrere med områder for etablering i byene og andre stasjoner langs
Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen. Veksten i InterCity-området er imidlertid så stor at
mulighetene for etablering på strekningen Nykirke-Barkåker ikke vil forskyve veksten innenfor
InterCity-området.

9.1.4 Samlet anbefaling
I vurderingen av forskjellen mellom alternativene er disse vurdert i forhold til hverandre, ikke i forhold
til dagens jernbanetrasé og stasjonslokalisering. Fordelingsvirkninger er ikke tatt med i tabellen fordi
det ikke finnes faglige argumenter for å prioritere enkelte områder eller beboere fremfor andre i en
samlet vurdering. Alternativene er sammenlignet med hverandre. Virkningene som er utredet vil være
begrenset sett i forhold til stasjoner som lokaliseres i bysentre.
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Vurderingene av alternativene vil være avhengig av tidsperspektivet som legges til grunn. Etablering
av et nytt knutepunkt og utbygging av boliger, bedrifter, handel og service vil ta lang tid fra en stasjon
er bygget. De transportmessige virkningene for eksisterende innbyggere og virksomheter vil komme
raskt, mens endring av funksjoner og arealbruk vil foregå over flere tiår. Forskjellen på et kortere (10-
20 år) og et lengre (20-50 år) tidsperspektiv er størst for de lokale virkningene. Disse er derfor skilt i
tabellen under. De regionale virkningene vurderes å være begrenset, og derfor relativt like mellom
alternativene på kort og lang sikt. I tabellen er derfor de langsiktige regionale virkningene lagt til grunn
for vurderingen av alternativene.

Tabell 9: Samlet oversikt over alternativenes betydning for lokal og regional utvikling, netto
ringvirkninger og fordelingsvirkninger.

Faktor Alternativ 1
Bakkenteigen

Alternativ 2
Skoppum øst

Alternativ 3
Skoppum vest

Lokale virkninger – kort sikt ++ + +
Lokale virkninger – lang sikt ++ + ++
Regionale virkninger – lang sikt +++ + ++
Netto ringvirkninger +++ + 0
Samlet rangering 1 3 2

Skalaen i tabellen er den samme som er brukt for de ikke-prissatte virkningene – fra fire minus (svært
store negative virkninger) til fire pluss (svært store positive virkninger).

Samlet sett vurderes alternativ 1 Bakkenteigen å ha størst positiv virkning for lokal og regional
utvikling både på kort og lang sikt. Alternativet vurderes som det eneste som har et reelt potensiale for
å generere netto ringvirkninger av InterCity-utbyggingen på strekningen Nykirke-Barkåker.

Alternativ 2 Skoppum vest vil kunne gi en positiv lokal utvikling på lang sikt (20-50 år), men vil ha
begrenset potensiale på kort sikt (10-20 år). Et knutepunkt ved Skoppum vest vil ligge nær E18 og Rv
19 og vil være attraktivt for bedrifter og virksomhet som ønsker god tilgang til hovedveinettet og/eller til
jernbanen.

Skoppum øst vurderes å ha et begrenset potensiale for lokal og regional utvikling på kort sikt (10-20
år). På lengre sikt kan nærheten til høgskolen skape et potensiale for synergieffekter mellom
næringslivet, høgskolen og forskningsparken, men dette vurderes som vesentlig svakere enn for
alternativ 1 Bakkenteigen.
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VEDLEGG
Vedlegg 1: Vedtatt planprogram
Utredningene som skal gjennomføres er beskrevet slik i utredningsprogrammet (datert 09.09.2014):

4.6 Lokal og regional utvikling
I arbeidet med kommunedelplanen for parsellen Nykirke – Barkåker drøftes i hovedsak virkningene
lokalt og regionale virkninger i Vestfold samt Buskerud og Telemark, men også for hele IC-området.
De stedsspesifikke konsekvensene innenfor planområdet er omtalt i kap 4.3 og 4.5.
Utviklingsmuligheter lokalt og regionalt inngår ikke i den samfunnsøkonomiske analysen, fordi dette er
såkalte fordelingsvirkninger. Like fullt er dette viktige og beslutningsrelevante tema. Problemstillinger
og utredningsbehov i tilknytning til dette omtales nærmere i dette kapitlet.

4.6.1 Lokal utvikling
Dagens situasjon
Arbeidsplasser og bosetting er i hovedsak knyttet til Horten by. Men også stasjonsstedene Nykirke og
Skoppum og det gamle kommunesenteret Borre har en rekke arbeidsplasser. Dette gjelder også
Åsgårdstrand. Høgskoleområdet eller Campus Vestfold har svært høy arbeidsplasstetthet og et stort
antall studenter.

Antatte problemstillinger
Stasjonslokalisering vil påvirke etterspørsel etter boliger og arealer tilrettelagt for næring i
nærområdene til stasjonen. Nærhet til stasjon vil styrke disse områdene og gi dem konkurransefortrinn
framfor andre områder. Lokaliseringen vil også gi behov for kollektivtransport til stasjonene fra Horten
og de andre kommunene; tilbud som vil være til nytte for også andre enn reisende med tog.
I hvilken grad dette er en ønsket utvikling i de nærmeste kommunene vil være av betydning for valg av
korridor.

Utredningsbehov
Det gjøres en vurdering av mulighetene for sentrumsutvikling for hvert alternativ med bakgrunn i
kommunenes planer, herunder om en sannsynlig utvikling støtter eller motvirker kjente planer. Antall
bosatte og arbeidsplasser i influensområdet til de aktuelle stasjonene angis også. Etterbruk av
eksisterende trasé vurderes.

Metode
Enkel scenariometodikk benyttes til å beskrive utviklingsmulighetene, f.eks. Beslutningsscenarier eller
FutureMapping. Innspill fås også gjennom de to mulighetsstudiene som er utført. De omtales i kapitel
4.6.2. Statens vegvesens Håndbok 140, kap 8.2 legges til grunn, så langt det passer.

4.6.2 Regional utvikling - Vestfold
Vestfoldbanen og stasjoner er vist på kart med bosatte og arbeidstetthet for Vestfoldbanen.

Dagens situasjon
Tyngdepunktene for arbeidsplasser og befolkning på IC-strekningen Oslo-Skien er knyttet til byene. I
tråd med nasjonal og regional politikk er det ønsket utvikling å styrke byer. De siste 10 årene har
boligbyggingen skjedd sentrumsnært. Lokale og regionale planer legger til rette for videre
konsentrasjon om byer og knutepunkt.
Fire av Vestfolds seks satsingsområder når det gjelder innovasjon og næringsutvikling vil være viktige
for vurdering av løsninger for jernbaneinfrastrukturen. Det gjelder;
· Larvik havn
· Sandefjord lufthavn Torp
· Jernbane og gods
· Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Utredningsbehov
Vurdering av hvordan alternativene påvirker regional utvikling, konsentrasjon i bysentra og de ulike
satsingsområdene i fylket vil være sentrale tema. Det gjelder spesielt hvordan stasjonslokaliseringene
kan påvirke utvikling av teknologi- og høgskolemiljøet på Bakkenteigen og hva dette igjen vil bety for
vestfoldsamfunnet. Men også næringsutvikling og by-/tettstedsvekst er sentralt.
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Betydningen av stasjonslokalisering for samfunnsutviklingen i Horten og samspillet med utvikling av
tettstedsvekst, knutepunktutvikling og kollektivtransportløsninger for nabokommunene skal også
vurderes.

Metode
Enkel scenariometodikk benyttes til å beskrive utviklingsmulighetene f.eks. Beslutningsscenarier eller
FutureMapping. I tillegg vises det til:
Jernbaneverkets Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene, delprosjekt:
Planveileder for byområder og knutepunkter.
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Statsbygg, Opplysningsvesenets fond m.fl. har utarbeidet en
mulighetsstudie for Campus Vestfold. Statsbygg og Høgskolen har sammen med viktige aktører også
utarbeidet utviklingsplan.
Knutepunkt Horten Vest har engasjert Snøhetta til å utarbeide en mulighetsstudie for utvikling av
området omkring en mulig stasjon på Skoppum vest. Dette er presentert under tittelen Drømmebyen
Horten.
Disse utredningene vil være viktige bidrag til vurderinger av regionale virkninger.

4.6.3 Regional utvikling i IC-området
Dagens situasjon
Konseptvalgutredningene for Østfoldbanen, Dovrebanen og Vestfoldbanen redegjør for hvordan
konseptene ivaretar samfunnsmålene og dermed den regionale utviklingen.

Antatte problemstillinger
De ulike alternativene vil sannsynligvis ikke ha vesentlig betydning for den regionale utvikling i IC-
området, men alternativenes konsekvenser bør likevel undersøkes. Det gjelder f.eks. reisetid.

Utredningsbehov
Eventuelle beslutningsrelevante forskjeller i parsellens alternativers konsekvenser for regional
utvikling i IC-området tydeliggjøres.

Metode
Dette trekkes ut av de beregningene av de prissatte konsekvensene.

Etter avklaring med Samarbeidsgruppa for prosjektet blir Statens vegvesens håndbok V712,
som er oppdatert fra tidligere Håndbok HB 140 for de lokale og regionale virkningene, lagt til
grunn for utredningene.
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Vedlegg 2: Dokumentasjon fra medvirkningsmøte 1 – 11. juni 2015
Møtet ble arrangert for å få innspill til utredningen av lokale og regionale virkninger. På møtet deltok
representanter fra næringslivet, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Vestfold, Knutepunkt
Horten Vest, interesseforeninger og grunneiere.

Notat utsendt i forkant av møtet
Notat:  Lokale og regionale virkninger - InterCity hovedplan Nykirke – Barkåker, 03.06.2015

Fram til høsten 2015 pågår konsekvensutredningen av InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker hvor
virkningene av alternativene på lokalt og regionalt nivå utredes. Som et ledd i dette arbeidet ønsker
JBV å informere om arbeidet og få innspill fra næringslivet. Prosessen skal inngå som en del av
utredningen av lokale og regionale virkninger.

Planlagt framdrift i 2015

Lokale og regionale virkninger kan være krevende å konkretisere men har vist seg å være av vesentlig
betydning og interesse for hvordan innbyggere og politikere vurderer framtidige løsninger og for de
politiske beslutningsprosessene. Siden temaet er vanskelig å kvantifisere er det behov for involvering
av interessegrupper i en prosess både for å få belyst saken med lokalkunnskap og få fram
næringslivets interesser.

Utredningsprogram
De lokale og regionale virkningene inngår ikke i den samfunnsøkonomiske analysen, men skal inngå
som en del av grunnlaget for anbefalingen av alternativ i konsekvensutredningen (jfr. Statens
vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser). Utredningene som skal gjennomføres for lokal og
regional utvikling er beskrevet slik i utredningsprogrammet, datert 09.09.2014:

”I arbeidet med kommunedelplanen for parsellen Nykirke – Barkåker drøftes i hovedsak virkningene
lokalt og regionale virkninger i Vestfold samt Buskerud og Telemark, men også for hele IC-området.

Arbeidsplasser og bosetting er i hovedsak knyttet til Horten by. Men også stasjonsstedene Nykirke og
Skoppum og det gamle kommunesenteret Borre har en rekke arbeidsplasser. Dette gjelder også
Åsgårdstrand. Høgskoleområdet eller Campus Vestfold har svært høy arbeidsplasstetthet og et stort
antall studenter.

Stasjonslokalisering vil påvirke etterspørsel etter boliger og arealer tilrettelagt for næring i
nærområdene til stasjonen. Nærhet til stasjon vil styrke disse områdene og gi dem konkurransefortrinn
framfor andre områder. Lokaliseringen vil også gi behov for kollektivtransport til stasjonene fra Horten
og de andre kommunene; tilbud som vil være til nytte for også andre enn reisende med tog. I hvilken
grad dette er en ønsket utvikling i de nærmeste kommunene vil være av betydning for valg av
korridor.”

Aktuelle drivkrefter og hendelser
Utredningen av lokale og regionale virkninger bør vurdere hva potensialet for næringsutvikling er
uavhengig av stasjonslokalisering, og vurdere hvilke rammebetingelser stasjonslokaliseringen faktisk
kan påvirke. Dette bør også omfatte en vurdering av potensialet for økt verdiskaping lokalt og regionalt
knyttet til de tre stasjonslokaliseringene.
De tre aktuelle stasjonslokaliseringene vil kunne få ulik betydning avhengig av hvilke drivkrefter og
hendelser som vil påvirke utviklingen fremover.

Drivkrefter som bør vurderes i arbeidet:
· Generell økonomisk utvikling
· Utviklingen i næringslivet
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· Regionutvidelse med evt. tilgang til et større bolig- og arbeidsmarked og evt. endret
konkurransesituasjon med naboregioner

· Teknologisk utvikling

Viktige hendelser som kan påvirke rammebetingelsene:
· Utbygging av InterCity trianglet
· Ny Oslofjordforbindelse mellom Horten og Moss
· Utbygging av E18
· Endret kommunestruktur
· Utbygging av godsterminal på Kopstad
· Endringer i forskningspolitikken
· Videreutvikling av studietilbudet og samarbeidet med næringslivet på Høgskolen i Buskerud

og Vestfold

Hva ønsker vi å få ut av møtet?

Ønsket resultat av møtet er å samle informasjon om aktuelle prosjekter, planer og aktiviteter innenfor
stasjonslokaliseringenes influensområde, få innspill til drivkrefter og andre forhold som vil påvirke
utviklingen rundt den fremtidige stasjonen og skape en felles forståelse for metoder og innhold i
utredningen av lokale og regionale virkninger.

Tid og sted
Velkommen til møte 11.06.2015 kl. 12-16 på Midgard Historiske senter
www.midgardsenteret.no
Hold deg oppdatert via JBV sider: www.jernbaneverket.no/InterCity

Oppsummering av møtet
Møte ble holdt på Midgard historiske senter ved Borrehaugene i Horten torsdag 11. juni. Ønsket
resultat av møtet var å samle informasjon om aktuelle prosjekter, planer og aktiviteter innenfor
stasjonslokaliseringenes influensområde, få innspill til drivkrefter og andre forhold som vil påvirke
utviklingen rundt den fremtidige stasjonen og skape en felles forståelse for metoder og innhold i
utredningen av lokale og regionale virkninger.

Møtene bestod av en informasjonsdel fra Jernbaneverket, innspill/presentasjoner av planer og
prosjekter fra næringsliv- og høgskolerepresentanter samt et kort gruppearbeid med fokus på
drivkrefter.

Velkommen og kort presentasjonsrunde - Orientering om hensikten med møte.

Mål med møtet:
· Merkunnskap inn i prosessen.
· Innsamling av informasjon aktuelle prosjekter, planer og aktiviteter
· Identifisering av drivkrefter
· Felles forståelse for metode som blir benyttet i utredningen

Hensikten med møtet er ikke å gi innspill til valg av trasé og stasjon. Det er foreløpig ikke nok
kunnskap til valg. Kunnskapsgrunnlaget vil være klart til høsten.

Gjennomgang av agenda og presentasjon av alle deltakere i plenum.

Orientering om InterCity-prosjektet og Nykirke-Barkåker - alternativer, temaer,  og planprosessen
m.m.

Av planstrekningene på Vestfoldbanen er Nykirke – Barkåker den eneste med tre korridorer som skal
utredes. Hovedplanen utarbeides parallelt med kommunedelplanen og konsekvensutredningen.

I Stortingets bestilling (NTP) er Nykirke-Barkåker i utbyggingstrinn 1 som betyr ferdig bygget
dobbeltspor innen 2023. For å nå dette må JBV ha en vedtatt korridor i 2016. Dersom dette ikke
foreligger blir det utfordringer med framdriften som er satt av Stortinget.
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Suksesskriterier for IC er utarbeidet og det tilstrebes å «nå» disse. Planprogrammet gir føringer for
hva som skal utredes. Blant annet har planprogrammet definert at det skal utredes tre korridorer alle
med stasjon.

Det er JBV som anbefaler valg av trasé, og kommunestyrene som avgjør valget gjennom vedtak av
kommunedelplanen for strekningen. Anbefaling gjøres høsten 2015. Det er ikke avklart om det blir
statlig plan. Departementet ønsker primært at planen vedtas av kommunene.

Stasjonene skal være mer enn et stoppested. Jernbaneverket ønsker at det utvikles knutepunkter
rundt stasjonene i byene. Det er utarbeidet en egen veileder for utvikling av knutepunktene.
Jernbaneverket alene kan ikke utvikle et knutepunkt. Jernbaneverket har fått føringer om å sette av
areal til tre spor til stasjon. Jernbaneverket  ønsker medvirkning fra alle som har interesser i området.

Om utredningen av lokale og regionale virkninger – opplegg, innhold, metoder m.m.
Alle innspill vil bli vurdert i planprosessen. Arbeidet med utredningen er krevende å jobbe med og
sannsynligvis viktige for hvilke valg som tas.

Opplegg
Planprogrammet for konsekvensutredningen gir føringer for utredningen. Statens vegvesens håndbok
V712 brukes som grunnlag for utredningen. Momenter som inngår i utredningen er:

· Effekter som vil ha betydning for langt flere enn togreisende.
· Sentrumsutvikling
· Influensområde
· Hva må vi ta hensyn til når det kommer en ny stasjon
· Tilgjengelighetsforbedring og endrede forutsetninger
· Drivkrefter og hendelser
· Hva bør man ta høyde for, for å sikre robusthet i løsningene.

Presentasjon av planer og prosjekter

Norautron Group AS (Horten Industripark AS) v/ Rolf Leistad
Samfunnsengasjement for utvikling av regionen. 58000 m2 utviklet i løpet av de siste 5 år, mye midler
i et lite samfunn. Forskningspark. Næringsliv, forskning og akademi i samvirke i Vestfold – riktig og
må bygges videre på. Aktiv utvikler av nye bydel (mener Bakkenteigen er en bydel). Forutsetning for
utvikling er et sentralt kollektiv knutepunkt. Bakkenteigen i dag: 6000 mennesker tilknyttet høgskole
og bedrifter. 20 år fram i tid – forhåpentligvis en bydel med 20 000 ansatte/studenter. Jernbanen en
premiss for utviklingen. Mulighetsstudie er gjort på Bakkenteigen – peker på at et sentralt knutepunkt
er en viktig premiss. Ikke fokus på pendling ut, pendling inn/til skal utvikles videre. Eksisterende og
framtidig næringsliv er avhengig av innpendling. Lokalisering av trasé og stasjon bør være en
regional og statlig beslutning – lokalpolitisk blir for snevert.

Knutepunkt Horten Vest (KHV) v/ Rolf Berg
Alternativ nær E18 – region kunne bli godt betjent, nærings- og avlastningsområder. Framtidig og
langsiktig boligbygging, unngå for stor press langs kystlinja. Autonome byer, bo, arbeide og rekreere i
samme bydel, nullutslippsbydel. Matjord skal sikres. Naturvern godt ivaretatt ved å legge linja i vest.
Stor tetthet av kulturminner. Samfunnsmessig bærekraftig og klimavennlig. Utvikle et knutepunkt på
Skoppum vest med utgangspunkt stasjon, gode muligheter for parkeringsplass.

Jernbaneterminal på Kopstad v/ Lars Strøm
Byutvikling Drammen legger press på eksisterende terminalområde. 52 mål i sentrum av Drammen.
Hovedaktivitet: flytter varetyper fra Europa til ulike steder i Norge. Har vært i dialog med JBV siden
2008. Terminalprosjekt på Kopstad – bruk av steinmasser fra Holmestrandsporte. Ideen er å etablere
lokale terminaler for å avlaste Alnabruterminalen. Ønsker å utvikle et godsknutepunkt på Kopstad.

Opplysningsvesenets fond v/ Anne-Kari Drønen Mathiesen
OVF er en stor grunneier på Bakkenteigen. Rammebetingelser er kommuneplan – utvidet næring og
boligutvikling, OVFs eiendom og JBVs korridor 1. Utviklingsplan for Campus Vestfold – mange
initiativtakere har gått sammen om å se på bærekraftig utvikling av Campus Vestfold. Viktig med
nærhet til stasjon for å kunne muliggjøre høgskolen som et attraktivt nav i Vestfold. OVFs har stor
utviklingsmuligheter – både for næring og bolig. Helhetlig utvikling samordnet bolig, areal og
transportplanlegging. Campustanken – utdanning, forskning og næringsliv. Et unikt miljø, gripe
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sjansen til videreutvikling, her har man noe å bygge videre på. OVF ønsker å tilrettelegge for at andre
skal kunne slippe til – gjerne sammen med næringsliv og offentlige aktører. Jernbanen katalysator for
videre utvikling. Kraftsenter i Horten og Vestfold, legge til rette framtidige arbeidsplasser og
nødvendig areal

Campus Vestfold v/ Campusdirektør Johnny Thorsen
Høgskolen har et faglig tyngdepunkt som er større enn kommunene. Knutepunktutvikling viktig.
Hensyn til miljøvern og jordvern må vurderes både lokalt og i et større geografisk område. Høgskolen
ønsker å bidra i samfunnsdebatt – ønsker en jernbanestasjon i Horten. Regionalt faglige tyngdepunkt:
attraktivitet – utvikling av profesjonsutdanning som gir attraktive studenter. Skape gode møtesteder
for næring, akademia og næringsliv for regionene Vestfold, Buskerud og Telemark. Knutepunkt:
ROMs veileder – hva ønsker høgskolen å være? Innovasjon og utvikling er lavere i Vestfold enn
andre sammenlignbare kommuner.. Ønsker en stasjon som ikke er en pendlerstasjon, men et
knutepunkt. Er opptatt av jordvern og miljøvern – ønsker å se større på det. Flytte folk fra veg til
jernbane, avgjørende for lokalisering. Infrastruktur må gå mellom stedene folk bor og jobber. Henviser
til RPBA og ROMs knutepunktveileder. Stoppe nedbygging av landbruksjord.

Horten næringsforening v/ Øystein Bredal-Thorsen
Viktige næringer i Horten: elektronikk og maritim teknikk. Næringsliv: Kunnskap (5. best utdanna
kommune i landet. NCE viktig. Global plass krever en jernbanestasjon i tett nærhet. Fordel og
ulemper ved alle alternativer. Holder på Bakkenteigen inntil det er motbevist. Bakkenteigen vil sette
Vestfold på verdenskartet

NHO Vestfold v/ Kristin Saga
Bygge en region- større enn Vestfold. Mener mener stasjonen må legges på Bakkenteigen.
Befolkningsvekst, smart å ta høyde for at vi blir så mange. Økende urbanisering og tettstedsutvikling.
Redd for at vestfoldbyene blir sovebyer, vil på sikt redusere attraktivitetene til byene. Legg til rette for
at byene skal være attraktive å bo og jobbe i. Hvordan øke verdiskapning? Suksessfaktorer for
næringslivet; må bli best, best mulig kompetanse. Attraktivt å etablere seg der hvor kompetansen fins
og der hvor det er utviklingsmuligheter. Vestfold er optimistiske, ikke oljebaserte, de klynger seg i
området rundt Campus Vestfold. Rammebetingelser – samferdsel er viktig, invester i infrastruktur.
Ønske for Vestfold – kjede av levende byer. Mener Skoppum vil kunne bli et innpendlingsdel.
Innovasjonsbyen Horten?

Vestfold Bondelag
Befolkningsprognose 9 mill. mennesker. Planlegge for økt matproduksjon, hva er viktig at ta hensyn
til i forhold til beslag og framtidig utvikling.  Bevaring av matjord.
Sjøredningsskolen/Redningsselskapet v/Børre Jacobsen
Lokalisert i en forskningspark. Når elevene kan komme og gå er viktig. Unngå å splitte Horten
sentrum

Plattform Vestfold v/Tom Olav Kjær
Horten er verdensledende innen maritim elektronikk – dette må bevares ved å bevare akademia-
næringsliv-forskning samlet. Campus er truet, er det mer attraktivt å dra til Buskerud og Telemark?

Presentasjon av lokalt boligmarked
Hva har skjedd med de nye boligområdene i området

Rødsåsen – Undrumsdal. 2011 – tomtesalg, eneboliger og flermannsboliger. 150-200 regulert - 90
solgt. Kjøpere: lett blanding av lokale personer og eksterne (gjerne fra Tønsberg). Middels godt
salg/litt under forventning.

Viulsrødåsen (Skoppum) 2010. Regulert cirka 100 - solgt 20 eneboliger. 80% lokale kjøpere gjerne
fra Skoppum. Godt salg

Revetal – innlandssentrum, utvikling 10-15 år. Boligutvikling- hovedsak leiligheter. Kommunesenter i
Re, servicenæringer, har stor sett det de trenger. Suksessfaktorer: Bygge det man trenger. Flytte fra
enebolig til leiligheten. Kommunen og private har gått i bresjen for leilighetsutbygging rettet mot
yngre. Utbygging av barnehage.

Boligprisutvikling (kvadratmeterpris siste 10 år). Skoppum +64%. Undrumsdal+51%. Borre +89%.
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Horten +63% (hele kommunen). Revetal +78%.

Konkurrenter til en ny stasjonsby: Tønsberg, Holmestrand samt Horten by. Suksessfaktorer:
Infrastruktur, nærmiljø, nærhet til «dagligdagse» fasiliteter, barnehage, skole, butikk, boligtyper for
alle, små leiligheter til større boliger, lokale fasiliteter; solforhold og støy og pris – må gjøres i flere
trinn, vurdere/se an interesse, utvikle etter behov.

Spm: Hvor salgbart er det med boliger mellom jernbane og hovedvei (E18)? Svar: Boliger bør ligge
bort fra infrastruktur.

Presentasjon fra næringssjefene – Utfordringer og muligheter for næringslivet i kommunene og
regionen – drivkrefter og rammebetingelser.

Næringssjef i Horten kommune Karl Jørgen Tofte
Næringsutvikling i Horten kommune. Strategisk næringsplan vedtatt av kommunens politikere: mest
spennende stedet å bo og jobbe og etablere seg. Attraktivitet – rekrutering viktig. Næringsklynger –
har en av de sterkeste i Norge, må bevares og videreutvikles, elektronikk og maritim på topp i
verdiskapning i Vestfold. Innovasjon og kompetanse – Campus kraftsentrum i hele Vestfold,
teknologi-inkubator på Bakkenteigen. Byer som har høgskole/universitet står sterkere i framtida.
Horten industripark – maritim + div. Næring. Horten Havn. Mye i Horten sentrum. Kopstad –
framtidig? Hauane delvis i Re. Skoppum – Origo. Bakkenteigen

Næringssjef i Tønsberg kommune Øyvind Sandtrø
Overordnede IC-premisser viktig. Binde sammen byer og regioner. Flytte gods over til bane.
Landbruksnæring Vestfold - 30% av grønnsaksproduksjonen i Norge. Gode avbøtende tiltak for tapt
matjord viktig. Tønsberg – fortetting i fokus - 40-50% av vekst skal skje i sentrum - kollektiv i sentrum.
Kunnskap og kompetansenæringer: avhengig av kommunikasjon til andre knutepunkter (Torp,
Gardermoen, Oslo). Traséalternativet som er best for vekst for akademia og næringsliv er best for
næringslivet.

Næringsseksjonen Vestfold fylkeskommune / Magnar Simensen
Trasévalg er politisk. Må se Vestfold inn i en større sammenheng. Lav verdiskapning i næringslivet,
sakket akterut sien 1990-tallet. Befolkningsvekst – usikkerhet, vekst under landsgjennomsnittet, det
kommer ikke mange av seg selv slik vi er i dag. Stor og økende pendlerstrøm ut. Lav andel av
befolkningen i arbeid. Økt befolkningsvekst ikke ført til økt sysselsetting. Verdiskapning per sysselsatt
fører til et gitt lønnsnivå –skatteinngang – kommunens inntekter og budsjetter, dårlige offentlig tilbud.
Fokus på økt verdiskapning. Det blir ikke nødvendigvis økt pendling til Vestfold med nye veier og
jernbane. Lite boligbygging i Oslo og Akershus så langt, nå legges det opp til økt boligvekst i
Akershus, kan medføre lavere befolkningsvekst i Vestfold. Vestfold ligger i Oslofjordregionen, men
ligger i skyggen av Stor-Oslo. Behov for egen utvikling, Campus Vestfold er veldig viktig for å skape
flere arbeidsplasser. Viktig at Campus må sikres gode rammebetingelser.

Gruppeoppgave – Hva er de 3-4 viktigste faktorene for næringslivet å ta hensyn til når effekten av
stasjonslokaliseringene skal vurderes?

Faktorer som ble nevnt:
· Innovasjonskraft: Samvirke høgskole, forskning og næringsliv, klyngedannelse viktig, bygge

opp om maritimelektronikk, mikro og nano-teknologi.
· Hele Vestfold skal få enkel tilgang til høyere utdanning
· Regionforstørring av arbeidsmarkedet
· Kampen om de beste hodene: Bo og arbeide
· Byutvikling som gjør at en kan bo nært. Tenke også på at partner som skal ha jobb.
· Ta utgangspunkt og understøtte et allerede eksisterende næringsmiljø og sikre god tilgang

på kompetente arbeidstakere.
· Tilgjengelig areal for å etablere nye næringsbygg og boliger
· Understøtte mulighetene for en styrket høgskole/universitetet på Bakkenteigen.
· Næringslivet er en enhet bestående av ulike «bransjer». Stasjonslokalisering bør dekke flest

mulig næringskluster i Horten/Re/nordre del av Tønsberg.
· Plasseres der det er stort potensiale/utviklingsareal for boliger og næring
· Stasjonsetablering med minst forsinkelse
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· Hva med matnæring i Vestfold er den ene næringen viktigere enn den andre?
· Tidsfaktor: sømløse overganger - kjapt videre til neste kommunikasjonsmiddel
· Godt dokumenterte kunnskapsbasert avgjørelse
· Ta vare på matjord

Vedlegg 3: Oversikt over drivkrefter og hendelser – Notat til møtet 23.
september 2015

Hendelser og drivkrefter
Underlagsmateriale til møte om lokale og regionale utvikling av alternativene på InterCity-strekningen
Nykirke-Barkåker

Forord
Dette notatet er en del av grunnlaget for møte med representanter for næringslivet, organisasjoner og
grunneiere onsdag 23. september. Notatet og resultatene fra møtet inngår som en del av utredningen
av lokal og regional utvikling i konsekvensutredningen av InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker på
Vestfoldbanen.

Notatet skisserer mulige hendelser lokalt og regionalt, og globale drivkrefter som vil kunne påvirke
utviklingen innenfor planområdet. Hensikten er å vurdere de tre alternative stasjonslokaliseringenes
robusthet dersom premissene for nærings- og knutepunktutvikling endrer seg i fremtiden.

Innledning
Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. I henhold til Nasjonal
transportplan (NTP) 2014 – 2023 skal det være bygget et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo
og Tønsberg innen 2024.

Oppstart av kommunedelplanarbeidet med konsekvensutredning ble varslet samtidig som forslag til
planprogram ble lagt ut på høring våren 2014. Konsekvensutredningen skal gjennomføres i løpet av
2015. Kommunedelplan med konsekvensutredning planlegges fremlagt for politisk førstegangs
behandling og offentlig ettersyn vinteren 2016.  Kommunene Horten, Re og Tønsberg er
planmyndighet for planen.

I planprogrammet er følgende fastsatt for utredningen av lokal og regional utvikling:

4.6 Lokal og regional utvikling
I arbeidet med kommunedelplanen for parsellen Nykirke – Barkåker drøftes i hovedsak
virkningene lokalt og regionale virkninger i Vestfold samt Buskerud og Telemark, men
også for hele IC-området. De stedsspesifikke konsekvensene innenfor planområdet er
omtalt i kap 4.3 og 4.5. Utviklingsmuligheter lokalt og regionalt inngår ikke i den
samfunnsøkonomiske analysen, fordi dette er såkalte fordelingsvirkninger. Like fullt er
dette viktige og beslutningsrelevante tema. Problemstillinger og utredningsbehov i
tilknytning til dette omtales nærmere i dette kapitlet.

4.6.1 Lokal utvikling

Dagens situasjon
Arbeidsplasser og bosetting er i hovedsak knyttet til Horten by. Men også
stasjonsstedene Nykirke og Skoppum og det gamle kommunesenteret Borre har en
rekke arbeidsplasser. Dette gjelder også Åsgårdstrand. Høgskoleområdet eller Campus
Vestfold har svært høy arbeidsplasstetthet og et stort antall studenter.

Antatte problemstillinger
Stasjonslokalisering vil påvirke etterspørsel etter boliger og arealer tilrettelagt for næring
i nærområdene til stasjonen. Nærhet til stasjon vil styrke disse områdene og gi dem
konkurransefortrinn framfor andre områder. Lokaliseringen vil også gi behov for
kollektivtransport til stasjonene fra Horten og de andre kommunene; tilbud som vil være
til nytte for også andre enn reisende med tog.
I hvilken grad dette er en ønsket utvikling i de nærmeste kommunene vil være av
betydning for valg av korridor.
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Utredningsbehov
Det gjøres en vurdering av mulighetene for sentrumsutvikling for hvert alternativ med
bakgrunn i kommunenes planer, herunder om en sannsynlig utvikling støtter eller
motvirker kjente planer. Antall bosatte og arbeidsplasser i influensområdet til de aktuelle
stasjonene angis også. Etterbruk av eksisterende trasé vurderes.

Metode
Enkel scenariometodikk benyttes til å beskrive utviklingsmulighetene, f.eks.
Beslutningsscenarier eller FutureMapping. Innspill fås også gjennom de to
mulighetsstudiene som er utført. De omtales i kapitel 4.6.2. Statens vegvesens
Håndbok 140, kap 8.2 legges til grunn, så langt det passer.

4.6.2 Regional utvikling, Vestfold
Vestfoldbanen og stasjoner er vist på kart med bosatte og arbeidstetthet for
Vestfoldbanen.

Dagens situasjon
Tyngdepunktene for arbeidsplasser og befolkning på IC-strekningen Oslo-Skien er
knyttet til byene. I tråd med nasjonal og regional politikk er det ønsket utvikling å styrke
byer. De siste 10 årene har boligbyggingen skjedd sentrumsnært. Lokale og regionale
planer legger til rette for videre konsentrasjon om byer og knutepunkt.
Fire av Vestfolds seks satsingsområder når det gjelder innovasjon og næringsutvikling
vil være viktige for vurdering av løsninger for jernbaneinfrastrukturen. Det gjelder;
· Larvik havn
· Sandefjord lufthavn Torp
· Jernbane og gods
· Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Utredningsbehov
Vurdering av hvordan alternativene påvirker regional utvikling, konsentrasjon i bysentra
og de ulike satsingsområdene i fylket vil være sentrale tema. Det gjelder spesielt
hvordan stasjonslokaliseringene kan påvirke utvikling av teknologi- og høgskolemiljøet
på Bakkenteigen og hva dette igjen vil bety for vestfoldsamfunnet. Men også
næringsutvikling og by-/tettstedsvekst er sentralt.
Betydningen av stasjonslokalisering for samfunnsutviklingen i Horten og samspillet med
utvikling av tettstedsvekst, knutepunktutvikling og kollektivtransport-løsninger for
nabokommunene skal også vurderes.

Metode
Enkel scenariometodikk benyttes til å beskrive utviklingsmulighetene f.eks.
Beslutningsscenarier eller FutureMapping. I tillegg vises det til Jernbaneverkets
Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene, delprosjekt: Planveileder
for byområder og knutepunkter.
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Statsbygg, Opplysningsvesenets fond m.fl. har
utarbeidet en mulighetsstudie for Campus Vestfold. Statsbygg og Høgskolen har
sammen med viktige aktører også utarbeidet utviklingsplan.
Knutepunkt Horten Vest har engasjert Snøhetta til å utarbeide en mulighetsstudie for
utvikling av området omkring en mulig stasjon på Skoppum vest. Dette er presentert
under tittelen Drømmebyen Horten.
Disse utredningene vil være viktige bidrag til vurderinger av regionale virkninger.

4.6.3 Regional utvikling i IC-området
Dagens situasjon
Konseptvalgutredningene for Østfoldbanen, Dovrebanen og Vestfoldbanen redegjør for
hvordan konseptene ivaretar samfunnsmålene og dermed den regionale utviklingen.
Antatte problemstillinger
De ulike alternativene vil trolig ikke ha vesentlig betydning for den regionale utvikling i
IC-området, men alternativenes konsekvenser bør likevel undersøkes. Det gjelder f.eks.
reisetid.

Utredningsbehov
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Eventuelle beslutningsrelevante forskjeller i parsellens alternativers konsekvenser for
regional utvikling i IC-området tydeliggjøres.

Metode
Dette trekkes ut av de beregningene av de prissatte konsekvensene.

Scenarie-metodikk Nykirke-Barkåker
Arbeidet med scenarier skal bidra til å vurdere virkningene av de tre stasjonslokaliseringene.
Representanter for næringslivet (bedrifter og organisasjoner), utbyggere og større grunneiere er
invitert til å bidra til og å vurdere drivkrefter og hendelser som vil kunne påvirke potensialet de tre
stasjonslokaliseringene har for areal- og næringsutvikling.

Arbeidet bygger på en kombinasjon av FutureMapping som metode og systemteori som et verktøy for
å analysere utviklingen fremover. Utviklingen fremover kan analyseres i forhold til 4 ”nivåer” i
utviklingen:
1. Hendelser. Disse kan observeres og er det vi vanligvis forholder oss til når vi fatter beslutninger.

Eksempler kan være utbygging av infrastruktur, etablering eller nedleggelse av store bedrifter osv.
2. Trender eller mønstre. Om, og i tilfelle hvordan, hendelser endrer seg over tid. Eksempler på

trender er befolkningsutviklingen. Statistisk sentralbyrå (med flere) forsøker å fremskrive trender
og mønstre som grunnlag for planlegging og strategiarbeid.

3. Drivkreftene. Krefter som skaper trendene og mønstrene i utviklingen. Disse kan svekkes eller
styrkes, oppstå eller forsvinne. Samvirket av drivkrefter er vanskelig å forutse, og nye drivkrefter
kan skape forutsetninger for helt nye fenomener i samfunnet.

4. Våre mentale modeller og metoder. Disse avgjør i stor grad hvordan vi forholder oss til de tre
øvrige nivåene i modellen. Endrede drivkrefter kan føre til behov for å endre strategi eller konkrete
handlinger, men det er avhengig av at vi klarer å forstå og handle annerledes enn tidligere.

Møtet onsdag 23/9 vil konsentrere seg om nivå 1 og 3 i modellen over (se også illustrasjon på neste
side). Å vurdere trender fremover vil være beheftet med svært stor usikkerhet og inngår ikke i
opplegget for FutureMapping.

Dette notatet gir en oversikt over noen aktuelle hendelser og drivkrefter. Deltagerne på møtet vil bli
utfordret til både å kvalitetssikre og utvide oversikten over hendelser og drivkrefter.

Oversikt over sammenhengen mellom hendelser, trender, drivkrefter og tankemodeller.
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Hendelser lokalt
Hendelser lokalt er nye prosjekter i form av infrastruktur, næringsvirksomhet, tettstedsutvikling osv.
som er mulige eller sannsynlige innenfor de berørte kommunene Horten, Tønsberg og Re, og som vil
ha betydning for hvordan utviklingen rundt de tre stasjonslokaliseringene kan komme til å utvikle seg.
Listen må ikke betraktes som uttømmende.

Utbygging av InterCity i nordre Vestfold
Utbyggingen av dobbeltspor på InterCity frem til Tønsberg innen 2023 og etablering av ½-timesruter
mot Oslo vil gi vesentlig bedre tilgjengelighet. Jernbanens attraktivitet som transportmiddel vil øke i
forhold til bruk av bil og buss på reiser til og fra Drammen og Oslo.

Endret status for Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Høgskolen i Buskerud og Vestfold drøfter samarbeid med høgskolen i Telemark til en regional
høgskole. Det vil gi endrede organisatoriske rammer og kanskje også endret studietilbud og
studentsammensetning. En større høgskole kan gi grunnlag for nye studier og potensiale for
samarbeid med næringslivet og andre akademiske institusjoner.

Forsterket forbindelse til Moss/Østfold
I konseptvalgutredningen som er utarbeidet anbefales videre utredning og planlegging av en fast
veiforbindelse i korridoren Moss-Horten. En slik løsning gir størst reduksjon i reisetid og
reisekostnader og bidrar mest til regionforstørring. Horten og Jeløya peker seg ut som landingspunkter
for bru eller tunnel. Det gir høyest trafikantnytte i form av redusert reisetid og muligheter for å
begrense arealkonflikter.

På kort sikt anbefales det et forbedret ferjetilbud med utgangspunkt i rammene for ny ferjekonsesjon.
Dette forutsetter at rv. 19 gjennom Moss bygges ut som anbefalt i KVU for hovedveisystemet i Moss
og Rygge.4 KVUen er under behandling i regjeringen.

Oversikt over konseptene som ble vurdert i konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden.

4 KVU for ny Oslofjordforbindelse, http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslofjordkryssing.



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Andre samfunnsmessige virkninger
Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

96 av 113
ICP-34-A-10270
01A
26.02.2016

Hendelser regionalt
Hendelser regionalt er nye prosjekter i form av infrastruktur, næringsvirksomhet, tettstedsutvikling osv.
som er mulige eller sannsynlige innenfor Vestfold (og eventuelt Telemark og Buskerud), og som vil ha
en betydning for hvordan utviklingen rundt de tre stasjonslokaliseringene kan komme til å utvikle seg.
Listen må ikke betraktes som uttømmende.

Utbygging av InterCity
Jernbanen vil styrke sin konkurransekraft på reiser mellom Vestfoldbyene og mot Porsgrunn og Skien
(dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn er klar til bruk høsten 2018 og vil forkorte reisetiden mellom
Larvik og Porsgrunn med 20 minutter).

Planlegging av videre utbygging av InterCity sydover til Larvik er i gang allerede, og vil gi oversikt over
traséer og stasjonslokaliseringer i den videre utbyggingen av InterCity. Utbyggingen sørover fra
Tønsberg vil gi bedre tilgjengelighet til Torp og til Gardermoen for bedrifter og privatpersoner i
Vestfold.

Utbygging av E18
Siste etappe av E18 er under bygging i Larvik (Bommestad-Sky). Om få år har Vestfold en
sammenhengende motorvei gjennom fylket. E18 legger grunnlaget for effektiv transport med bil innad
i og gjennom fylket. Samtidig er E18 en attraktiv lokaliseringsfaktor både for transport-, produksjons-
og handelsbedrifter. IKEA blir lokalisert langs E18 på grensen mellom Larvik og Sandefjord. E18 og
jernbanen vil delvis konkurrere om de samme personkundene, særlig mellom byene i Vestfold.

Sandefjord lufthavn Torp
Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) er den dominerende avreiselufthavnen for utenlandstrafikk i Norge
med 67 prosent av denne trafikken. OSL møter imidlertid konkurranse fra Sandefjord lufthavn Torp og
Moss lufthavn Rygge. I 2011 hadde OSL 21,1 millioner passasjerer, Moss lufthavn Rygge 1,7 millioner
passasjer- er og Sandefjord lufthavn Torp 1,4 millioner passasjerer.

Både Rygge og Torp flyplasser tilbyr et fåtall innenriksruter, et betydelig antall utenriksruter, samt
charterreiser til en rekke destinasjoner. Passasjerene bruker i stor grad personbil for å komme seg til
og fra flyplassene. I tillegg konkurrerer ekspressbusser og NSB om passasjer- trafikken til og fra
flyplassterminalene.

Det arbeides med planer for utvidelse av flyplassen, bedring av togtilbudet (ny stasjon og hyppigere
avganger i InterCity-satsingen) og etablering av næringsvirksomhet ved flyplassen.

Endret kommunestruktur
Flere kommuner i Vestfold drøfter sammenslåing for å skape større og mer effektive kommuner.
Sandefjord, Stokke og Andebu blir slått sammen til en kommune i 2017. Flere andre kommuner
drøfter sammenslåing. Endret kommunestruktur vil gi mulighet for å se samfunns- og
arealplanleggingen i en (litt) større sammenheng.

Drivkrefter
Her er noen av de drivkreftene som påvirker Vestfold på et overordnet nivå. Disse drivkreftene vil føre
til endringer over tid i Vestfold. Opplistingen er ikke men å være detaljert og uttømmende. Den kan
både utdypes og utvides ved behov.

Befolkningsutvikling i Oslo-regionen
I 2030 vil det bo 2,4 millioner mennesker i Oslofjord-regionen. I dag bor det 1,9 millioner mennesker i
regionen. Dette er en betydelig sterkere vekst enn forventet i resten av landet, og i 2030 kan om lag
40 prosent av Norges befolkning være bosatt omkring Oslofjorden. Statlige og regionale føringer
legger opp til at veksten skal skje i byer og tettsteder, og nær gode kollektivknutepunkter.5

Basert på mellomnivået i Statistisk sentralbyrås (SSB) framskrivinger (MMMM – middels fødselsrater,
dødelighet, flytting og innvandring) for de sentrale forutsetningene vil folketallet fortsette å stige de

5 Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden: Fakta til arbeidsverksted 2012,
http://www.vegvesen.no/_attachment/334470/binary/582545.
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neste 30 til 50 årene. Ifølge SSB vil tallet øke fra 5,1 millioner i 2014 til å ha passert 6 millioner
allerede i 2029. Usikkerheten er primært knyttet til innvandringen. De ulike alternativene antyder at
folketallet sannsynligvis vil ligge mellom 5,8 og 7,2 millioner i 2040 og 5,7 og 9,2 millioner i 2060.
Statistisk sentralbyrå (SSB 2014) sin framskriving viser en klar vekst i befolkningen i kommuner i
sentrale strøk og nedgang i en del utkantkommuner.6

Næringsliv og sysselsetting i Oslo-regionen
Stor-Oslo har en næringsstruktur dominert av offentlig og privat tjenesteyting innen styring, finans og
kunnskap. Videre har regionen over halvparten av landets FOU-virksomhet. Tradisjonell industri betyr
lite i store deler av regionen, men det er relativt store industriklynger i Østfold, Vestfold,
Drammensregionen og Grenland.

Den interne fordelingen av næringslivet i Osloregionen gjenspeiles i ganske store forskjeller i
befolkningens utdanningsnivå. Østfold har størst befolkningsandel med videregående skole som
høyeste utdanning, mens Oslo har størst andel med universitetsutdanning.7 Næringslivet er ulikt i
regionens ulike deler i forhold til avhengighet av oljeindustrien, internasjonale konjunkturer og tilgang
på kvalifisert arbeidskraft.

Pendling i Oslo-regionen
Stor-Oslo, med cirka 850 000 innbyggere, har grovt regnet 7 av 10 arbeidsplasser i Oslofjordområdet.
Pendling til/fra Oslo utgjør derfor den dominerende pendlingsstrømmen på begge sider av fjorden.
Cirka 200 000 arbeidsreiser går til, fra eller gjennom Oslo hver dag.8

Globalisering
Globalisering er en utviklingstrend som preger moderne samfunn. Den kjennetegnes av geografisk
spredte aktiviteter som organiseres i komplekse transnasjonale produksjonsnettverk. Dette skaper
behov for økt personkontakt, samtidig som den internasjonale turismen også er økende. Disse
utviklingstrekkene er drivende for både gods- og persontransporter.

Produktutvikling, produksjon og sammensetting av endelig produkt kan foregå i ulike land og kundene
kan befinne seg over hele verden. Drivkreftene bak globaliseringen er ønsket om å utnytte
kostnadsforskjeller mellom land, oppnå globale stordriftsfordeler, utøve global markedsmakt og dra
fordeler av økende spesialisering og oppsplitting av produksjons-/verdikjeder.9

Krav om miljøvennlige transportsystemer
EUs hvitbok om transport ble lagt fram i 2011 og er gyldig mot 2020. Den beskriver visjonen, målene
og tiltakene for transportsektoren innenfor EU. Hviteboken slår fast at effektiv og miljøvennlig transport
er en forutsetning for økonomisk vekst i EU-regionen og for et bærekraftig samfunn. De overordnede
målene er et transportsystem som understøtter økonomisk framgang, bidrar til økt
konkurransedyktighet, sikrer mobilitet av høy kvalitet og utnytter ressursene effektivt. Målet er å
redusere oljeavhengigheten og redusere klimagassutslipp, samtidig som mobiliteten ikke reduseres.

EU ser på tiltak som kan fjerne barrierer mellom transportformer og landegrenser, samtidig som det
tas hensyn til krav til sikkerhet, brukerrettigheter, sosiale rettigheter og miljø. En rekke forsknings- og
utviklingsprogrammer som SESAR, ERMTS, SafeSeaNet, Eurovignette, Copernicus og Galileo er satt
i gang for å redusere barrierer og gi integrerte løsninger for enkelte transportformer eller
transportsystemet som en helhet.10

Husholdningenes forbruk
Husholdningene sitt konsum har økt kraftig de siste ti-årene, og en forventet videre økning i disponibel
realinntekt kan antas å innebære fortsatt økning i konsum. Økt bruk av petroleumsinntekter kan gi
økte inntekter for husholdningene i framtiden, gjennom økt offentlig tjenestetilbud og flere
arbeidsplasser, og kan derved bidra til at privat forbruk utgjør en økende andel av verdiskapingen fram
mot 2030. I Norge har utviklingen til en høy syssel-settingsandel for kvinner bidratt til å øke

6 Nasjonal transportplan 2018-2027: Drivkrefter og utviklingstrekk. Analyse- og strategifase. Hovednotat 31. oktober 2014
7 Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden: Fakta til arbeidsverksted 2012
8 Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden: Fakta til arbeidsverksted 2012
9 Nasjonal transportplan 2018-2027: Drivkrefter og utviklingstrekk. Analyse- og strategifase. Hovednotat 31. oktober 2014,
http://www.ntp.dep.no/dokumentliste/_attachment/702296/binary/988514?_ts=1491879c590
10 Nasjonal transportplan 2018-2027: Drivkrefter og utviklingstrekk. Analyse- og strategifase. Hovednotat 31. oktober 2014
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husholdningenes inntekt. Tilsvarende vil opprettholdelse og økning i husholdningens inntekt fremover
være avhengig av høy sysselsetting.

På lang sikt vil imidlertid Statens pensjonsfond - Utland, og dermed også bruken av oljeinntekter, avta
målt som andel av fastlands-BNP. Det vil isolert sett bidra til å redusere den private forbruksandelen. I
tillegg bidrar aldringen av befolkningen, og den tilhørende økningen i offentlig konsum til å dempe
økningen i det private forbruket gjennom framskrivingsperioden. Dersom omfanget av offentlige
velferdsordninger bygges ytterligere ut i forhold til dagens nivå, vil muligheten for vekst i privat forbruk
dempes tilsvarende. Dette innebærer at det er relativt sett stor usikkerhet knyttet til inntektsutviklingen
og konsekvensene for konsum på lang sikt.11

Klimaendringene
Hovedkonklusjonene fra FNs klimapanel er at klimaendringene skjer nå og at hovedårsaken er
menneskeskapte. Målet i EU og Norge er å bli lavutslippssamfunn innen 2050 og hvor dette inkluderer
ambisiøse kutt av klimagassutslipp fra alle sektorer i samfunnet.12 Behovet for kutt i utslippene vil gi
føringer for prioriteringer innenfor transportsektoren både i form av infrastruktur og valg av teknologi.

I tillegg vil klimaendringene gi virkninger for eksisterende og ny infrastruktur på grunn av endringer i
belastningene fra vind og vann, som vil gi mer usikker byggegrunn, større belastning på, og dermed
hyppigere og mer kostnadskrevende vedlikehold av, infrastruktur, bygninger og tekniske anlegg. Det
vil bli stilt økende krav til robusthet i de løsningene som velges for byggverk og infrastruktur.

Økt fokus på sikker matforsyning
Økende befolkning globalt og usikkerheten rundt klimaendringene vil føre til at sikkerhet og
forutsigbarhet i matproduksjonen blir viktigere. Bevaring av dyrka og dyrkbar jord vil tillegges større
vekt og endringer i teknologi, produksjonsteknikker, organisering og planteslag vil føre til endringer i
landbruket. Vern av matjorda vil på den ene side føre til større fokus på fortetting innenfor bebygde
arealer, og på den andre side til etablering av nye byer og tettsteder på arealer med mindre konflikt
med landbruket.

Digitalisering og intelligente systemer
Stadig nye områder vil bli omfattet av digital teknologi og kommunikasjon. Rutineoppgaver som
mennesker i dag utfører vil bli overtatt av automatiske systemer. Digitalisering vil omfatte stadig flere
områder av samfunnet. Digitalisering gjør seg allerede gjeldende innenfor transportsektoren,
undervisning (online learning), informasjonshåndtering m.m. Etter hvert som sensorer,
maskinkapasitet og hastighet forbedres vil stadig flere oppgaver i samfunnet kunne gjennomføres med
roboter og intelligente systemer.

Digitaliseringen vil føre til endrede adferdsmønstre, konkurranseforhold og kompetansebehov innenfor
næringslivet og offentlig sektor. Etter hvert som maskiner knyttes til hverandre i nettverk vil nye
produksjonsmetoder og arbeidsprosesser bli utviklet.

11 Nasjonal transportplan 2018-2027: Drivkrefter og utviklingstrekk. Analyse- og strategifase. Hovednotat 31. oktober 2014
12 Nasjonal transportplan 2018-2027: Drivkrefter og utviklingstrekk. Analyse- og strategifase. Hovednotat 31. oktober 2014
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Mercedes-Benz-konsernets konsept for en selvkjørende trailer,
http://www.wired.com/2014/10/mercedes-making-self-driving-semi-change-future-shipping/.

Utdannelse
Stadig raskere endringer vil føre til økt fokus på utdannelse. Flere vil skifte yrke eller arbeidsområde i
løpet av yrkeslivet, og kontinuerlig læring vil bli nødvendig for å holde seg oppdatert med teknologi,
arbeidsmetoder og prosesser innenfor eget fagfelt.

Med større behov for utdannelse utvides tilbudet og antallet og type aktører innenfor
”utdannelsesmarkedet”. Utdannelse digitaliseres i økende grad og læring blir mer uavhengig av å
møte opp på et bestemt sted.

Vedlegg 4: Dokumentasjon av medvirkningsmøte 2 – 23. september 2015
Møte med næringslivet onsdag 23. September 2015

Hensikten med møtet var å bidra til et godt beslutningsgrunnlag for valg av alternativ på strekningen
Nykirke-Barkåker. Deltagerne skulle gi innspill til hvilke drivkrefter og hendelser som vil kunne påvirke
den lokale og regionale utviklingen i fremtiden. Dette skulle danne grunnlaget for å vurdere hvor
robuste de tre alternativene er i forhold til endringer i rammebetingelsene for bolig- og næringsutvikling
i fremtiden.

Utgangspunktet er at både offentlige og private må bidra for å realisere et knutepunkt rundt
stasjonsområdene. Hvis ikke private bidrar vil det ikke skje noen utvikling. Deltagerne ble bedt om å
se på alle alternativene så nøytralt som mulig.

Før møtet var det sendt ut et kort notat med en skisse til beskrivelse av drivkrefter og hendelser.
Deltagerne skulle starte med å supplere beskrivelsen.
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Drivkrefter og hendelser som vil påvirke den lokale og regionale utviklingen:
2015-2025 2025 – 2035 2035 – 2045 2045 – 2055 2055à

Drivkrefter

Hortens
attraktivitet
Næringsut-
vikling/-struktur
Pendle-mønster
Utdannings-
struktur –
høgskole/
universitet
Byutvikling-
fortetting
Befolknings-
utvikling
Lokal politisk
enighet i
beslutnings-
fasen
(kommune-
struktur)
Boligprisut-
vikling/mangel i
Osloregionen
gir behov for
pendling
Miljøfokus
Fokus på mer
kunnskap og
læring gir
mulighet for
”campus”
Globalisering
Statlige
retnings-linjer
for samordnet
bolig, areal og
transportplan-
legging
Kollektivtrafikk
fremfor privatbil
Økt
konkurranse om
fremtidens
innbyggere og
arbeidskraft
En stor
grunneier som
ønsker å utvikle
arealene på
Bakkenteigen
Langt mindre
bilinteresse hos
den
oppvoksende
generasjon
Utvikling av
teknologi-aksen
Kongsberg-
Horten
Landsdels-

Trender/
utvikling i et
større
perspektiv enn
Vestfold – grønt
skifte, fortetting,
urbanisering og
sentralisering =
levende byer.
Høyere
kompetanse-
krav (automati-
sering)
Delings-
økonomi, apper
for alt
Individuelle
løsninger og
skreddersøm =
teknologi.
Møteplasser blir
viktig. Dermed:
Klynger av
bedrifter innen
teknologi/
kunnskap
m/akademia
Boligmarkedet
skjerpes mot
attraktivitet/
beliggenhet
Andre regioner
mobiliserer sine
fortrinn
Økt innpendling
til Horten pga.
høy attraktivitet
på næring og
lav på bolig
2030: 500 000
flere skal ha
mat
2030: 20% mer
mat
Flere vil velge
klimavennlig
transport til og
fra jobb
Verdiskapingsini
tiativet –
samling om
Torp og
Bakkenteigen
Økt matproduk-
sjon –
selvberging
2030 – utslipp
fra transport –
CO2-nøytralt?

Miljøà klima
Krav til
bokvalitet
Vestfolds
attraksjons-kraft
Teknologisk
utvikling
Autonome
bosted
Horten har lite
omland – de
”populære”
menneskene vil
bo på samme
sted
CO2-nøytralt
hvis transport
på veg ikke
lenger er et
forurensnings-
perspektiv
Befolknings-
utvikling
Utbygging
InterCity
Høgskole/
universitets-
utvidelse
Oslofjord-
forbindelsen
RPBA Vestfold
Regionut-vikling
i 3 kommuner
Videreføring av
Rv 19
Vegnett/
parkering
Endret
arbeidsliv –
arbeidstid/
tilstede/ hjemme
Studietil-
bøyelighet
attraktivitet
Campus
Vestfold 2040
Utvikling av
alternative
energikilder
Næringslivets
ønsker og
behov for
attraktivitet
Dynamisk
arbeidsmark-ed
Bærekraftighet
Oslofjordforbind
elsen – bru eller
tunnel

Energipris
Økt individuali-
tet
Teknologi/
apper/delings-
økonomi/3D-
printere – alle
kan sitte
hjemme –
krever
møteplasser –
Piazzaer!
Mer effektiv
matproduk-sjon
– større avlinger
2050 – FN:
dobbelt så mye
mat
Teknologiut-
vikling – energi
Batteritekno-logi
– selvkjørende
biler og busser
Samkjøring
Kommune-
struktur
Digitalisering
Behov for
kontinuerlig
videre-
utdanning
Klimaen-
dringer?
Fremtidens
næringsliv er
globalt,
utviklings- og
forsknings-
basert.
Fremtidens
kollektivtrafikk
må støtte
oppunder dette
Økonomi for å
kunne
opprettholde
tilbringer-
tjeneste fra
stasjonen til
Horten
Ukjent teknologi
Førerløse biler
Tog på veier
·

Klima
9.2 millioner i
2060
tilkobling til
Sørlands-banen
Adalstjern
redusert 50%
naturlig
Ny istid – game
over
Nedgang i
tradisjonell
biltrafikk
Utvikling av
drone-transport
Klima
Miljø
Kollektivtrafikk
4-timers
arbeidsdag
Roboter – 50%
av det vi i dag
driver med
erstattes
”Back to the
Roots” for
verdens IT-
befolkning
Verdens
befolkning og
situasjon?
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selskap
etablering –
Visit Oslo-
region – Oslo
Business region
– Markeds-
samarbeidet
Østlandet –
storsatsing på
turisme
UNESCO-status
GCE
Electronic coast
Universitet i
Øst-Norge –
mulighet for
hovedcampus
Kommune/
fylke/stat må
være villige til å
satse
investeringer
Høyteknologi:
påvirkning av
jernbanens
vibrasjoner for
sensitivt utstyr

Tettere
samarbeid
mellom
utdannings-
institusjoner,
næringsliv og
kommunal
sektor
Innovasjon og
kompetanseutvi
kling
Teknologiutvikli
ng
Grønt skifte
ICàlokaltog
Innovasjon/
nyskaping i
skjærings-punkt
akademi/
næringsliv
Fremtidig
utbygging av
boliger og
næringsliv i hele
regionen –
avlasting av
Oslo-regionen
Kommune-
sammen-
slåing?
Arbeidslivsendri
nger, behov for
faste
arbeidsplas-ser
kontra ”hjemme-
kontor”/fjernund
ervisning
Forsknings-
resultater og
utvikling av ny
teknologi når
det gjelder
transport-former
Kollektiv-
utvikling?
Statlige
føringer?
Eksisterende
løsninger?
Selvforsyning
Teknologisk
utvikling
makro/mikro
Klimaeffekter
OVF som aktiv
grunneier fra
2015 à
Campus
Bakkenteigen er
utbygget
Tettere

Moderne
transportmidler



Vestfoldbanen
(Drammen) – Larvik
Nykirke - Barkåker

Andre samfunnsmessige virkninger
Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

102 av 113
ICP-34-A-10270
01A
26.02.2016

tilknytning
mellom
jernbanen og
Torp flyplass vil
påvirke Vestfold
Horten er
utelukkende
drevet av
innovasjon og
høyteknologi
Fremtidens
næringsliv i
Norge er
globalt,
forskning og
utviklings-basert
Kulturmin-nene
– hvilke
begrensninger/
muligheter
setter de?
Kommune-
sammen-slåing
Tunnel/bro
Oslofjorden
Stor-Oslo
Regionspåvirkni
ng

I regionen/
Sør-Norge/
Norge

Urbanisering
Møteplasser
Flyktninge-
strømmer
Integrering – gi
arbeid
Kompetanse
hos
innvandrerne?
Mulig fastlands-
forbindelse over
ytre Oslofjord
Andre regioner
mobiliserer
Regionsam-
menslåing
(BTV)
Høgskolen –
B+V+T à
universitet
· E134

Kongsberg-
Horten

· Utvikling av
Torp flyplass

· Campus
Vestfold blir
en del av
universitetet i
Sørøst-Norge
m/8 campuser

· Vekst/
etablering i

Økt statlig
regionali-sering
Ytterligere
utvikling
universitet/
høgskole
BuVeTe
Sterkere fokus
på verdiskaping
og arbeidsplas-
ser i Vestfold en
tydelig hendelse
Vesentlig større
fokus på det
grønne skiftet
Endret
kommune-
struktur
Næringspark/
jordvern
Behov for nye
arbeids-plasser
Grønt
næringsliv og
industri
IC/lokaltog
”Crack” i
universitet og
høgskolesektor
en – ut med
dyre bygg og
infrastruktur –
inn med

Horten en eller
to byer i 2055.
Barrierer for
sammen-
voksing av
eksisterende
tettsteder
Horten-Moss-
forbindelse
Reisevaner –
pendling à
Næringslivs-
utvidelse i
Vestfold à
Pendlere til
Horten
Konsekvenser
hvis HBV blir
det nye Silicon
Valley?
Konsentrasjon i
Oslofjord-
regionen
Stagnasjon i
Vestfold –
befolkning og
arbeids-plasser
Sterk regionali-
sering i Europa
Betydning av
FOU-miljø i sett
samspill i
nærings-

Kommune-
struktur
Vestfolds
nullutslippsbyde
l
Helhetlig
nærings-
tenkning (mer
enn akademia +
forskning)
Horten Love
Attraktivitet  økt
konkurranse om
aktører
Nærings-
utvikling for
næringslivet
også for
landbruket
Migrasjon +
flyktninger
·

Arealbehov
Universitet – økt
samspill
næringsliv/
akademia
Konflikter med
arealbruk
Ett fylke på
Østlandet
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Oslo-regionen
– i Oslo og
fylkene rundt.

· Forsknings-
parken

· Universitetet
på
Bakkenteigen

· Utvikling av
transport i
lokal og
regional skala

· Utvikling
attraksjoner i
regionen? à
mer folk, men
andre typer
transport –
lokal buss-
turisme –
friluftsområder

· Turisme/
tilgjengelighet
til attraksjoner

· Campus-
utvikling –
universitet

· IKEA
· E-læring og

fjernstudier
· Godsterminal
· Vei og bane

bør gå
sammen (E18
+ jernbane)

· Næringsut-
vikling skjer
ved E18

”fjernunder-
visning”
Miljøvennlig og
køfri interntrans-
port i regionen
Oslofjord-
forbindelse
EU
Torp øst
Bakkenteigen
kan bli Norges
mest attraktive
universitet som
eneste
universitet med
togstasjon
Befolkningsøkni
ng/ tilgjengelige
utbyggings-
områder
Jordvern/
matvare-
sikkerhet

utviklingen
El-sykler
Kollektiv-
utviklng –
førerløse
Vestfold er
felles bolig- og
arbeids-marked
Tettere
samarbeid
mellom
Vestfoldbyene
·

Lokalt/
Vestfold

· Klyngedan-
nelse/effekter
av universitet/
kunnskaps-
baserte
bedrifter og
generell
byutvikling

· Regionalt
universitet

· Lokalisering
Sør-
Norge/Sverige

· Kommune-
sammen-
slåing

· Miljøbyer
· Boligutvikling
· RPBA/

Campusut-
viklingsplaner

· Valg 2015 –

· Boliger til
mange
målgrupper

· 2015-2027:
Undrumsdal –
innsiden av
raet

· Ny jernbane
Nykirke-
Barkåker er
en regional
hendelse

· HSØN er en
regional
hendelse

· Forsterket
forbindelse
over fjorden
ingen
hendelse,
men et mulig
fremtidig

· Kommune-
sammen-
slåing

· RPBA-
utviklings-
områder

· Kommune-
økonomi

· Bro/tunnel
over fjorden

· Ny tettsteds-
utvikling

· Pendler-
utvikling
(dynamiske
arbeidsmarke
der

· Bokvaliteter
(flytteårsak)

· ”Kunstige”
småsteder
som

· RPBAs
betydning for
knutepunktet

· Ikke lage nye
knutepunkt
som Skoppum
vest

· Bru til Moss
· Folk vil bruke

el-sykkel/
elbil/tog

· Redusert
ressurstilgang
av ”naturgitte”
ressurser

· Svevetog
lokalt

· Knutepunkter,
arbeids-
plasser og
boliger

· Vannstand/
klimaforan-
dringer
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”grønn bølge”
· Høgskole blir

universitet
· Godsterminal/

næringspark
på Kopstad

· Fergefor-
bindelse Moss

· Electronic
coast-
klyngens
videre vekst
og utvikling

· Søknad om
GCE-status
for dagens
NCE/NMT

· Kobling Borre-
Bakkenteigen

· Utvikling
Bakkenteigen
og Campus

· Befolknigns-
utvikling/
bosettings-
mønster

· Kommune-
sammen-
slåing –
nytenkning på
regional
utvikling

· Økt
skattelegging

· Nødvendig
befolknings-
vekst på 4%

· Industri og
høytekno-
logien i
Horten bidrar
til svært
mange
arbeidsplas-
ser i Vestfold.
Industri-
arbeidsplass
= 4-6 andre
arbeids-
plasser

· Ny fastlands-
forbindelse til
Nøtterøy vil
påvirke
utviklingen i
aksen
Tønsberg-
Horten

· Stasjon på
Skoppum

resultat
· Effektiv og

god tilbringer-
tjeneste

· Maritimt
kompetanse-
senter –
RS/HBV/
næringslivet

· Vedtar
sentrumsplan
i Horten –
ønske om et
levende
sentrum for å
tiltrekke nye
innbyggere

· Behov for
boliger/
områder?
Indre havneby
+ sjøfront øst
–
Bolig/næring i
Horten
sentrum

· HIP og
forsknings-
parken vil
videreutvikle
Bakkenteigen
hvis en
stasjon
etableres der

· Attraksjons-
utvikling –
Vestfold –
Osloregionen

· Nye
vurderings-
alternativer for
kryssing av
Oslofjorden –
Larkollen-
Slagentangen
– Hvor ble
dette
alternativet
av?

· Utvikling av
Borre/Horten/
Skoppum

· Endre
kommune-
struktur

· Snarvei mot
Revetal og
indre Vestfold

· Kommune-
sammen-

”Skoppum
vest”
forsvinner
hvis Vestfold
blir 2-3
kommuner

· Attraktive
boligområder
savnes i
Horten

· Bevaring av
matjord,
biologisk
mangfold og
friluftsliv

· Ferje/bro/
tunnel – tog –
Torp flyplass

· Nye
Stavanger/
Bergen –
industri

· Demografiske
forandringer

·
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motiverer til
pendling ut av
Vestfold

· Stasjon på
Bakkenteigen
vil bidra til
pendling til
Vestfold

· Utvikling av
Torp flyplass

· Minimere
bilbruk =
parkeringshus
– sømløs
parkering

slåing??
· Teknologisk

industri – stor
etterspørsel –
krever plass

· Flytting av
sykehuset i
Vestfold ut av
Tønsberg
sentrum

Ikke plassert:
· Satsing på høgskole og forskning
· Befolkningsutvikling
· Pendling/behov/ønsker
· Krav om miljøvennlig transport
· Utvikling av campus
· Boligmangel i Osloregionen
· Vestfold som pendlersted
· Mangfold i type arbeid
· Mangfold i type bolig

· Politisk ambisjon vedrørende  - Miljø og
fortetting – Målrettet utbygging

· Miljøvennlig arealutvikling
· Bakkenteigen universitet
· Forbindelse Horten-Moss
· Bosettingsmønster
· Universitet på Bakkenteigen
· Godsterminal på Kopstad
· E18-utbygging + økt konkurranse om

trafikantene

Faktorenes sannsynlighet og konsekvens for den lokale og regionale utviklingen
Høy sannsynlighet – liten konsekvens
· IKEA
· Godsterminal
· Larvik havn
· Torp Øst
· Dynamisk arbeidsmarked
· UNESCO-status
· Landsdelsetableringen når det gjelder

reiseliv. Bør ha noe å si for utviklingen. Mer
bærekraftig felles utvikling. Bedre
infrastrukturutvikling. Regionalt og
internasjonalt

· Teknologiutvikling vil føre til nye
transportformer. Hvor viktig blir jernbanen?

· Torp flyplass utvikling
· Tettere forbindelse mellom jernbanen og

Torp flyplass vil påvirke Vestfold
· Ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy vil

påvirke utviklingen i aksen Tønsberg-Horten
· Boligprisutviklingen i Osloregionen versus

lokalt tilbud av boliger (pendling)
· Angående vern av dyrka mark: Norsk

kornproduksjon går i hovedsak til kraftfor.
Trenden innenfor kraftfor er mer bruk av soya
(kilde: landbruk.no). Det vil ha liten
konsekvens for landbruket med stasjon på
Bakkenteigen.

· Fergeforbindelse til Moss – økt satsing

Høy sannsynlighet – stor konsekvens
· HBV/Universitet blir nye ”Silicon Valley”
· Bru øst-vest/Oslofjordforbindelse
· Migrasjon + flyktninger
· Næringslivets ønske/behov for attraktivitet
· E-læring/fjernstudier
· Selvforsyning
· Nedgang i tradisjonell biltrafikk
· Behov for nærhet til Europa
· Utvikling av alternative energikilder
· Synkende bil-interesse hos kommende

generasjoner
· Øst-vest-forbindelse i Vestfold
· Klimautfordringen
· Endret kommunestruktur
· Flere vil velge miljøvennlig transport
· Redusert ressurstilgang av naturgitte

ressurser
· Electronic coast
· GCE
· Vi skal leve av kunnskap i fremtiden. Norge

vil aldri bli et lavkostproduksjonsland
· På grunn av befolkningsvekst må vi ha mer

mat
· Teknologisk utvikling à økt individualisering

à Fortetting/utvikling av bo- og
arbeidsmarkedsregioner

· Universitet
· Bærekraft
· Høgskolens betydning i dag + utvikling
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· Forskningsparken – betydning i dag +
utvikling

· Campus Vestfold – 2040-utviklingen
· Færre kommer
· Stor-Oslo – Utvikling, arbeidsplasser,

reiseavstand, boliger
· Kommunesammenslåing – ”storkommuner”
· Campus Vestfolds attraksjonskraft
· Roboter – 50% av det vi driver med i dag –

mer fritid – ”back to the roots”
· Moderne transportmidler – førerløse kjøretøy

– tog på veier
· Minimere bilbruk = parkeringshus (sømløs

parkering)
· Stasjon på Bakkenteigen motiverer for

pendling til Vestfold. Positivt for utviklingen
av Høgskolen, næringsliv og alle
servicefunksjoner

· Globalisering – miljøfokus – ”Grønn bølge”
· Befolkningsøkning – tilgjengelige

utbyggingsområder
· Behov for samspill akademia og næringsliv
· Stasjon på Skoppum motiverer til pendling ut

av Vestfold – Negative konsekvenser for
Vestfold

· InterCity-utvikling – lokal T-bane i Vestfold
· Miljøvennlig arealutvikling
· Klimaendringer (langsiktig)
· El-sykkelbruk vil ta av
· Kamp om studenter i fremtiden
· Demografiske forandringer
· Teknologisk industri – stor etterspørsel
· Ny Oslofjordforbindelse vil påvirke Vestfold.

Tunnel eller bro E6 – E18
· Klimaforandringer
· Økt konkurranse om kompetanse og

studenter mellom campuser
· Attraktiv markedsføring – Horten love
· Nye ”Bergen/Stavanger” som industriområde
· Grunneiere som vil bidra til

knutepunktutvikling
· Statlige retningslinjer for samordna bolig,

areal og transportplanlegging
· Innovasjon i samspill næring/akademia
· Nær Bakkenteigen – knutepunktutvikling

arbeidsplasser/bolig/kommunikasjon
· Kulturminnene
· Godsterminal og næringspark på Kopstad
· Behov for nye arbeidsplasser
· Befolkningsutvikling (9,2 millioner i 2060)
· Jordvare-/matvaresikkerhet
· Lokal politisk enighet i beslutningsfasen
· Knutepunkt som dekker størst mulig region
· Ved stasjon Bakkenteigen vil Horten og

Vestfolds næringsliv og grunnleggende
drivkrefter styrkes – Høy sannsynlighet, høy
konsekvens. Ved stasjon Skoppum vest
vil/kan Hortens teknologi og innovasjonsmiljø
svekkes og mulig reduseres – Høy
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sannsynlighet, høy konsekvens.
· InterCity-utbyggingen og

kommunikasjonseffektivitet – avlastning av
Oslofjordsområdet – Miljøvennlig transport

· Økt samhandling akademi/næringsliv
· Næringsutvikling ved E18
· Utvikling av teknologimiljøet i Horten – Global

Center of Expertice – marin elektronikk,
mikro- og nanoteknologi, annen elektronikk

Liten sannsynlighet – Liten konsekvens
· Ett fylke på Østlandet
· Skoppum vest: Knutepunktutvikling –

kommunikasjon/arbeidsplasser/bolig
· Skoppum vest bygger på tanken om å

etablere et pendlertettsted. Det er basert på
lang historie, liten sannsynlighet og liten
positiv konsekvens at en stasjon på
Skoppum vest vil øke bostedsveksten på
Skoppum. Pt bor det 2000 på Skoppum.

Liten sannsynlighet – Stor konsekvens
· Utvikling av dronetransport
· Nødvendig befolkningsvekst på 4%
· Økt skatteinngang
· ”Crack” i høgskolesektoren (ut med dyre

bygg og dyre forelesere – inn med
fjernundervisning.

· Universitetet Øst-Norge (Buskerud, Vestfold
og Telemark). Opplysningsvesenets fond kan
bidra til å realisere utbyggingen av campus
Bakkenteigen på kort og lang sikt. Dette vil
kunne bidra til nye nærings-
/industrivirksomhet, arbeidsplasser, samt
skape grunnlag for økt synergi mellom
høgskolen og næringslivet. Campus
Bakkenteigen vil bli et attraktivt boligområde.

· Utviklingen av Torp flyplass
· Endret kommunestruktur
· Jordvern/næringspark/boligutbygging

Noen faktorer med høy sannsynlighet og konsekvens – Foreløpig oppsummering fra gruppene:
1. Knutepunkt som dekker størst mulig region
2. Campus med samspill næring og akademia
3. Robotisering
4. Horten-Moss-forbindelse
5. Globalisering
6. Grønn bølge
7. Økt konkurranse om studenter og

kompetanse mellom campusene
8. Behov for nye arbeidsplasser
9. Grunneiere som vil bidra til

knutepunktutvikling
10. Reiseavstand til Oslo

1. Miljøvennlig arealutvikling
2. Klimaendringer
3. Avlaste Oslo-området
4. Dynamisk arbeidsmarked
5. E-opplæring og fjernstyring
6. UNESCO-status
7. Ønske og behov for attraktivitet
8. Mindre bilbruk i fremtiden
9. Selvforsyning
10. Alternative energikilder
11. Migrasjon
12. Konkurrere på kunnskap og kompetanse
13. Redusert ressurstilgang

Faktorer med høys sannsynlighet og konsekvens: Betydning for lokal og regional utvikling
Vil virke positivt Ingen/liten effekt Vil virke negativt

Alternativ 1
Stasjon på
Bakken-teigen

· Knutepunkt som dekker
størst mulig region

· Campus med samspill
næring og akademia

· Horten-Moss-forbindelse
(bru)

· Grønn bølge (påvirker
bilbruken)

· Økt konkurranse om
studenter og
kompetanse mellom
campusene

· Robotisering
· E-opplæring og

fjernstyring
· Politikere overhører den

tause majoritet
· Horten-Moss forbindelse
· Reiseavstand til Oslo
· Miljøvennlig

arealutvikling
· Avlaste Oslo-området
· Dynamisk

arbeidsmarked

· Miljøkonsekvenser
· Trange arealer for

utvikling i fremtiden –
begrenset av
naturreservat og
fylkesvei

· Knutepunkt som dekker
størst mulig region

· Gir dårlig mulighet for
Re og nordre Vestfold

· UNESCO-status
· Miljøvennlig arealbruk
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· Behov for nye
arbeidsplasser

· Avlaste Oslo-området
· Miljøvennlig

arealutvikling
· Konkurrere på kunnskap

og kompetanse
· Redusert ressurstilgang
· Utvikling av

høgskoleàuniversitet
· Konkurranse om

studenter
· Mindre bilbruk (togtrasé

som berører befolkede
områder) pga. kort vei til
stasjonen

· Enkel kollektivdekning
(Tønsberg og Horten)

· Tog skal gå fra sentrum
til sentrum

· Svak økonomi hos fylke,
stat og kommune krever
samspill med
næringslivet

· Kollektivtransport fra
hele Vestfold og BTV

· Grunneiere som vil
satse

· Trafikkgrunnlaget størst
· Løser primæroppgaven

transport mellom sentra
der folk bor og jobber

· I tråd med RPBA
· Avveiing lokalt jordvern

og flest over fra bil til
skinner

· Ikke primært
pendlerstasjon, men inn
og ut stasjon

· Samspill akademia og
næringsliv

· Attraktive boligområder
· Stasjonen ligger

nærmest Horten
sentrum

· Hele Vestfolds
universitet

· Nærhet bolig,
næringsliv,
kollektivtransport

· Knutepunkt – flest
kriterier for
knutepunktutvikling

· Styrket universitetsmiljø
og samhandling
akademia/næring

· Kompetanse som
pendler inn til Horten

· Korresponderer lett med

· UNESCO-status
· Selvforsyning
· E-læring og

fjernundervisning
· Robotisering
· Migrasjon
· Alternative energikilder
· Klimaendringer
· Landbruk
· Reisetid lengre trasé – i

praksis ingen betydning
· Miljøvennlig

arealutvikling

· Selvforsyning
· Jordvern/naturvern
· Bilbruk
· Klimaforandringer
· Kulturminner
· Plassmangel for

utvikling
· Vibrasjon ift. teknologi
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lokalbuss Horten-
Tønsberg

· Knutepunkt som dekker
størst mulig region

· Campus med samspill
næring og akademia

· Økt konkurranse om
studenter og
kompetanse mellom
campusene

· Behov for nye
arbeidsplasser

· Grunneiere som vil bidra
til knutepunktutvikling

· E-opplæring og
fjernstyring

· Mindre bilbruk i
fremtiden

· Konkurrere på kunnskap
og kompetanse

· Redusert ressurstilgang
· Konkurrere på kunnskap

og kompetanse
· Økt attraktivitet
· Knutepunkt som dekker

størst mulig region
· Grunneiere som vil bidra
· Globalisering
· Behov for nye

arbeidsplasser
· Økt konkurransekraft om

studenter og campuser
· Campus med samspill

næring og akademia
· Aktiv grunneier som

ønsker og vil bidra til
utbygging av campus
Bakkenteigen

· Dynamisk arbeidsliv
· Næringsliv i Vestfold
· Stasjon på

Bakkenteigen vil føre til
pendling til Vestfold og
økt aktivitet innen
næring og universitet

· Attraktivt universitet
· Nærhet til naturreservat

gir en tilleggskvalitet til
boliger/næringsutvikling
på campus
Bakkenteigen

· Stasjon på
Bakkenteigen vil gi
naturlig tilknytning til en
viktig kollektivakse

· Økt konkurranse om
studenter og
kompetanse mellom
campusene
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· Campus med samspill
mellom næring og
akademia

· Grunneier som vil bidra
til knutepunktutvikling

· Nærhet til Horten
sentrum

· Postivit for høgskolen
(logistikk)

Alternativ 2
Stasjon
Skoppum øst

· Utvikling av
høgskoleàuniversitet

· Konkurranse om
studenter

· Kan dekke behov for
utvikling både på
Campus og Skoppum

· Blanke ark for utvikling –
”kompromiss”

· Mange av de samme
forholdene vil også være
positive både for
Skoppum øst og
Bakkenteigen

· Robotisering
· E-opplæring og

fjernstyring
· Både 1, 2 og 3 har nok

arealer til utvikling
(motsatt hevdes uten
rett)

· Alle alternativene
trenger omlegging av
veisystemer og styrking
av kollektivtilbudet

· Økt konkurranse om
studenter og
kompetanse mellom
campusene

· Reiseavstand til Oslo
· Avlaste Oslo-området
· Dynamisk

arbeidsmarked
· E-opplæring og

fjernstyring
· UNESCO-status
· Selvforsyning

· Krever en ny effektiv
tilførselsvei fra
Tønsberg/Horten/
Skoppum

· Etablering av stasjon på
et ikke-eksisterende
knutepunkt/senter

· Må etablere forbindelse
til høgskolen/
Bakkenteigen gjennom
naturreservat

· Behov for nye
arbeidsplasser

· Miljøvennlig
arealutvikling

· Konkurrere på kunnskap
og kompetanse

· Mindre bilbruk i
fremtiden

· Stasjon ”in the middle of
nowhere”! Dekker få av
dagens behov. Fordrer
stor utbygging i
omgivelsene

· Opplysningsvesenets
fond som grunneier vil
vurdere andre prosjekter
enn utbygging på
Bakkenteigen dersom
Skoppum velges.

· Jordvern/naturvern
· Klimaforandringer

Alternativ 3
Stasjon
Skoppum vest

· Knutepunkt som dekker
størst mulig region

· Horten-Moss-forbindelse
(tunnel)

· Grønn bølge (matjord)
· Behov for nye

arbeidsplasser
· Avlaste Oslo-området
· Miljøvennlig

arealutvikling
· Selvforsyning
· Migrasjon
· Beliggenhet
· Miljøvennlig

arealutvikling (Traséen
totalt sett berører lite
jordbruk)

· Store potensielle

· Robotisering
· E-opplæring og

fjernstyring
· Knutepunkt som dekker

størst mulig region
· Campus med samspill

næring og akademia
· Horten-Moss-forbindelse
· Knutepunkt som dekker

størst mulig region
· Campus med samspill

næring og akademia
· Horten-Moss-forbindelse
· Reiseavstand til Oslo
· Klimaendringer
· Avlaste Oslo-området
· Dynamisk

arbeidsmarked

· Campus
· Campus med samspill

næring og akademia
· Sammenklemt mellom

veier og jernbane – lite
attraktivt å bo

· Krever tilbringertjeneste
utenom kollektivrutene
(VKT)

· Økt press på dyrket
mark i Re

· Pendlerstasjon til Oslo
· Etablering av et nytt

senter som ikke bygger
på eksisterende
sentrum. Det er mot
statlige og regionale
retningslinjer.
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boligområder
· Vil gi minst press på

kystlinja
· Tar mest hensyn til

kulturminner og
kulturlandskap

· Knutepunkt som dekker
størst mulig region

· Gir godt tilbud til Horten,
Åsgårdstrand,
Bakkenteigen, Nordre
Tønsberg og Re

· Kortest, rettest, billigst,
minst fare for utsettelser

· Store nok arealer for
bolig/næringsutvikling
uten konflikter til
matjord, biologisk
mangfold og friluftsliv

· Parkeringsstasjon for
Tønsberg/Horten/Re

· Nærhet til E18 og ny
videreført oppgradering
av Rv 19 til Revetal –
evt. Tunnelløsning under
Oslofjorden

· Behov for nye
arbeidsplasser

· Grunneiere som vil bidra
til knutepunktutvikling

· Selvforsyning
· Migrasjon
· Avlaste Oslo-

området/øke attraktivitet
· Grunneiere som vil bidra
· Knutepunkt som dekker

størst mulig region
· Grønn bølge
· Reiseavstand til Oslo
· Behov for nye

arbeidsplasser
· Jordvern/naturvern
· Størst plass for utvikling

av boliger og næring
· Nærhet til E18
· Nærhet til de andre

kommunene

· E-opplæring og
fjernstyring

· UNESCO-status
· Mindre bilbruk i

fremtiden
· E-læring og fjernstyring
· UNESCO-status
· Robotisering
· Migrasjon
· Alternative energikilder
· Horten-Moss
· Klimaendringer
· Klimaforandringer

· Manglende
investorer/aktive
partnere

· Vanskelig
kommunikasjon og
knutepunktutvikling

· Mangler et utgangspunkt
¨bygge videre på  - tung
(umulig?) oppstart.

· Miljøvennlig arealbruk
· Det lokale

høyteknologiske
næringsliv

· Mindre bilbruk
· Beboere i Horten vil

velge Holmestrand
stasjon

· Opplysningsvesenets
fond som grunneier vil
vurdere andre prosjekter
enn utbygging på
Bakkenteigen dersom
Skoppum velges.

· Planlagt stasjon på
Skoppum vest vil
ødelegge et helt
nyetablert nærings- og
boligområde som er
under utbygging iht.
gjeldende
reguleringsplan

· Dårlig tilknytning til
kollektivaksen (buss)
Tønsberg-Horten

· Stasjon på Skoppum vil
motivere til pendling ut
av Vestfold – økt
biltrafikk til Skoppum –
Begge effekter er
negative

· Bilbruk
· Man oppretter et nytt

knutepunkt – hva vil det
ha å si for Horten
sentrum (men dette vil
gjelde for alle tre valg)

Ikke plassert:
· Internasjonalisering av campus

Oppsummering i plenum
Spørsmålet til gruppa var om de hadde  oppdaget noe nytt om rammebetingelsene for utvikling av de
tre alternativene. Følgende innspill kom:
· Alt 2 – ikke noe alternativ – gjelder for mange av gruppene, man snakker ikke om prioriteringer av

de tre.
· Landbruksinteressene viktig for valg av alternativ
· Oppsummeringen av punktene som gir store konsekvenser og er relativt sikre er ”tøyelige”.

Begrepene kan ha ulikt innhold - for eksempel ”globalisering”, er det positivt eller negativt.
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· Rollefordeling – hvem har midler, synliggjøre private bidrag inn i de ulike stasjonene
· Campusutvikling avhengig av lokalisering, usikkert om prioritering
· Innspillene ble preget av allerede definerte ståsteder. Mange har vært gode til å lytte og lære av

hverandre.
· Innspillene er i stor grad påvirket av den enkeltes verdivalg. Vi må ha respekt for ulike verdivalg i

den videre prosessen.
· Veldig forskjellig - stort sprik i hva vi legger i listene over faktorer.
· Vi hadde fått mer konkrete svar hvis det hadde vært en del fakta på bordet, knyttet til arealbeslag

m.m.
· Vi må se langt nok fram i tid – vanskelig å slippe opp på dagens syn på Skoppum og

tilbringertjenester.
· Innspillene er et godt utgangspunkt for kortversjon av scenarioer
· Bortkastet utredning, hele beslutningsgrunnlaget kommer til de som skal ta politisk beslutning
· Jernbaneutvikling ligger etter, dekke både dagens og framtidens behov.
· Vi må klare å enes om en jernbaneinfrastruktur som løser dagens behov.
· Verdiene dine vil prege din tolkning av fakta – verdivalg ved valg av alternativ
· Hvordan kan knutepunktutviklingen bli en suksess (uavhengig av hvilken stasjonslokalisering som

velges) – Horten stasjon!
· Attraksjonskraft enten for næring eller bolig (eller begge deler)
· Infrastruktur banen og tilgrensende er tilfredsstillende
· Tilrettelegge for vekst og utvikling – knytte regionene sammen - suksess
· Avlaste hovedstaden, bygge regionsidentitet, forsterkning til Vestfold
· t-bane i Vestfold
· Konkretisere veisystem og tilbringertjenester – dette må være på plass ved åpning
· Planlegging og penger til bygging
· Stasjon premissgiver for veinettet
· Hva skjer med lokalveinettet for å få til knutepunktet - bil, gange, sykkel og kollektiv
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Vedlegg 5: Oversikt over stedsnavn

Figur 45: Oversikt over stedsnavn
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