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KDP Tønsberg-Stokke
Status
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• Samferdselsdepartementet (SD) var på befaring i Tønsberg, februar 2018

• Brev fra SD til Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD), mars 

2018

− Valg av korridorer ses i lys av målene for InterCity-utbyggingen om kortere reisetid og økt 

kapasitet, samtidig som planlegging skal legge vekt på kostnadseffektive løsninger. Å gå 

videre kun med Vear- og Jarlsberg-korridorene vil etter vårt syn ikke i tilstrekkelig grad ivareta 

disse hensynene. 

− SD støtter Bane NORs vurdering og mener det er avgjørende at Nøtterøykorridoren utredes. 

− SD ber KMD om at rollen som ansvarlig myndighet for fastsettelse av planprogrammet for 

InterCity-prosjektet Tønsberg – Stokke endres, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 31, og 

overføres til SD.

− SD tar sikte på at den videre planprosessen med kommunedelplan gjennomføres med 

kommunene som planmyndighet.  

Status planprosess, Tønsberg-Stokke



Kommunedelplan 
KDP IC Stokke-Larvik, 
Stasjon ved Torp
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Gokstadkorridoren – oversikt frem til stasjon ved Torp
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Gokstadkorridoren  - Torp stasjon

Sandefjord Stokke



• Stasjonslokalisering 
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Unnebergkorridoren, stasjonsplassering
Sandefjord Stokke
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Stasjonslokalisering på Torp, Torp Vest
Sandefjord Stokke
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Stasjonslokalisering på Torp, Torp Vest
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Gokstadkorridoren

Sandefjord Stokke



KDP IC Stokke-Larvik
Grunnforhold og løsninger i Larvik
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Verningen-
korridoren 

InterCity



Stålakerkorridoren

InterCity



Kongegata-
korridoren

InterCity

Løsmassetunnel / Åpen byggegrop 

med støpt betongtunnel

Åpen byggegrop og støpt 

betongtunnel



Kongegata
Høy løsning

InterCity



Kongegata 

InterCity



Indre Havn-
korridoren

InterCity

Åpen byggegrop og støpt 

betongtunnel med 

tilbakefylling av masser



Indre havn

InterCity

Betongtunnel i spuntet byggegrop



Hensetting - Vestfoldbanen
Tønsberg og Drammen
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Hensetting - Drammensområdet

• Det er behov for midlertidig og permanent hensetting i Drammensområder.

− imøtekomme fremtidige tilbudsforbedringer, nye toganskaffelser (herunder også flytoget) 

− samt bortfall av hensettingsplasser (på Sundhaugen og Skamarken) i forbindelse med IC-utbyggingen 

(Drammen-Kobbervikdalen)

• Midlertidig hensetting:

− startet opp planlegging for å ivareta behovet for midlertidig hensetting på eksisterende arealer 

regulert/midlertidig tillatt brukt til jernbaneformål. 

− Planlagt ibruktakelse hensettingsarealer fase1 i 2020 og fase2 i 2022.

• Permanent hensetting:

− startet planlegging for permanent hensetting i Drammensområdet.  

− Rådgiver for arealsøk, kommundelplan og teknisk hovedplan antas startet opp 3.kvartal 2018. 

− Planlagt ibruktakelse 2024/2025.
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