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Vurdering av mulige deponier

FORORD
Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-utbyggingen på Østlandet. I henhold til Nasjonal
transportplan 2014 – 23 skal dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker være bygget innen 2023.
Jernbaneverket oversendte 17. februar 2016 sitt anbefalte forslag til korridor for dobbeltspor; alternativ 3
med stasjon på Skoppum vest. Alternativet har en stor andel tunnel i tillegg til strekninger i dagen.
Kommunedelplanen ble vedtatt i de tre berørte kommunene i oktober 2016.
Hensikten med foreliggende rapport er å kartlegge mulige deponilokaliteter for stein og andre masser.
Egnetheten og konsekvensene for det ytre miljøet vurderes for de mulige deponiene.
Arbeidet ledes av Jernbaneverket InterCity med Elsebeth A. Bakke som planleggingssjef.
Rapporten er utarbeidet av Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS med følgende underkonsulenter:
• ViaNova Plan og Trafikk AS v/Sven Narum og Anne Li Røtvold (spor/overbygning, underbygning,
veg, 3D, VA)
• Grindaker AS v/ Geir Pettersen og Helene Mykleby (landskap, nærmiljø og friluftsliv)
• Geovita AS v/Vegard Woldsengen (geoteknikk og geologi)
• NIKU v/Torgrim Guttormsen (kulturmiljø og kulturminner)
• NIBIO v/Roger Roseth (naturmiljø, naturressurser/vannressurser)
Jernbaneverket InterCity
November 2016
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SAMMENDRAG
Utbyggingen av dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker er i teknisk hovedplan beregnet å gi et
masseoverskudd på ca. 2 000 000 m3 [2].
Det planlegges med at all massene må deponeres. For å sikre tilstrekkelig deponikapasitet og sikre en
effektiv og forutsigbar anleggsgjennomføring er det søkt etter deponier i tilknytning til dobbeltsporkorridoren og tilgrensende områder.
Det er vurdert 20 områder i Horten, Re og Tønsberg kommune. Det er gjort en overordnet vurdering av
egnethet som deponi, og konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø
og naturressurser. Egnetheten er i stor grad knyttet til grunnforhold og størrelsen på deponiet (volum).
For vurderingene er det tatt høyde for et mulig entrepriseskille omtrent ved rv. 19.
Det er fem deponier som framstår som godt egnet, D1, D3B, D7, D13 og D18. D1 og D3B ligger i nord,
D7 midt i korridoren, mens D13 og D18 ligger i sør. Alle deponiene ligger tett på antatte angrepspunkter
for tunneler eller traseen. D7 og D13 har også stor kapasitet som gjør at mye masse kan deponeres på et
relativt lite areal.

Figur 1:Vurderte deponier. Deponier som er vurdert som godt egnet er markert med stjerne.
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1.1

Vurdering av mulige deponier

INNLEDNING
Bakgrunn

Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Strekningen NykirkeBarkåker 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 [10] lå til offentlig ettersyn våren 2014.
Fastsatt planprogram er datert 9.9.2014. Det er utredet 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 er det også utredet et alternativ via Nykirke
tettsted. Lokalisering av jernbanestasjon i samtlige korridorer inngår i utredningen.
Jernbaneverket har anbefalt alternativ 3 [3].
Offentlig behandling av planen forventes gjennomført våren og sommeren 2016, med et politisk vedtak i
løpet av høsten 2016.
Denne rapporten vurderer ulike lokaliteter for deponi av overskuddsmasser fra utbyggingen, hvor
tilgjengelighet og påvirkning av miljøforhold er beskrevet på et overordnet nivå. Vurderingene tar
utgangspunkt i at dobbeltsporet lokaliseres i korridor 3.
Rapporten vil danne grunnlag for en reguleringsplanprosess for deponier, som skal sikre tilfredsstillende
deponikapasitet ved anleggsstart.
Det er foreløpig ikke avklart om deponiene skal inngå i reguleringsplanen for dobbeltsporet eller
gjennomføres som egne reguleringsplaner.
I henhold til KU-forskriften, som angir hvilke planer som omfattes av kravet til konsekvensutredning,
skal reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn utredes. Vurdering av
deponier inngikk ikke i konsekvensutredningen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Det vil i forbindelse
med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet gjøres en vurdering av behovet for
konsekvensutredning for deponiområdene.
For deponier utenfor traseen, må det sannsynligvis reguleres egne anleggsveger mellom traseen og
deponiene.
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Vurdering av mulige deponier

Hensikt

Utbyggingen av dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker er beregnet å gi et masseoverskudd på ca.
2 000 000 m3[2]. Massene vil bestå av steinmasser fra tunneldrift og ulike masser fra dagstrekningene i
skog- og landbruksområdene. En del matjord av god kvalitet vil også inngå i massene.
Alle masser skal i størst mulig grad utnyttes i forbindelse med utbyggingen. Det er likevel stor
sannsynlighet for at det vil være behov for egne områder for midlertidig og/eller permanent deponering.
For å oppnå en forutsigbar og effektiv anleggsgjennomføringen ønsker prosjektet å regulere arealer som
sikrer mulighet for deponering av massene.
I arbeidet med å finne de beste deponiene har rådgivergruppa i tett samarbeid med Jernbaneverket
vurdert en rekke lokaliteter.
For å avgrense antall deponier som utredes og reguleres er det ønske om å foreta en vurdering av de ulike
deponiene som det fokuseres på i den videre planleggingen.
Foreliggende rapport oppsummerer og dokumenterer prosessen, hvor et stort antall deponier er vurdert
med hensyn på kapasitet, tilkomst, grunnforhold og konsekvenser av både transport og miljøpåvirkning.
Rapporten gir en overordnet vurdering av de ulike deponiene.

1.3

Bruk av overskuddsmasser

I den videre detaljplanleggingen av dobbeltsporet vil bruk av sprengsteinsmasser til samfunnsnyttige
formål vurderes. Økt kunnskap om hvilke bergarter som vil tas ut samt kvaliteten på massene vil kunne
ha betydning for bruk.
Eksempelvis kan man tenke seg at massene kan benyttes til veg- og havneutbygging, transport til
pukkverk, tomteopparbeidelse etc.
Forhold knyttet til markedet og konkurranseforhold for eksisterende stein- og grustak må vurderes.
Det er i denne fasen foreslått et areal vest for stasjonen på Skoppum vest som kan benyttes som
midlertidig deponi, hvor masser som skal transporteres/benyttes av andre aktører kan deponeres i en kort
periode.

1.4

Forutsetninger for vurderingene

Vurderingene tar utgangspunkt i nytt dobbeltspor lokalisert i korridor 3.
Massedeponiene skal benyttes til å deponere masser fra jernbaneanlegget.
Kort transportveg, eventuelt kort adkomstveg til hovedvegnettet, fra anlegget til deponiene prioriteres.
Hovedprinsipper for anleggsgjennomføring:
Det er et mål at massene i størst mulig grad skal fraktes direkte fra anleggets uttakspunkt til deponi.
Mellomlagring kan være aktuelt dersom dette er hensiktsmessig for både anleggsdrift og miljøforhold.
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Det forutsettes at massetransporten utføres med lastebiler med henger med en kapasitet på ca. 13 m3 løst
berg.
Avrenning fra deponiene skal skje kontrollert. Etablering av tiltak for fordrøying og sedimentasjon skal
vurderes utfra lokale forhold.
Deponikapasitet og massebalanse
Det er i hovedplanen beregnet uttak av masser, listet opp i tabellen under.
I forbindelse med vurdering av deponi har det vært en målsetting å tilstrebe balanse i masser som skal ut
av linja og deponikapasitet på strekningen Nykirke kryssingsspor – rv.19 og rv.19- Barkåker.
Tabellen under sammenstiller masser ut av linja og deponikapasitet. Det framgår ikke av tabellen at det
på toppen av steindeponiene er mulighet til å deponere løsmasser.
Nykirke kryssingsspor – rv. 19 Rv. 19- Barkåker
Masser ut av linja
Løsmasser (jord)
Stein (berg)
Deponikapasitet (anbefalte
deponier)
Løsmasser (jord)
Stein (berg)

1.5

326 000 pfm3
887 000 pfm3

181 000 pfm3
107 000 pfm3

124 000 m3
1 276 000 m3

211 000 m3
1 170 000 m3

Dyrka mark

Traseen for dobbeltspor vil krysse jordbruksområder med matjord av høy kvalitet. Dette gjelder spesielt i
nord der områdene ved Teigen/Moskvil/Åsrød krysses. Nord for Barkåker vil jordbruksområder mellom
Nordre Brekke og Skotte bli berørt.
Utsnittene under viser verdivurderingen av naturressursene ved Nykirke og Barkåker [3].
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Matjord med høy kvalitet er en ressurs som i størst mulig grad skal gjenbrukes. I henhold til en foreløpig
utgave av Kravspesifikasjon matjordplan [17] utarbeidet av Vestfold fylkeskommune, skal det
utarbeides planer som sikrer at matjorda blir behandlet og flyttet på best mulig måte.
Kravspesifikasjonen gir detaljerte føringer for beskrivelse og bruk av matjord, vurdering og avklaring av
mottaksarealer og utførelse av jordflyttingen.
Enkelte av deponiområdene har potensiale til å opparbeides til framtidige jordbruksarealer. Planer som
ivaretar flyttingen av matjord fra traseen til deponiene eller andre aktuelle arealer vil være en del av
arbeidet med reguleringsplanene for disse deponiene. Kravspesifikasjonen matjordplan [17] vil inngå
som et grunnlag i dette arbeidet.

1.6

Kostnader ved etablering av deponier

Etablering, oppfylling og avsluttende arrondering er komponenter som inngår i kostnader knyttet til
deponi. I tillegg kommer kostnader knyttet til midlertidig erverv av grunn og kompensasjon for
arealbeslag. Etablering av atkomstveger eller oppgradering av eksisterende gårds-/skogsbilveger vil også
tilkomme.
Nedenfor er det listet opp forhold som vil kunne påvirke kostnadene og behovet for midlertidig erverv.
Kompensasjon for midlertidig erverv og bruk av private veger
Jernbaneverket har som hovedprinsipp at anleggstrafikk skal skilles fra annen trafikk.
Bruk av private gårds- og skogsbilveger som atkomst til deponi og anleggsveger mellom angrepspunkter
i anlegget kan medføre behov for oppgradering av vegene. Det kan tilkomme kostnader knyttet til
redusert tilkomst/bruk for grunneier og reetablering av vegene.
Støyreduserende tiltak
For boliger som vil få økt støy som følge av transport til eller drift av deponiene vil det være aktuelt å
gjennomføre støyreduserende tiltak ved boligen.
Avslutning av deponi
Etter endt deponering må det i samråd med grunneier, kommune og forvaltningsmyndigheter avklares
hvordan området skal arronderes for videre bruk. I utgangspunktet er det naturlig å tenke en tilbakeføring
til opprinnelig funksjon og arealformål.
Framtidig bruk og utforming av terrenget etter endt deponering vil bli avklart i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet. Da deponibehovet ved utarbeidelse av reguleringsplan kan være uavklart bør det
vurderes om ulik utforming og bruk skal inngå som en del av planen.

1.7
Figur 2: Verdikart naturressurser for delområde Nykirke og Barkåker.[3]
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Reetablering av skog

Ved avslutning av deponier vil det kunne settes krav om etablering av et jordsmonn tilpasset reetablering
av skog. Reetablering av skog med god bonitet setter store krav til tettemasser, undergrunnsjord og
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toppjord for å skape et funksjonelt jordsmonn. Massene må ha tilstrekkelig mektighet til å sikre god
rotutvikling samt en sammensetning som sikrer god vannhusholdning.

1.8

Nyetablering av jordbruksarealer

Jordflytting som kompensasjon for utbygging i områder hvor utbygging kunne skjedd på uproduktiv
mark er omdiskutert, både faglig og politisk. Problemstillingene ble belyst i et seminar som nylig ble
arrangert av Jordvern – Vestfold.
En ny rapport om kompensasjonsarealer i samferdselsprosjekter [18] beskriver jordflytting som siste
aktuelle løsning etter at alle andre muligheter for å unngå, avbøte og restaurere er prøvd.
Prisen for jordflytting er i utgangspunktet høy, da massene må sorteres skånsomt i matjord og
undergrunnsjord som smulder før transport. Deretter håndteres varsomt både ved transport og ny
utlegging.
Det er mange som mener at matjord som bør flyttes som følge av nasjonalt viktige samferdselsprosjekter
skal utnyttes optimalt mht framtidig produksjon, primært på ikke-dyrkbare arealer som avsluttede
deponier på impediment.
Prisvurderingen for «flytting av dyrka jord» [18] tar utgangspunkt i utgraving, sortering og
mellomlagring av jordmasser fra dyrka areal, samt utlegging i to sjikt (smuldrende undergrunnsjord og
matjord) over optimalisert toppdekke på deponi.
For InterCity Nykirke-Barkåker er det noen elementer som kommer i fratrekk fra totalprisen. Den dyrka
jorda må uansett flyttes fra banetraseen, og matjorda vil uansett sorteres ut siden den har stor
verdi. Undergrunnsjord vil måtte transporteres til deponi. Siden disse operasjonene sannsynligvis vil
gjennomføres vil merkostnadene knyttet til en mer omstendelig flytteprosess av dyrka jord ikke bli så
store. Og følgelig vil heller ikke merkostnadene med etablering av jordsmonn for jordbruksformål bli
store.
Erfaringsmessig har vellykketheten av nyetablert jordbruksmark variert fra svært liten avling til avling
godt utover normalnivå avhengig av hvor godt arbeidet er utført.

Figur 3: Prinsipiell oppbygging av jordsmonn for jordbruk over
deponi basert på fullskalaeksempel som ble gjort på
grøntarealer på Fornebu. [19]

Undergrunnslag er i denne sammenhengen definert som
jordsmonnsmasser som gir mulighet til rotutvikling. Jordforsk
anbefaler at topplag og undergrunnslag samlet skal være minst
1 m på areal som skal brukes til dyrking av åkervekster. Dette
for å oppnå rotutvikling ned til normal grøftedybde på 90-100
cm. Mellom grøftene bør da røttene kunne nå minst 80 cm
dypt.
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Innledende vurdering av deponier

Innledningsvis er det gjort et søk etter områder som er aktuelle for deponi. Det er gjort en kort vurdering av egnethet som sammen med en befaring av lokalitetene har dannet grunnlaget for hvilke deponier som er
foreslått å utrede videre. Tabellen under oppsummerer vurderingene, der fargekodene betyr:
Velegnet
Egnet/OK
Ikke egnet
Stedsinfo
Kommune

Deponi 1

Deponi 2

Horten

Horten

Kapasitet
G/bnr

Areal

Ca. 63 daa

Ca. 46 daa

ICP-34-A-10081_02A_Vurdering av mulig deponier.docx

Volum i m3

401 000

80 000

Vurdering
Nærmiljø og
Tilgjengelighet
Grunnforhold
Landskapsbildet
Naturmiljø
Friluftsliv
Ikke mye brukt. I
Det er avsetninger
utkanten av
Verdifullt
Lite eksponert.
av siltig leire i
friluftsområde med
ravinelandskap.
Landskapsverdier går
området. Stedvis er
C-verdi.
Utfordringer
tapt ved etablering av
God
den siltige leira bløt.
Ved bygging av ny
geoteknisk med dyp
jernbane i dalbunnen,
Dybder til berg
bane vil
nedfylling av bekk.
derfor er sårbarheten
varierer fra 0 til 10
opplevelsesverdien
Avrenning via liten
liten.
m.
uansett svekkes.
bekk til Frebergsvik.
Derfor lite sårbart.

God

Eksponert i et
forholdsvis flatt
landskap. Knyttes opp
Ravinelandskap.
mot noen mindre
Marine avsetninger. knauser. Gravrøys like
ved, hvis form vil
kunne svekkes av
tiltaket.

Skoglandskap, ikke
mye brukt

Reetablering av skog

Anbefaling
Naturressurs

Kan reetablere
skog eller lage
jordbruksareal på
toppen av fylling.

Kulturminner

Samlet vurdering

Ligger mellom E18
og jernbanen. God
tilgjengelighet.
Kan utvikles til
Ingen kulturminner
landbruk. Konflikt
berørt.
med naturverdier,
men mye vil trolig
gå tapt ved
bygging av bane.

Unngår direkte
konflikt med
gravrøys (AL 51784)
ved Soleglad.
Potensiale for
lignende funn i
Tar noe dyrkbar
området. Har visuell For lite volum, for
skog/utmark. Ved
påvirkning i
eksponert.
mindre oppfylling
kulturlandskapet og
Konflikt med
kan det lages
kan påvirke den
gravrøys og
jordbruksareal på
historiske
kulturmiljø.
toppen.
lesbarheten for flere
kulturminner
innenfor miljøet (AL
51784,
0701.0105.022; 023;
036; 037; 009).
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Stedsinfo
Kommune

Deponi 3A Horten

Deponi 3B Horten

Deponi 4

Deponi 5

Re

Horten

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Kapasitet
G/bnr

Areal
Ca. 35 daa
(NB! Kun
del øst for
høyspenttr
asé medregnet)

Ca. 50 daa

Ca. 65 daa

Ca. 71 daa
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Volum i m3

81 000

124 000

200 000

160 000

Tilgjengelighet

God

God

Grunnforhold

Torv og myr. Liten
dybde til berg,
typisk 0-2 m.

Stort sett bart
fjell/tynt dekke.
Antydet tykk
havavsetning i
bunnen av dalen.
0-5 m til berg.

Landskapsbildet

Åpent grøftet
myrlandskap uten
stor verdi. Noe
eksponert pga. det
flate terrenget.

Vurdering
Nærmiljø og
Naturmiljø
Friluftsliv
Noe brukt som
lekeområde for barn
(sommerbruk
registrert av
barnehage).
Støyutsatt område.

Anbefaling
Naturressurs

Kulturminner

Samlet vurdering

Arealet vest for
høyspent er
dyrkbar jord.

Unngår direkte
konflikt med
kulturminner. I
skogkanten like øst
for Kopstadkrysset
er det funnet en
steinalderboplass,
AL 118065.

Lite volum, vil
være noe
eksponert. Ligger
svært tilgjengelig.

Griper inn i
Området består av
Skogkledd smal dal
viltområde registrert
skog av høy og
som vil være lite
Området inngår i
som hekke- og
middels bonitet.
eksponert i
Nykirkes mye brukte
leveområde for
Deler av skogen er
God tilgjengelighet
landskapet.
nærturområde og
musvåk. Habitatet vil i hogstklasse V og
og lite eksponert
Dalformen vil kunne deponiet berører en
Ingen kjente
påvirkes under aktiv kan sluttavvirkes.
dal gjør området
bevares selv om
lysløype i nord og
kulturminner blir
deponering.
Reetablering av
godt egnet som
terrenget heves opp
tangerer den
berørt av deponiet.
Forholdene for vilt skog på tilrettelagt
deponi for
mot 6 m. Grenser til
samme lysløypen i
antas å kunne
jordsmonn vil
løsmasser.
verdifullt
sør.
gjenopprettes ved
gjenopprette
kulturlandskap i sør.
etablering av skog på
forholdene for
ferdig deponi.
skogproduksjon.

Litt langt unna

Del av et
Forvitringsdagsturområde, og
materiale.
registrert som
Grunnlendt område
Område til dels
lekeområde for
med tallrike
regulert til næring. Få barn. Dette ligger
fjellblotringer. I
landskapsverdier
innenfor område
tillegg er det marin
som er regulert til
strandavsetning
næring og vurderes
å være tapt.

God

Skog nær harmonisk
kulturlandskap med
mindre bekker.
Området viktig som
innramming til
kulturlandskapet i
øst.

Tynn marin
avsetning.

Myrområde vurdert
som verdifullt
naturelement.
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Deponiet ligger i
Nykirkes
nærturområde, i en
sone som er
definert som
stilleområde.
Lysløypa berøres.

Området er i
utgangspunktet
registrert som
leveområde for stor
salamander, og Aområde i RPBA. For
område regulert til
næring har disse
verdiene blitt
overkjørt.

Vil kunne
reetableres som
jordbruksareal
eller alternativt
arealformål som
planlagt ut fra
dagens inngrep
(utvidet
næringsområde)

Griper inn i område
for spettefugler.

Østvendt, ikke
optimalt for
reetablering av
jordbruksareal.

Allerede utbygget,
nærføring gårdstun For lite volum, stor
og beitemark.
avstand, området
Kommer i direkte
blir uegnet til
konflikt med
industri.
meldepliktig
Naturverdier
våningshus
registrert, men
0701.0105.04 på
trolig allerede tapt
Bruserødteien og
som følge av
beitelandskapet i
næringsområdet.
sør.
Skjermet gårdstun,
funn av
Steinalderboplasser
Liten mektighet,
(AL 69622, AL 6188
legger beslag på
og AL 79076).
mye areal i forhold
Potensiale
til volum. Konflikt
steinalder i kote 70med naturverdier
80. Like ved
og mindre egnet
deponiområdet
som eventuelt
ligger et SEFRAKjordbruksområde.
registrert bolighus
fra 1800-tallet
(0701.0303.051).
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Stedsinfo
Kommune

Deponi 6

Horten

Kapasitet
G/bnr

Areal

Ca. 115
daa

Volum i m3

260 000

Deponi 7

Horten

Ca. 160
daa

875 000

Deponi 8

Horten/Re

Ca. 186
daa

730 000

Deponi 9

Re

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Ca. 125
daa
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890 000

Tilgjengelighet

Litt langt unna

Grunnforhold

Tynn hav-/
strandavsetning.
Myr.

Landskapsbildet

Lite eksponert, men
legger beslag på et
forholdsvis stort areal
og myrområde.

Vurdering
Nærmiljø og
Naturmiljø
Friluftsliv

Sommerrute
berøres i sør.
Området er del av
stilleområde og et
større
dagsturområde.

Sommerrute går
Lite eksponert, stort
tvers gjennom
område omgitt av
området og berøres.
Grei
Tynn marin
flere mindre høyder. Området er del av
tilgjengelighet
avsetning
Mye stillestående
stilleområde og et
vann i område.
større
dagsturområde.
Området er del av
Harmonisk
et stort nettverk av
kulturlandskap mister
stier og småveger.
sin karakter ved
Men ikke registrert
etablering av deponi.
noen akkurat i dette
De svakt bølgende
omr. foruten
terrengformene i
Bekkedal med tykke
Paulivegen som går
God
jordbruksområdet
havavsetninger
igjennom deponi
med grøntdrag rundt
omr. Søndre del
bekk vurderes som
(skogsområdet)
viktige landskapsbrukes av Revetal
kvaliteter. Bekken må
ungdomsskole (fra
legges i rør ved at
eldre registrering av
terrenget heves.
barns lekeområder).
Lite eksponert, nær
verdifull ravinedal.
Terrengbearbeiding i
Det er trolig leire i
næringsområdet
Hele området er
området ned mot
svekker opplevelsen
registrert som
Litt langt unna
bekkedal. Ellers
av landskapsbildet fra lekeområde for barn
forvitrings-materiale
toppen og i
fra Revetal
og grunt til berg.
skråningen. Et variert
ungdomsskole.
terreng med ulike
helninger jevnes ut.

Ved reetablering av
skog vil Solbergåsen
ikke bli fragmentert
som naturområde.
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Anbefaling

Naturressurs

Kulturminner

Samlet vurdering

Unngår direkte
Gir mulighet for
konflikt med
etablering av
gårdstun på
jordbruksareal på
sørøstsida. I østsida
toppen, alternativt
Liten mektighet,
ligger gamle
reetablering av
legger beslag på
jernbanen fra 1800skog. Området
mye areal i forhold
tallet samt flere
består delvis av
til volum.
tunform (til en viss
dyrkbar skog. D7
grad bevart) og
prioritert framfor
gårder (i opprinnelig
D6.
kontekst).

Gir mulighet for
Skjermet gårdstun.
etablering av
Potensial med funn
Ved reetablering av
jordbruksareal på
fra steinalder.
skog vil Solbergåsen
Stort volum, lite
toppen, alternativt
Gamle
ikke bli fragmentert
eksponert.
reetablering av
dyrkningsflater med
som naturområde.
skog. D7 prioritert
steingjerder. Må
framfor D6.
undersøkes/sjekkes.
Inngrep
kulturlandskap,
problematisk. Stor
Blir liggende over
Stort volum, lite
visuell påvirkning på
bekk og med nærhet
areal, Fint
Tar jordbruksareal hvordan det bevarte
til naturtypeområdet.
kulturlandskap blir
som må
gamle
Negativt med
borte, bekk vil
reetableres på
kulturlandskapet vil
bekkelukking eller
legges i rør.
toppen av
oppfattes i
bekkeflytting og
Utfordring med
deponiet. En
fremtiden. Det vil
utradering hele
omlegging av vei.
kostbar operasjon. også endre radikalt
dagens bekkeleie og
Mange
på den historiske
naturmiljø.
konfliktpunkter.
lesbarheten for flere
kulturminner
innenfor miljøet.
Blir liggende i
skråning med
avrenning og
Østvendt
grenseområde mot jordbruksareal om
Undrumsdalsbekken. det blir etablert på
Fare for forurensning
toppen. Ikke
og påvirkning av
optimalt for
biologiske kvaliteter i
lysforhold.
kantsonen og
bekkeløpet.

Utbygget platå,
fjernet steinalderlokalitet. Mulig
hulvei registrert i
ravinedalen

Stort volum, lite
areal, lite
eksponert,
usentralt.
Potensielt
problematiske
grunnforhold.
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Stedsinfo
Kommune

Deponi 10 Horten/Re

Deponi 11 Re

Deponi 12 Horten

Deponi 13 Horten

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Kapasitet
G/bnr

Areal

Ikke
beregnet

Ca. 197
daa

Ca. 33 daa

Ca. 156
daa
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Volum i m3

Lite

645 000

97 000

1 170 000

Tilgjengelighet

God

God

God

God

Grunnforhold

Landskapsbildet

Grunnforholdene
består i hovedsak av
leire, trolig fast
Eksponert mot rv. 19.
leire. Dybder til berg
varierer fra 0 til 10
m.

Vurdering
Nærmiljø og
Naturmiljø
Friluftsliv

Ingen konflikter

Ingen konflikter
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Anbefaling

Naturressurs

Kulturminner

Samlet vurdering

Tett på område med
kulturminner,
problematisk.
Lite areal og lite
Påvirker negativt
volum (tidligere
Fulldyrket tidligere
kontekstuelt og
deponi), fulldyrket
deponi.
historiske
og tett på
lesbarheten av
kulturminner.
viktige forminner fra
steinalder.

Grunnforholdene
består et øvre lag
Tar mye
Skoleveg berøres,
med sand og
jordbruksareal,
Bølgende harmonisk
men vil
tørrskorpeleire over
Avrenning mot
som må
kulturlandskap jevnes gjenetableres. Mulig
middels fast til
sidebekk til
reetableres på
ut og landskapspåvirkning av
meget fast leire ned
Undrumsdalsbekken.
toppen av
kvalitetene svekkes.
Hegnavannet som
til berg. Dybder til
deponiet. Kostbar
badeplass?
berg varierer fra 0reetablering.
10 m.
Del av
Tangsrødmarka,
med mange
Beliggenhet tett på
Lite eksponert i
grusveger og stier. viltovergangen til E18 Ved utnyttelse vil
Bart fjell, stedvis
bekkedal med nylig
Utenfor
og lager barriere i
det være aktuelt å
tynt dekke. I tillegg
hugget skog. Bratte
kjerneområdet.
anleggsfasen.
reetablere skog på
forvitringssider i øst og vest gjør Ingen stier berøres
Avrenning mot
toppen av
materiale.
deponiet lite synlig. direkte av deponiet.
sidebekk til
deponiet.
Vinterløype
Undrumsdalsbekken.
tangerer området i
nord.
Mulighet for godt
Dal som fylles igjen,
Vannhåndteringsjordbruksareal på
der dalformen vil
messig er det gunstig,
Skogsbilveg og stier
toppen. Mindre
endres betydelig og
med klare
som er mye brukt
områder med
flere karakteristiske
avrenningsforhold.
berøres. Stiene kan
dyrka og dyrkbar
knauser i dalen vil bli
Lett å lage
Fjellsider, bunn av
flyttes, men
jord i dalbunnen
borte. Etablering av
rensedammer.
myr og leire.
opplevelsen av
kan utnyttes som
ny landbruksjord vil
Berører i hovedsak
stedet endres.
jordsmonn til godt
kunne tilføre
kultur- og
Stilleområdet vil
jordbruksareal på
landskapet noe annet
landbrukspåvirkede
reduseres.
toppen. Utnyttes i
enn ved reetablering
områder og ikke skogdag som
av skog.
og naturområder.
sauebeite.

Inngrep i
Inngrep i et
kulturlandskap, kan
harmonisk
bli problematisk. Vil
kulturlandskap og
påvirke lesbarheten
kulturmiljø og fare
av Adal
for forurensning
kulturmiljøet i sin
av bekk.
helhet.

Minimale
konsekvenser for
kulturmiljø og
kulturlandskap.

Lite volum, fare
for avrenning og
forurensning av
bekk. Nærhet til
viltovergang.

Kan komme i
Stort volum, lite
konflikt med
areal, velegnet på
steinalderboplass AL
mange måter.
36647 (som strekker
Naturopplevelsen
seg over minst 750
forringes og
m2). Potensiale
stilleområdet
steinalderfunn kote
reduseres.
70-80.
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Stedsinfo
Kommune

Horten/Tønsb
Deponi 14
erg

Horten/Tønsb
Deponi 15
erg

Deponi 16 Tønsberg

Deponi 17 Re/Tønsberg

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Kapasitet
G/bnr

Areal

Ca. 100
daa

Ca. 136
daa

Ca. 55 daa

Ca. 219
daa
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Volum i m3

260 000

430 000

182 000

1 457 000

Tilgjengelighet

God

God

OK

God

Grunnforhold

Landskapsbildet

Vurdering
Nærmiljø og
Naturmiljø
Friluftsliv

Skogsbilveg/ Turveg,
Del av
Flatt område mellom
Forvitringsdagsturområde.
to mindre høyder
materiale over berg.
Tangsrød/Uleberget
fylles opp.
inngår i de kartlagte
stilleområde.

Tykke marine
Flott landskapsrom
avsetninger. Omgitt endres. Nivå heves og
av berg.
tjern fylles igjen.

Forvitringsmateriale over berg.

Deponiet medfører
reduksjon av
skogsområdet og
heving av daldraget.
Bekk legges i rør.

Berg med
havavsetninger i
enkelte områder

Deponiet medfører
reduksjon av
skogsområdet og
heving av daldrag. En
del småformer i
terrenget vil
forsvinne.

Skogsbilvei/ turvei,
Mye brukt område
rundt Tangsrød/
Uleberget inngår i
de kartlagte
stilleområdene.
Mye brukt turvei
berøres direkte.
Stilleområde
berøres.

Helårssti (også
skiløype) som er
mye brukt berøres
to steder.
Stilleområde
reduseres.

14 av 29
ICP-34-A-10081
02A
22.11.2016
Anbefaling

Naturressurs

Kulturminner

Samlet vurdering

Egnet for
etablering av
jordbruksareal.
Vest og sørvendt gir gode
lysforhold. Kan
også reetableres
med skog.

Potensiale
steinalderfunn kote
70-80.

Lite volum, ellers
velegnet.

Potensiale
Tar mye
steinalderfunn kote
jordbruksareal, må
70-80 og eldre
dyrkes opp.
dyrkingsflater. Må
evalueres.

Flott
landskapsrom
endres. Stort
arealbeslag i
forhold til volum.
Dyrt å videreføre
landbruksdrift.

Negativt ift. bevaring
av skogområdene i
Potensiale
Bedre å bruke D16
Tangsrødmarka. Over
steinalderfunn kote
enn å flytte dyrka
sidebekk til
70-80 og eldre
jord på D15.
Sverstadbekken - fare
dyrkingsflater.
for avrenning.

Lite volum, fare
for forurensning
av bekk.

Fragmentering av
Tangsrødmarka som
naturområde (ikke
hvis det reetableres
skog).

Gir avrenning mot
Sverstadbekken.
Ødelegger dam
registrert som
naturtypeområde.

Fragmentering av
Tangsrødmarka som
sammenhengende
naturområde. Mulig
trekkhinder i
anleggsperiode.
Avrenning til
Sverstadbekken.

Egnet for
etablering av
jordbruksareal vest og sørvendt.
Gode lysforhold.

Potensiale
steinalderfunn kote
70-80 og eldre
dyrkingsflater.

Velegnet for
deponi, stort
volum mulig,
landbruksmark
berøres, viktig
skogs/friluftsområ
de påvirkes.
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Stedsinfo
Kommune

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Kapasitet
G/bnr

Areal

Volum i m3

Deponi 18 Tønsberg

C. 98 daa

211 000

Deponi 19 Tønsberg

Ikke
beregnet

Ikke
beregnet/vu
rdert for lite

Tilgjengelighet

God

Grunnforhold

Landskapsbildet

Vurdering
Nærmiljø og
Naturmiljø
Friluftsliv
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Anbefaling

Naturressurs

Kulturminner

Samlet vurdering

Registrerte
kulturminner blir
Et forholdvis flatt
direkte berørt av
skogsområde, der
deponiområde D18:
deler av skogen nylig
En stor andel av
Del av
Deponiet ligger over
steinalderboplasser
er felt. Lave
deponiet ligger på
Tangsrødmarka,
sidebekker/grøfter
med flint (AL 40827
tilgrensende høyder i
dyrkbar mark i
men fremtidig
mot Sverstadbekken.
og AL 69621), en
Tynt dekke med
nord, øst og sør.
skog. Ressursen
Området dekker er
jernbane gjør at
Lokalisering er
kullgrop fra
forvitringsmateriale
Bekkestrenger
kan utnyttes for
relativt stort areal.
dagens stilleområde
utfordrende mht.
middelalderen (AL
og noe marin
berøres uten at det
etablering av nytt
Negativt mht. fare
går tapt. Derfor
jordtap og
15535) og flere
strandavsetning
har stor betydning for
jordbruksareal.
for forurensning
mindre sårbart. Mye
vannkvalitet.
groper (AL 35641,
over berg. 0-5 m til
landskapsbildet.
Skogen er nylig
av
brukt
Realisering krever god
6182) som gir en
berg.
avvirket. Området
Sverstadbekken.
turvei/adkomstvei
planlegging, gode
indikasjon om
har god bonitet.
berøres.
rensetiltak og kontroll
utmarksaktiviteter
Skog bør etableres
av vannkvalitet.
over tid i området.
på ferdig deponi.
Det er et potensiale
for tilsvarende
arkeologiske funn i
deponiområdet.

Marin
strandavsetning

Svakt skrånende
terreng, hogstflate.
Vil være eksponert.

Ingen konflikter

Fare for forurensning
av Sverstadbekken.

Potensiale
steinalderfunn kote
70-80, gårdsnære
kulturminner.

Uegnet topografi,
lite volum.

Deponilokaliteter som anbefales vurdert som permanente deponier for tunnelstein og løsmasser. Vurderingen vil danne grunnlag for et mulig varsel om oppstart av regulering. Følgende lokaliteter anses som aktuelle:
D1, D3B, D7, D13 og D18.
I etterfølgende kapitler er det gitt en utdypende beskrivelse av muligheter og konsekvenser for disse fem lokalitetene.
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Vurdering av mulige deponier

Deponi D1
Høydeanalyse deponi D1

Stedsinfo
Kommune
Gnr/bnr
Planstatus
Formål
Kapasitet
Areal
Volum deponi
Deponimasser
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Horten

Kommuneplan: Landbruk, natur og friluftsliv (LNF-områder)
Ca. 63 daa
401 000 m3
Stein; dagsone og tunnel
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Vurdering av mulige deponier

Vegatkomst – kjøreavstand og vegtyper
Atkomst fra øst via fv. 310 Kopstadveien, Hellandveien og privat grusveg/driftsveg langs eksisterende
spor til Tangentunnelen. Fra vest er det mulig med atkomst fra fv. 680 Kopstadveien, delvis via den
private Ås gårdsvei og deretter nyetablert anleggsveg.
Deponiet ligger tett på angrepspunktene for betong- og fjelltunnel under Sletterødåsen og forlengelsen av
Tangentunnelen.
Grunnforhold
I nord og øst grenser deponiet til faresoner med faregrad lav og middels ifølge områdestabilitet rapporten
[1]. Det er ikke utført grunnundersøkelser, vurderingen baserer seg på en antagelse om at det er
kvikkleire i området. Mot E18 er det utført grunnundersøkelser som viser siltig leire. Stedvis er den
siltige leira bløt. Dybder til berg varierer fra 0 til 10 m.
Deponiet kan få en stabiliserende effekt, men plassering og omfang av fyllingene må vurderes. Det pågår
supplerende grunnundersøkelser i området som vil øke kunnskapen og bedre beslutningsgrunnlaget.
Trafikksikkerhet
Direkte atkomst fra angrepspunkter, tunnelpåhugg, til deponiområdet medfører lite transportbehov på
private og offentlige veger.
Landskapsbilde
Plassering i en ravinedal, med nær beliggenhet til nytt jernbanespor. Området ligger dypt i terrenget og
der derfor lite eksponert. Innrammingen av området i øst er preget av terrengbearbeidelser i tilknytning
til eksisterende jernbane og E18. Landskapsverdiene vil i stor grad gå tapt ved utbyggingen av jernbanen,
slik at ravinedalens karakter vil endres fullstendig. Sårbarheten i området vurderes derfor å være liten.
Etablering av jordbruksmark eller reetablering av skog er begge aktuelle muligheter. Motfylling mot
jernbane vil kunne gi et større volum enn beregnet.
Nærmiljø og friluftsliv
Det går en grusvei gjennom området, men det er ikke registrert som en mye brukt turvei, og det er heller
ikke registrert annen aktivitet i området. Dette er del av et større sammenhengende turområde med Cverdi (mindre verdifulle områder). Ved etablering av nytt jernbanespor vil sammenhengen med
skogsområdene lenger vest bli brutt, og området rammes inn av veier og jernbane. Sårbarheten vurderes
derfor å være lav.
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Naturmiljø
Deponiet legges i en ravinedal der tungt anleggsarbeid, oppfylling og tunnelpåhugg vil gi store inngrep
uavhengig av korridorvalg. Det går et vilttrekk gjennom ravinedalen som vil bli berørt av
anleggsaktivitet for ny jernbane.
Rett øst for ravinedalen der deponi D1 er skissert går E18 på bru over en bekkedal. Området under brua
danner en trekkveg og viltkorridor under E18 i aksen øst – vest. Vilttrekket er vurdert som et A-område i
RPBA naturmiljø. I fagrapport naturmiljø er trekket vurdert til middels verdi da inngjerding langs dagens
jernbane gir barriereeffekt. Rett vest for skissert deponi, i Bollerudåsen, ligger to mindre skogområder
registrert som naturtype (B-kvalitet). Områdene ble registrert av BioFokus under inventering etter
oppdrag fra IC-prosjektet sommeren 2015. Et område er edelløvskog og det andre området har innslag av
hule eiker. Ravinedalen som er planlagt fylt igjen har verdi som et kvartærgeologisk element.
Rensedammen for vegavrenning fra E18 blir liggende tett på deponiet. Dammen kan ha fått naturverdi
gjennom migrasjon av verdifulle amfibier og invertebrater.
Under oppfylling vil deponiområdet gi barriereeffekt i forhold til trekkveg under E18. Ferdigstilt kan
deponiet tilrettelegges for å opprettholde denne trekkveien, både med hensyn til utforming og ved
reetablering av skog.
Naturtypeområdene ved Bollerud ligger nær planlagte tunnelpåslag for de tre korridorene, og kan bli
vanskelige å skjerme mot effekter av planlagt anleggsaktivitet. Fyllingskant for D1 ligger rundt 50 m fra
naturtypeområdene, og antas å ha mindre påvirkning enn anleggsarbeid knyttet til korridorene.
Kulturmiljø
Ingen registrerte kulturminner blir berørt av steindeponiområde D1.
Naturressurser
Dersom en velger å ta dette deponiet i bruk vurderes det som mest aktuelt å legge til rette for reetablering
av skog på ferdigstilt deponi. Reetablering av skog med god bonitet vil ivareta hensyn til vilttrekk,
viltproduksjon og jaktmuligheter. Alternativt kan det etableres et jordbruksareal på toppen av deponiet,
med utnyttelse av god matjord fra korridoren i området sør for Kopstadkrysset.
Samlet vurdering av D1
Deponiet ligger mellom E18 og framtidig dobbeltspor. God tilgjengelighet til angrepspunkter i anlegget.
Ved reetablering er det mulig å utvikle områdene til landbruk. Det er konflikt med naturverdier, disse
verdiene antas å bli sterkt berørt eller delvis gå tapt ved bygging av dobbeltsporet.
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Vegatkomst – kjøreavstand og vegtyper
Atkomst fra E18/Kopstadkrysset via fv. 666 Moskvilveien. Fra Moskvilveien til deponi og angrepspunkt
for fjell oppgraderes en landbruksatkomst ved gården Moskvil, søndre. Avkjørselen fra Moskvilveien må
utformes slik at den hensyntar gårdsbruket. Atkomsten forlenges inn til angrepspunkt og deponi.

Grunnforhold
De kvartærgeologiske kartene viser stort sett bart fjell/tynt dekke, men det er antydet tykk havavsetning i
bunnen av «dalen». AEM resultatene viser at det er 0-5 m til berg. Det tynne laget med løsmasser er
trolig faste masser. Deponiet er vurdert som stabilt.
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Undrumsdalsbekken. Det godt til rette for at avrenning fra deponiet kan håndteres i en renseløsning før
videre avrenning mot Bondalsbekken og Borrevannet.
Kulturmiljø
Ingen registrerte kulturminner blir berørt av deponi D3B.
Naturressurser
Deponiet legges i skog med høy og middels bonitet, og ved reetablering av skog bør en ta sikte på å
reetablere skogr med samme bonitet. Deponiet beslaglegger ikke dyrket eller dyrkbar mark.
Samlet vurdering av D3

Trafikksikkerhet
Direkte atkomst fra dagsonen til deponiområdet medfører lite transportbehov på private og offentlige
veger. En unngår da transport av disse massene på offentlig og privat veg som gir behov for tett kasse på
lastebilen og ekstra renhold av både kjøretøy og veger.
Kort veg til Kopstadkrysset og hovedvegnettet gir færre potensielle konfliktpunkter med lokaltrafikk.
Utformingen av avkjøring fra Moskvilveien til anleggsvegen må utformes slik at den ivaretar sikkerheten
for gående og syklende, spesielt med hensyn på barn og unge som har dette som skoleveg. Det er også
viktig at vegløsningene ivaretar beboerne på gården Moskvil, søndre, både med tanke på bomiljø og
næringsaktivitet.
Landskapsbilde
Deponiet er plassert i en forholdsvis smal skogkledd dal og vil med heving av terrenget på opp mot 6 m
bevare dalformen.
Området grenser til et beitelandskap i sør som er gitt høyere verdi enn middels, men dette vurderes å
påvirkes lite av deponiet. Se kartutsnitt under.
En utvidelse av området over ny jernbanetunnel er en mulighet som kan gi økt volum. En annen mulighet
er sidedeponiet i sørøst som er skissert på kartet.
Nærmiljø og friluftsliv
Deponiet ligger i Nykirkes mye brukte nærturområde. I nordre del berører den lysløypa og tangerer den
samme løypa i søndre del. Lysløypa vil fint kunne gjenetableres på deponiet, og når anleggsfasen er over
vil konsekvensene være relativt små. På sikt påvirkes bruk og opplevelse av området lite.
Naturmiljø
Deponiet ligger innenfor et leve- og hekkeområde for musvåk. Viltområdet vil kunne bli forstyrret og
forringet som habitat for musvåk i perioden med aktiv deponering. I ettertid vil deponiet kunne
tilbakeføres til skog, slik områdets karakter og verdi som habitat gjenskapes. Deponiet vil ha avrenning
mot Bondalsbekken og Borrevann. Disse resipientene har større toleranse for jordtap enn
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Deponiet er i utgangspunktet tenkt brukt til deponering av bløte masser som tas ut på dagsonen ved
Nykirke med direkte transport til deponi. Deponiet har et begrenset volum, men tilstrekkelig for disse
massene.
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Vegatkomst – kjøreavstand og vegtyper
Atkomst fv. 666 Pauliveien og 600 m på gårdsvegen til Snapsrød gård. For å unngå belastning av
Pauliveien bør vegen mellom tverrslag og deponi optimaliseres. Mulighet for egen trasé for tunge
kjøretøyer i ytterkant av riggområde og kun kryssing av Pauliveien vurderes.
Grunnforhold
Grunnforholdene består trolig av tynt dekke av forvitringsmateriale over berg. Tolkning av AEM data
viser at det kan være opptil 15 m til berg helt sør mot jordbruksområdet. Deponiet er vurdert som stabilt,
men grunnforholdene bør kartlegges bedre i sør.
Trafikksikkerhet
Kort atkomst fra tverrslag til deponiområdet på medfører lite transportbehov på private og offentlige
veger.

Naturressurser
Reetablering av skog av god bonitet vil gjenskape deponiet som et leveområde for vilt, et område for
skogproduksjon og uforandrede muligheter for jaktutøvelse. Reetablering av skog med god bonitet
fordrer at deponiet avsluttes med tette masser overdekket av tilpasset mektighet av funksjonell
undergrunnsjord og en toppjord med organisk innhold.
Alternativt kan deler av eller hele deponiet reetableres som jordbruksareal, der en utnytter matjord som
må fjernes fra korridoren i området sør for Kopstadkrysset og eventuelt i sør mot Sverstad. Mulighetene
for å reetablere jordbruksareal må vurderes i lys av samlet tilgang på matjord og smuldrende
undergrunnsjord. Den nordlige delen av deponiet blir østvendt mens den sørlige delen blir sør og
vestvendt. De sør- og vestvendte delene av deponiet gir gode lys og vekstforhold for etablering av ny
matjord. De østvendte delene kan også få brukbare lysforhold siden arealene har begrenset helling.
Samlet vurdering av D7

Landskapsbilde
Et stort forholdsvis flatt skogsområde nord for gården Snapsrød, omgitt av mindre høyder på alle kanter.
Sørvest for området går en kraftledningtrasé. Småhøydene skjermer og gjør et eventuelt deponi lite
eksponert. Området er rikt på vann med vekselsvis velvoksen løvskog og krattskog. En rekke
steingjerder tyder på at området har vært brukt til jordbruk eller beite. Deponiet har et stort
oppfyllingspotensiale uten at tiltaket vil være veldig synlig.
Nærmiljø og friluftsliv
Området er del av et større dagsturområde, der en registrert sommersti krysser. Dette er også del av et
større stilleområde, som ved en vesentlig heving vil kunne redusere opplevelsen av stillhet. Samtidig er
det begrenset hvor mye støy som vil kunne nå området når togtrafikken langs dagens jernbane opphører.
Naturmiljø
Deponiet gir anleggsinngrep i et større sammenhengende naturområde. Området har en
landskapsøkologisk funksjon selv om det ikke har blitt registrert viktige naturverdier. Befaringen
01.03.16 viste at en del av området var fuktlendt med storvokst svartor. Andre steder bar vegetasjonen
preg av tidligere hogst og bruk som kulturmark. I en foreløpig vurdering kan det se ut som svartorskogen
har begrenset verdi med lite død ved og sparsom undervegetasjon, men det bør gjøres en nærmere
inventering av området. Reetablering av skog på toppen av deponiet vil gjenskape områdets
landskapsøkologiske funksjon.
Kulturmiljø
Ingen registrerte kulturminner blir direkte berørt av deponiområde D7. Gårdstunet Snapsrød ligger
skjermet til ved gårdsvei sør for deponiområdet. Det er fire kulturhistoriske bygninger på tunet fra
midten av 1800-tallet og det sene 1800-tallet. I landskapsrommet der deponiet er planlagt finnes det spor
etter eldre dyrkningsflater, dreneringskanaler og beitemark som er innrammet av steingjerder.
Det er et potensiale for funn av steinalderlokaliteter i skråningene nord for gården.
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Deponiet er vurdert å ha et stort deponivolum som vil være lite eksponert i landskapet. Det er ikke
registrert viktige naturverdier i området, selv om området har en landskapsøkologisk funksjon. Området
er en del av et større dagsturområde.
Det er vurdert at ved reetablering av skog vil deponiet kunne gjenskapes som et leveområde for vilt, et
område for skogproduksjon og uforandrede muligheter for jaktutøvelse og friluftsliv.
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Vegatkomst – kjøreavstand og vegtyper
Atkomst fra fv. 665 Solerødveien. Deponiet ligger tett på begge angrepspunkt (nord og sør) for
fjelltunnel gjennom Gråmunken/Tangsrødmarka. Gjennom deponiområdet går det en skogsbilveg, denne
er planlagt benyttet som anleggsveg for å betjene det sørlige angrepspunktet.
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sauebeite og produksjon av juletrær. Åsene mot vest og øst har mye fjell i dagen og gir en god
avgrensning av deponiet med klare avrenningsforhold. Deponiet blir liggende på et vannskille og det
ligger godt til rette for å behandle avrenning i rensedammer som etableres nord og sør for skissert
oppfylling. Naturgitte forhold tilsier begrenset avrenning av vann fra området, og med gode muligheter
for å rense avrenning mot hhv. Sverstadbekken og Undrumsdalsbekken. Begge disse bekkene er vurdert
som særlig verdifulle med hensyn til sjøørret, vannmiljø og kantsoner.

Grunnforhold
Det er registrert berg i dagen på begge sider av dalen. På jordet sør for deponiet viser tolkning av AEM
målinger 5-10 m til berg. Deponiet er vurdert som stabilt.
Trafikksikkerhet
Det forutsettes at stier og turveger er lagt om på utsiden av anleggsområdet før deponering av massene
starter.
Kort veg fra tverrslag til deponiområdet medfører lite transportbehov på offentlige veger. Anleggsvegen
som benyttes vil ligge inne på anleggsområdet og det vil ikke bli konflikt med annen type trafikk.

Kulturmiljø
På en terrasse i skogsområdene ved Gråmunken er det funnet en steinalderboplass (AL 36647) som
strekker seg over minst 750 m2. Kulturminneområdet vil trolig bli direkte berørt av tiltaket. Det er for
øvrig et stort potensiale for tilsvarende funn fra steinalderen (rundt kote 70-80) i deponiområdet.
Naturressurser
Deler av området i dalbunnen brukes i dag som sauebeite og til produksjon av juletrær. I den nordre
delen ligger det et jordbrukareal på 45 daa. Området er registrert som fulldyrket, men har dårlige lys- og
dreneringsforhold. Kulturjord som ikke lenger dyrkes sørover i dalen har tilsvarende forhold.

Landskapsbilde
Dalen fra Tangsrød og nordover er en nord-sør gående dal med bratte sider, omgitt av Gråmunken i øst
og Tangsrødåsen i vest. I bunnen av dalen er et flatere område som dels er beitemark, dels
juletreplantasje, med sentral høyderygg. Landskapsformen vil ved etablering av deponi endres
fullstendig og gi et vannskille 20 m over dagens terreng, litt under Gråmunken og Tangsrødåsen. Flere
karakteristiske mindre knauser i dalen vil bli borte og områdets detaljrikdom reduseres. Ved reetablering
av skog vil skogen vokse igjen, men rommet vil være endret. Det vil gi mer lukkede landskapsrom i sør
og i nord. Ved etablering av jordbruksareal vil området gis noen nye kvaliteter. Søndre del vil være
meget solrik sammenlignet med dagens dal og vil ligge som en utvidelse av Tangsrødjordet i sør.
Nærmiljø og friluftsliv
Området er en del av Tangsrødmarka, et område med høy brukerintensitet og stor friluftsverdi. En
helårsrute går gjennom vestre del av området, som kobles til et større turnettverk i vest og sør. I øst går
det en sommersti fra Gråmunken som vil bli besrørt. Grusveien gjennom dalen er en viktig adkomstvei
til Tangsrødmarka. Søndre del av området er definert som stilleområde. Dette vil trolig reduseres ved en
heving av terrenget. Både ved reetablering av skog og ved eventuell etablering av jordbruksmark vil stier
kunne omlegges slik at forbindelsene opprettholdes. Opplevelsen av området vil imidlertid være
forandret. Søndre del vil ha en tydelig helning sørover, og søndre del vil bli mer solrik.
Naturmiljø
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området for etablering av deponi. I åsen mot nordvest
grenser deponiet inn i et viltområde av middels verdi, et leve- og hekkeområde for musvåk. Dalen som er
skissert oppfylt har noe dyrka mark og tidligere kulturmark i dalbunnen. Deler av dalbunnen brukes til
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Ferdig oppfylt deponi som skissert vil gi en toppflate med gode lysforhold. Den nordlige delen blir svakt
nordvendt og den sørlige delen svakt sørvendt. På toppflaten ligger det godt til rette for etablering av nytt
jordbruksareal med utgangspunkt i matjord og smuldrende undergrunnsjord som må flyttes fra
korridoren om området ved Sverstad. I tillegg utnyttes lokale jordressurser fra dalbunnen som fylles opp.
Potensielt kan det etableres et jordbruksareal på rundt 150 daa på toppen av deponiet, gitt tilstrekkelig
tilgang på ønskede jordmasser. Et nyskapt jordbruksareal i en slik størrelse vil kunne lage et nullbudsjett
for tap av jordbruksareal for korridor Skoppum Vest. Deponiet ligger i tilknytning til et større
jordbruksareal sentralt i Tangsrødmarka.
Etablering av jordbruksareal på toppen av deponiet vil kunne gjøre at adkomstveien inn i Tangsrødmarka
beholder et åpent preg, selv om terrengformene blir helt forandret.
Alternativt kan det etableres skog og beite på toppen av deponiet. Prosessen må gjennomføres med
omtrent samme krav til masser og massehåndtering som ved etablering av jordbruksareal, dersom man
skal oppnå skog eller beite med god kvalitet.
Samlet vurdering av D13
Deponiet vil gi et stort volum på et relativt lite areal. Deponiet vil være lite eksponert i landskapet selv
om det lokalt vi medføre en endret landskapsform. Friluftsområdene og spesielt stilleområdene vil
berøres, stier vil kunne legges om og forbindelser opprettholdes. For naturressurser er det potensiale for å
etablere et jordbruksareal med gode lys- og dreneringsforhold på deponiet, der nyskapt jordbruksareal i
en slik størrelse vil kunne lage et nullbudsjett for tap av jordbruksareal for korridor 3.
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Vegatkomst – kjøreavstand og vegtyper
Atkomst fra øst via fv. 325 Hortensveien og fv. 530 Adalsveien. Selve transporten av masser fra dagsone
til deponi foregår langs linja på skjermet anleggsveg.
Grunnforhold
De kvartærgeologiske kartene viser at grunnforholdene ved deponiet består av et tynt dekke med
forvitringsmateriale og noe marin strandavsetning over berg. AEM resultatene indikerer 0-5 m til berg.
Deponiet er vurdert som stabilt.
Trafikksikkerhet
Direkte atkomst fra dagsonen til deponiområdet medfører lite transportbehov på private og offentlige
veger. En unngår da transport av bløte masser på offentlig og privat veg, som gir behov for tett kasse på
lastebilen og ekstra renhold av både kjøretøy og veger.
Atkomst fra hovedvegnett til anleggsområde må opparbeides/trygges slik at framkommelighet og
sikkerhet for beboere ivaretas.
Landskapsbilde
Et forholdsvis flatt lavtliggende område heves opp mot tilgrensende høyder i øst vest og nord. Deler av
skogen er nylig felt. Enkelte bekkestrenger vil berøres noe, men ingen store landskapsverdier går tapt.
Nærmiljø og friluftsliv
En mye brukt skogsbilvei/tursti og rute inn til Tangsrødmarka berøres. Det er kun en liten del av
deponiet som ligger nord for veien, men veien vil ellers fint kunne gjenetableres på deponiet. Det er del
av dagens stilleområde, men den kvaliteten går tapt ved bygging av jernbanen.
Naturmiljø
Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor skissert deponiområde, verken i Naturbase eller i
RPBAs kart over naturmiljø. Deponiet ligger delvis over to sidebekker/grøfter med avrenning til
Sverstadbekken. Dette gir utfordringer mht. jordtap og vannkvalitet, også etter at deponiet ble trukket
østover for å redusere risiko for påvirkning av vannkvalitet. Ved realisering må det legges særlig vekt på
rensetiltak og kontroll av vannkvalitet. I tillegg til planlegging og gjennomføring av anleggsarbeid for å
minimere forurensning. Deponering av bløte masser kan gi økte utfordringer med vannkvalitet. Den
nordlige delen av deponiet kommer rundt 100 m fra verdifull dam og rundt 60 m fra buffersone rundt
dammen. Dammen drenerer mot deponiet. Det må ta hensyn til denne ved oppfylling og anlegg for å
unngå direkte berøring. Naturverdiene til sidebekkene/grøftene ved deponiet bør avklares nærmere.
Herunder om de i dag er fiskeførende. Ved utnyttelse som deponi vil området kunne reetableres med
skog, noe som vil avbøte fragmentering av de sammenhengende skogområdene i Tangsrødmarka.
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Kulturmiljø
Registrerte kulturminner blir direkte berørt av deponiområde D18. Det gjelder steinalderboplasser med
flint (AL 40827 og AL 69621), en kullgrop fra middelalderen (AL 15535) og flere groper (AL 35641,
6182) som gir en indikasjon om utmarksaktiviteter over tid i området. Det er et potensiale for tilsvarende
arkeologiske funn i deponiområdet. Skogsvegene vestover fra Jareteigen skal ha lange tradisjoner som
ferdselsåre.
Naturressurser
En stor andel av deponiet blir liggende på dyrkbar jord i skog. Jordressursene bør tas vare på og utnyttes
til etablering av nytt jordbruksareal, eller sekundært jordsmonn for skog på avsluttet deponi. Området
ble nylig sluttavvirket, men har god bonitet for produksjon av skog. Primært bør det reetableres skog på
avsluttet deponi. Ved plan om etablering av nytt jordbruksareal på avsluttet deponi bør det vurderes
tilpasninger som tilrettelegger arronderings- og driftsmessige forhold sammen med andre nærliggende
jordbruksarealer. Ved riktig reetablering av skog på ferdig deponi vil områdets potensial for
skogproduksjon kunne vedvare.
Samlet vurdering av D18
Deponiet er i utgangspunktet tenkt brukt til deponering av bløte masser som tas ut på dagsonen ved
Barkåker med direkte transport til deponi. Deponiet har et begrenset volum, men tilstrekkelig volum for
disse massene. Forholdene til tilgrensende bekker må ivaretas, og det forutsettes at det etableres tiltak
som ivaretar naturverdiene.
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Vurdering av mulige deponier

Massedisponering
Tunnelrenskmasser

Potensielt forurensede bunnrenskemasser fra tunnelrensk vil måtte behandles og deponeres i henhold til
gjeldende lovverk. Erfaringsmessig kan bunnrenskemasser ha innhold av tyngre alifatiske hydrokarboner
(C12 - C35) rundt normverdi (100 mg/kg TS). Dersom prøvetaking viser at grensene for normverdi
overskrides for alifatiske hydrokarboner, så massene ikke legges på vanlige massedeponier uten særskilt
tillatelse/vurdering i henhold til forurensningsloven. Prøvetaking av masser er beskrevet i veileder for
helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009).
Som en generell regel, sier man at normverdiene ikke betraktes som overskredet dersom:
•
gjennomsnittet av 4 til 10 analyser ligger under normverdien og ingen enkeltverdi overskrider
normverdien med mer enn 100%.
•
gjennomsnittet av mer enn 10 analyser ligger under normverdien og 90 percentilen er mindre
enn to ganger normverdien. 90-percentil betyr at en kan se bort fra de 10% høyeste verdiene,
men at den verdi som da framstår som høyest, må være lavere enn det doble av normverdien.
Med gode rutiner for vedlikehold av hydraulikkslanger for maskiner i tunnelene samt håndtering og
opprydding av akutte utslipp av olje, bør bunnrenskemassene kunne ha et innhold av alifatiske
hydrokarboner lavere enn normverdi gitt dokumentasjon som beskrevet over. Da kan massene i
utgangspunktet deponeres fritt innenfor planlagte deponier i prosjektet. Ved mindre overskridelser av
normverdien må det gjøres en egen vurdering i forhold til forurensningspotensial og mulig nytteverdi av
massene. Bunnrenskemasser inneholder en større andel finstoff enn andre steinmasser fra tunnelene og er
velegnet som et massesjikt mellom underliggende steinfylling og funksjonell undergrunns- og toppjord
lagt på for reetablering av skog eller nytt jordbruksareal. Det vil ikke være fare for utvasking av alifatiske
hydrokarboner til avrenning, da disse vil være permanent bundet til finstoffet i bunnrenskemassene.
Deponi D7 og D13 kan være aktuelle deponier for tunnelrenskemasser i forhold til miljøhensyn. Spesielt
for deponi D13 tilsier naturgitte forhold en begrenset avrenning av vann fra området, og med gode
muligheter for å rense avrenning mot hhv. Sverstad- og Undrumsdalsbekken. For begge disse deponiene
vil bunnrenskemasser med økt innslag av finstoff og en gunstig pH kunne utgjøre et nyttig lag mot
underliggende sprengstein for gradert redusert permeabilitet før pålegging av undergrunnsjord og
vekstjord for reetablering av for eksempel skog eller nytt jordbruksareal.
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3 VIDERE PLANLEGGING
De foreslåtte deponiene har en beregnet samlet kapasitet som er en god del høyere enn beregnet
masseoverskudd. I den videre planleggingen vil vurderinger av volum og utforming av deponiene i
forhold til behov for deponikapasitet detaljeres.
Det er foreslått et areal vest for stasjonen på Skoppum vest som kan benyttes som midlertidig deponi,
hvor masser som skal transporteres/benyttes av andre aktører kan deponeres i en kort periode. Det gjøres
en nærmere vurdering av områdene som Statens vegvesen har benyttet som deponi i området dersom
disse skulle være aktuelle å benytte for JBV.
Detaljer knyttet til anleggsgjennomføring, massedisponering og deponivolum vil ytterligere detaljeres
når blant annet endelig trasé og tunnelandelen er avklart.
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Dokumenthistorikk
Høringsutgave
Revidert etter intern høring hos JBV og arbeidsmøte med Horten, Re og
Tønsberg kommune samt Fylkesmannen i Vestfold.
Kort om endringer:
• Deponi 3 er omdøpt til 3A. Deponiet er ikke anbefalt videreført til
regulering.
• Deponi 3B er nytt, ligger øst for tunnelportal ved Åserød. Deponiet er
tenkt for løsmasser.
• Deponi 17 er av alle parter vurdert som mindre egnet en D13. Deponiet er
ikke anbefalt videreført til regulering.
• Deponi 18 har justert lokalisering. Deponiet er trukket mot nordøst, for å
redusere konflikt med naturverdier.
Justert etter oppstartsmøte med kommunene
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