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FORORD
InterCity-strekningen Nykirke-Barkåker er en del av InterCity-utbyggingen fase 1 som skal
være ferdigstilt til Tønsberg innen 2024. Strekningen er ett av to prosjekter hvor det gjenstår
planlegging på strekningen Oslo-Tønsberg (det andre prosjektet er dobbeltspor Drammen Kobbervikdalen).
Hovedmålet med planarbeidet er å sikre arealer for å ivareta Jernbaneverkets behov for
tilstrekkelig kapasitet for deponering av overskuddsmasser, for å sikre en effektiv og
forutsigbar anleggsgjennomføring. I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for
planer etter plan og bygningsloven, FOR-2014-12-19-1726, skal tiltaket konsekvensutredes.
Dette planprogrammet beskriver hvordan utrednings- og planarbeidet for deponiområdene
skal gjennomføres. Jernbaneverket er tiltakshaver og kommunene Horten, Re og Tønsberg
er ansvarlig myndighet.
Det utarbeides en felles reguleringsplan for deponiene og dobbeltspor Nykirke – Barkåker.
Arbeidet med konsekvensutredningen for deponiene koordineres og utføres parallelt med
reguleringsplanen.
I prosjektet er det etablert en samarbeidsgruppe bestående av representanter på
administrativt nivå fra kommunene Horten, Tønsberg og Re, Vestfold fylkeskommune,
Fylkesmannen i Vestfold, Statens vegvesen, Mattilsynet og NVE. Gruppen har bistått i
arbeidet med utarbeidelse av planprogrammet.
Planprogrammet er utarbeidet av rådgivergruppen AAJ på oppdrag fra Jernbaneverket.
Rådgivere for arbeidet 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.
Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn (samtidig med varsling
av planoppstart).
Høringsuttalelser til planprogrammet sendes skriftlig innen 13. januar 2017 til enten:
• postmottak@jbv.no
• Jernbaneverket Fellestjenester, Postboks 4350, 2308 Hamar
En kopi av merknaden sendes til enten:
• postmottak@horten.kommune.no
• Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten
• Horten kommunes kartportal
Uttalelsen merkes med Dobbeltspor Nykirke-Barkåker og planID 0701 00401.
Eventuelle spørsmål til planprogrammet kan rettes til:
Jernbaneverket Utbyggingsprosjekter Vest, Nykirke-Barkåker
Prosjekteringsleder, offentlig plan Torbjørn Landmark
e-post: torbjorn.landmark@jbv.no
Tønsberg, 16.11.2016
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
I henhold til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-23 [1] skal det stå klart et nytt
dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker i 2023. I 2024 skal det være
sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg.
Vestfoldbanen er en del av InterCity-triangelet (Skien–Lillehammer–Halden) hvor 90 % av
passasjertrafikken med tog i Norge avvikles. Vestfoldbanen er den 148 km lange
jernbanestrekningen fra Drammen, gjennom Vestfold og fram til Eidanger. Parsellen
Nykirke-Barkåker består av et nytt dobbeltspor med en ny stasjon på strekningen.

Figur 1-1: Faser og parseller i planlegging og utbygging av Vestfoldbanen
Utbyggingen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker er beregnet å gi et masseoverskudd. For å
sikre en forutsigbar og effektiv anleggsgjennomføring ønsker Jernbaneverket å sikre
arealer med tilstrekkelig deponikapasitet i forkant av anleggsstart.
1.1.1 Planarbeid for dobbeltspor Nykirke-Barkåker
Kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [15] ble vedtatt i kommunene Horten,
Tønsberg og Re i oktober 2016.
For ytterligere informasjon om kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker vises
det til konsekvensutredningen og planbeskrivelsen som finnes på Jernbaneverkets
nettsider: http://www.jernbaneverket.no/nykirke-barkaker
Vedtatt kommunedelplan legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplan for
jernbanetiltaket og deponier, hvor lokalisering, utforming og andre tiltak optimaliseres.
Reguleringsplanen skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som
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atkomster, over-/underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og
hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak.
Reguleringsplanarbeidet for jernbaneanlegget og deponiene startes opp senhøsten 2016.
Konsekvensutredningen for deponier vil foregå parallelt og koordineres med
reguleringsplanarbeidet.

Figur 1-2: Trasé for dobbeltspor Nykirke-Barkåker fra kommunedelplanen, lilla linje, og
deponilokaliteter markert som oransje felt. Dobbeltsportraseen optimaliseres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet og vil kunne avvike fra viste linje.
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1.2 Hensikten med plan- og utredningsarbeidet
Plan- og utredningsarbeidet har som formål å sikre arealer for deponering av
overskuddsmasser fra utbyggingen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Parallelt med planog utredningsarbeidet for deponier skal også alternativ bruk av massene vurderes, jf. kap.
5.
1.2.1 Planprogrammets funksjon
Planprogrammet for deponiområdene er avtalen mellom forslagsstiller (JBV) og
planmyndigheten (Horten, Re og Tønsberg kommune) som fastsetter
utredningsalternativer, utredningstemaer, metodikk og rammer for planleggingen og
medvirkningen.
Planprogrammet fastsettes av kommunene. Kommunene kan ikke vedta reguleringsplanen
før konsekvensutredningen er godkjent.
1.2.2 Utredningsplikt
I henhold til konsekvensutredningsforskriften (KU-forskriften) [3], som angir hvilke planer
som omfattes av kravet til konsekvensutredning, skal reguleringsplaner som kan få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn utredes jf. Vedlegg I, pkt. 2 og Vedlegg II, pkt. 11
underpunkt k) Større deponier for masse på land og i sjø.) [3].
Områdene hvor deponiene foreslås lokalisert ble kartlagt og verdien vurdert i forbindelse
med konsekvensutredningen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker. En fullverdig
konsekvensutredning av å etablere deponier ble ikke gjennomført.
Konsekvensutredningen skal sikre at alle vesentlige virkninger av deponiene, både i
anleggsperioden og ved ferdig anlegg, er vurdert før reguleringsplanen vedtas.
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2 FORUTSETNINGER FOR PLANLEGGINGEN
2.1 Jernbanetrasé og deponilokaliteter
2.1.1 Teknisk hovedplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker
Som grunnlag for kommunedelplanen er det utarbeidet en teknisk hovedplan [16] hvor det
er vurdert ulike korridorer for dobbeltspor mellom Nykirke - Barkåker.
I teknisk hovedplan/kommunedelplan er utbyggingen av dobbeltsporet i korridor 3 beregnet
å gi et masseoverskudd på ca. 2 000 000 m3. Det planlegges med at massene må
deponeres forutsatt at det ikke avklares annen bruk av massene.
2.1.2 Vurdering av mulig deponier
Vurderinger av aktuelle deponier og en grov vurdering av mulige virkninger er gjort i
rapporten «Vurdering av mulige deponier» [18]. Vurderingene tar utgangspunkt i at
dobbeltsporet lokaliseres i korridor 3.
For å sikre tilstrekkelig deponikapasitet og en effektiv og forutsigbar anleggsgjennomføring
er det søkt etter deponier i tilknytning til dobbeltsporkorridoren for alternativ 3 og
tilgrensende områder.

Figur 2-1:

Vurderte områder for deponering av masser.[18]

Det er vurdert ca. 20 områder i Horten, Re og Tønsberg kommune. Det er gjort en
overordnet vurdering av egnethet som deponi, samt konsekvenser for landskapsbilde,
nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser.
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Egnetheten er i stor grad knyttet til grunnforhold, kapasitet og volum på deponiet.
I tillegg har kort transportveg fra anlegg til deponi, samt kort atkomstveg til hovedvegnettet
vært viktig for å redusere trafikkfare, støy- og støvforurensning og andre negative virkninger
av massetransporten.

2.2 Nasjonale, regionale og kommunale planer og føringer
Følgende planer og føringer anses som direkte relevante for planleggingen av
deponiområdene.
Nasjonal transportplan
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig,
sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og
fremmer regional utvikling. Det er etablert 4 hovedmål for transportpolitikken [1]:
• Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke
konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i
bosettingsmønsteret.
• En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i
transportsektoren.
• Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt
bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på̊ helse og
miljøområdet.
• Et transportsystem som er universelt utformet.
Regjeringen legger i planperioden opp til investeringer på̊ jernbanen som innebærer at det
vil være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Seut/Fredrikstad
innen utgangen av 2024. Dette vil gi betydelige forbedringer i togtilbudet, som
reisetidsreduksjoner for alle InterCity-reisende, mulighet til å tilby flere avganger enn i dag
til de nevnte byene og en forbedring av driftsstabiliteten.
NTP 2014-23 gir følgende føringer for infrastrukturen på planstrekningen Nykirke-Barkåker:
• Dobbeltspor innen 2024 til Tønsberg
• Planlegging med sikte på ferdig utbygging innen 2030 til Skien.
• Gradvis økning av transportkapasiteten.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
(forventningsdokumentet)
De nasjonale forventningene [4] samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen
forventer at fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på̊ i planleggingen i årene
som kommer. Forventningsdokumentet er retningsgivende for regional og kommunal
planlegging.
Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
Nyere målsetninger om jordvern er nedfelt i siste stortingsmelding om landbruks- og
matpolitikk [5].
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Statlige planretningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
De rikspolitiske retningslinjene (RPR) [6] skal synliggjøre og styrke barn og unges
interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi
kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin
løpende planlegging og byggesaksbehandling og gi et grunnlag for å vurdere saker der
barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.

2.3

Regionale planer, Vestfold

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold [12]
Planen fastlegger senterstrukturen, utbyggingsretninger og hvordan viktige arealverdier som
grønnstruktur, landbruksarealer, friluftsliv og rekreasjon samt tettstedsutvikling m.m. skal
foregå.

2.4

Kommunale planer

Horten kommune

Figur 2-2:

Kommuneplanens arealdel for Horten kommune 2015-2027. [13]

I Horten kommune er deponiområdene lokalisert til områder regulert til Landbruks-, natur og
friluftslivformål samt reindrift (LNFR-områder).
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Tønsberg kommune, kommuneplan

Figur 2-3: Kommuneplanens arealdel for Tønsberg kommune 2014-2026, utsnitt
Barkåkerområdet. [14]
I Tønsberg kommune er deponiområdet lokalisert i et område regulert til Landbruks-, natur
og friluftslivformål samt reindrift (LNFR-områder).
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Kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [15]

Figur 2-4: Illustrasjon av kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker, samlet
framstilling av hele korridoren i kommunene Horten, Tønsberg og Re. [15]
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2.5 Pågående planarbeid i området av betydning
2.5.1 Overordnet plan for Skoppumområdet
Horten og Re kommune vil starte opp et planarbeid for å avklare arealbruken rundt en
framtidig stasjon.
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3 PLANOMRÅDET, TILTAKET OG
UTREDNINGSALTERNATIVER
Vurderingene av deponiområdene tar utgangspunkt i dobbeltspor lokalisert i vedtatt korridor
for dobbeltspor Nykirke-Barkåker i kommunedelplanen. Deponiene skal benyttes til å
deponere overskuddsmasser fra jernbaneanlegget forutsatt at det ikke avklares annen bruk
av massene.
De anbefalte deponiområdene er lokalisert delvis innenfor og delvis utenfor avgrensningen
av kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Uavhengig av lokalisering skal
alle de anbefalte deponiene konsekvensutredes.

3.1 Planområdet
Jernbaneanlegget for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker og deponiene vil i en kommende
anleggsfase være et felles tiltak for Jernbaneverket. Det skal utarbeides en felles
reguleringsplan for jernbaneanlegget og deponiene. I tillegg skal deponiene
konsekvensutredes.
Det varsles et felles planområde for jernbaneanlegget og deponiene ved oppstart av
planarbeidet. Flere av deponiene ligger tett inntil jernbaneanlegget, det vil dermed være en
glidende overgang mellom deponiområde og anleggsbelte til jernbaneanlegget.
Lokaliseringen og utformingen av anleggsveger og anleggsområder er foreløpig på et
detaljeringsnivå som gir behov for å sette av et relativt stort areal for mulige fremtidige
løsninger.
Det vil gjennom planarbeidet avklares
jernbaneanlegget og deponiene blir.

hvordan

endelig

planavgrensningen

for

Figur 3-1: Illustrasjon av plangrense til varsel om oppstart av reguleringsarbeidet. Deponiområder
(oransje felt) er markert. Plangrense fra kommunedelplanen er vist med rød linje.
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3.2 Mulighetsstudie deponilokaliteter
I en innledende mulighetsstudie «Vurdering av mulige deponier» [18] av aktuelle
deponilokaliteter har rådgivergruppa i tett samarbeid med Jernbaneverket vurdert 20
lokaliteter for deponi.
Arbeidet med å avgrense antall deponier som konsekvensutredes er gjennomført i dialog
med kommunene Horten, Re og Tønsberg og Fylkesmannen i Vestfold. Grunnlag for
avgrensningen er en overordnet utredning av alle de foreslåtte deponilokalitetene[18].
Rapporten [18] oppsummerer og dokumenterer prosessen, hvor de foreslåtte deponiene er
vurdert med hensyn på kapasitet, tilkomst, grunnforhold samt konsekvenser for både
trafikksikkerhet og miljøtemaene. Rapporten gir en overordnet vurdering av de ulike
deponiene.

3.3 Beskrivelse av tiltaket
Av de 20 vurderte deponiene i rapporten «Vurdering av mulige deponier» [18] er det fem
deponier som er vurdert å kunne etableres med akseptable konsekvenser for omgivelsene
samtidig som de tilfredsstiller Jernbaneverkets behov for kapasitet og tilgjengelighet.
Deponiene er lokalisert fra Nykirke kryssingsspor i nord til Barkåker i sør. De fire nordligste
beliggende i Horten kommune, det sørligste i Tønsberg kommune.
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Figur 3-2: Trasé for dobbeltspor Nykirke-Barkåker fra kommunedelplanen, lilla linje, og
deponilokaliteter markert som oransje felt. Dobbeltsportraseen optimaliseres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet og vil kunne avvike fra viste linje.
Alle deponiene ligger i tilknytning til dobbeltsporet. Under er det gitt en kort beskrivelse av
de fem deponiområdene som konsekvensutredes.

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Forslag til planprogram for
deponiområder for dobbeltspor
Nykirke-Barkåker

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

16 av 37
ICP-34-A-11121
01B
16.11.2016

3.3.1 Deponiområde 1 Kopstad

Figur 3-3: Deponiområde 1 Kopstad. Dobbeltsportraseen optimaliseres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet og vil kunne avvike fra viste linje.
Deponi 1 ligger nordvest for Kopstadkrysset mellom eksisterende jernbanespor,
dobbeltsportraseen fra kommunedelplanen og E18. Deponiet er direkte tilknyttet
anleggsområdet og har kort avstand til hovedvegnettet med tilknytning til fv. 680
Kopstadveien og E18.
Deponiet er plassert i en skogkledt ravinedal dypt i terrenget innrammet av områder som er
preget av infrastruktur. Landskapsverdier vil i stor grad gå tapt ved utbygging av
dobbeltsporet. Området har liten betydning som turområde på grunn av nærheten til
eksisterende bane og E18. Det går et vilttrekk langs eksisterende spor, i tillegg er det
naturverdier knyttet til mindre skogsområder som ligger i tilknytning til deponiområdet.
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3.3.2 Deponiområde 3b Åsrød

Figur 3-4: Deponiområde 3b Åsrød. Dobbeltsportraseen optimaliseres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet og vil kunne avvike fra viste linje.
Deponi 3b ligger ved Åsrød, sør for Nykirke tettsted. Området ligger på østsiden av
dobbelsportraseen fra kommunedelplanen. Deponiet ligger i direkte tilknytning til
anleggsområdet og mulig atkomst fra fv. 666 Moskvilveien. Det forutsettes etablert egne
anleggsveger mellom anleggsområdet og deponiområdet.
Deponiet er plassert i en smal skogkledd dal og vil med begrenset heving bevare
dalformen. Lokaliteten 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
over deponiet.
Deponiet ligger innenfor et leve- og hekkeområde for musvåk. Området vil kunne bli
forstyrret og forringes som habitat for musvåk i perioden med aktiv deponering.
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3.3.3 Deponiopmråde 7 Snapsrød

Figur 3-5: Deponiområde 7 Snapsrød. Dobbeltsportraseen optimaliseres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet og vil kunne avvike fra viste linje.
Deponi 7 ligger i et skogsområde nord for gården Snapsrød med atkomst fra fv. 666
Pauliveien. Det forutsettes etablert egne anleggsveger mellom tverrslag for tunnelen og
deponiområdet.
Deponiet er lokalisert på et stort og forholdsvis flatt skogsområde omgitt av mindre høyder
på alle kanter. Småhøydene skjermer og gjør et deponi lite eksponert, selv om
oppfyllingspotensialet er stort. Området er del av et større dagsturområde, hvor en
registrert sommersti krysser. Området er også del av et større stilleområde, som ved en
vesentlig heving vil kunne få redusert opplevelsen av stillhet. For naturmiljøet har området
en landskapsøkologisk funksjon selv om det ikke har blitt registrert viktige naturverdier.
I landskapsrommet der deponiet er planlagt finnes det spor etter eldre dyrkningsflater,
dreneringskanaler og beitemark som er innrammet av steingjerder. Det er ikke registrert
automatisk fredete kulturminner eller kulturminner som på annen måte er fredet eller
båndlagt, som direkte berøres. Det er et potensiale for funn av steinalderlokaliteter i
skråningene nord for gården.
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3.3.4 Deponiområde 13 Tangsrød

Figur 3-6: Deponiområde 13 Tangsrød. Dobbeltsportraseen optimaliseres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet og vil kunne avvike fra viste linje.
Deponi 13 er lokalisert i dalen mellom Gråmunken i øst og Tangsrødåsen i vest med
atkomst fra fv. 665 Solerødveien. Deponiet er lokalisert tett inntil anleggsområdet med
direkte tilknytning til portalområdene for tunnelen gjennom Gråmunken.
Deponiet lokaliseres i en nord-sørgående dal med bratte sider. Ved etablering av deponi vil
landskapsformen endres fullstendig. Flere karakteristiske mindre knauser i dalen vil bli
borte og områdets detaljrikdom endres samtidig som deponiet vil skape mer lukkede
landskapsrom i sør og i nord. Området er en del av Tangsrødmarka, et område med høy
brukerintensitet og stor friluftsverdi. Både ved reetablering av skog og ved eventuell
etablering av jordbruksmark vil stier kunne legges om slik at forbindelsene opprettholdes
eller gjenopprettes. Deponiet berører deler av «stilleområdet» ved Tangsrød.
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området. En steinalderboplass ved Gråmunken
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.
Deler av området i dalbunnen brukes i dag som sauebeite og til produksjon av juletrær. I
den nordre delen ligger det et mindre jordbruksareal. Området er registrert som fulldyrket,
men har dårlige lys- og dreneringsforhold.
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3.3.5 Deponiområde 18 Nordre Brekke

Figur 3-7: Deponiområde 18 Nordre Brekke. Dobbeltsportraseen optimaliseres i forbindelse
med reguleringsplanarbeidet og vil kunne avvike fra viste linje.
Deponi 18 ligger i et hogstfelt sørøst for Gråmunken med atkomst fra øst via fv. 325
Hortensveien og fv. 530 Adalsveien. Deponiet ligger i tilknytning til ny dobbeltsportrasé med
direkte atkomst fra anleggsområde.
Deponiet lokaliseres på et forholdsvis flatt og lavtliggende område hvor deler av skogen
nylig er felt. Ved deponering vil landskapet heves opp mot tilgrensende høyder i øst, vest
og nord. En mye brukt skogsbilveg/tursti og rute inn til Tangsrødmarka vil delvis berøres,
vegen vil kunne gjenetableres over deponiet.
Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor deponiområdet, men to
sidebekker/grøfter med avrenning til Sverstadbekken krysser gjennom området. Dette gir
utfordringer mht. jordtap og vannkvalitet, og i anleggsperioden må det legges særlig vekt på
rensetiltak og kontroll av vannkvalitet.
Flere kulturminner, bl.a. steinalderboplasser vil bli direkte berørt av deponiet og det er
potensiale for flere tilsvarende arkeologiske funn i deponiområdet.

3.4 Utredningsalternativer
Gjennom mulighetsstudien for lokalisering av deponier [18] er det foretatt en siling og
anbefaling av hvilke lokaliteter som er egnet til deponi.
Vurderingene og anbefalingen av deponiområder er presentert for en arbeidsgruppe
bestående av representanter fra plan-, miljø- og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i
Vestfold og kommunene Horten, Tønsberg og Re.
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I mulighetsstudien [18] er det gjort en volumanalyse for å anslå maksimal deponikapasitet i
hvert av deponiene. Analysen viser at den totale deponikapasiteten er noe større enn
anslått deponibehov.
3.4.1 0-alternativ
I henhold til Stortingets NTP vedtak i juni 2013 skal det ikke vurderes om dobbeltspor NykirkeBarkåker skal bygges. Deponiområdene er en del av utbyggingen av dobbeltsporet.
Konsekvensutredningen skal vurdere forskjellene mellom utredningsalternativene.
3.4.2 Utredningsalternativer
Gjennom konsekvensutredningen skal det for hvert deponiområde utredes minimum to
alternative utforminger av deponiet.
Utredningsalternativ 1: Maksimal utnyttelse av deponiet
Utredningsalternativ 2: Ca. 50 % utnyttelse av deponiet
Under er det gitt en oversikt over anslått maksimal deponikapasitet og en illustrasjon av
mulig utforming av oppfyllingen av deponiene.
3.4.3 Deponi 1 Kopstad

Figur 3-8: Deponi 1 Kopstad sett mot Nykirke, illustrasjon av mulig utforming med maksimal
anslått deponikapasitet. Dobbeltsportraseen optimaliseres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet og vil kunne avvike fra viste linje.
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Deponi 1
Areal

Ca. 63 daa

Anslått maksimal deponikapasitet

Ca. 400 000 m3

Deponimasser

Stein fra dagsone og tunnel

3.4.4 Deponi 3b Åsrød

Figur 3-9: Deponi 3b Åsrød sett mot Nykirke, illustrasjon av mulig utforming med maksimal
anslått deponikapasitet. Dobbeltsportraseen optimaliseres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet og vil kunne avvike fra viste linje.
Deponi 3b
Areal

Ca. 50 daa

Anslått maksimal deponikapasitet

Ca. 124 000 m3

Deponimasser

Løsmasser
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3.4.5 Deponi 7 Snapsrød

Figur 3-10: Deponi 7 Snapsrød sett mot Skoppum, illustrasjon av mulig utforming med maksimal
anslått deponikapasitet.
Deponi 7
Areal

Ca. 160 daa

Anslått maksimal deponikapasitet

Ca. 875 000 m3

Deponimasser

Stein fra dagsone og tunnel

3.4.6 Deponi 13 Tangsrød

Figur 3-11: Deponi 13 Tangsrød sett mot Barkåker, illustrasjon av mulig utforming med
maksimal anslått deponikapasitet. Dobbeltsportraseen optimaliseres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet og vil kunne avvike fra viste linje.
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Deponi 13
Areal

Ca. 156 daa

Anslått maksimal deponikapasitet

Ca. 1 170 000 m3

Deponimasser

Stein fra dagsone og tunnel

3.4.7 Deponi 18 Nordre Brekke

Figur 3-12: Deponi 18 Nordre Brekke sett mot Barkåker, illustrasjon av mulig utforming med
maksimal anslått deponikapasitet. Dobbeltsportraseen optimaliseres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet og vil kunne avvike fra viste linje.
Deponi 18
Areal

Ca. 98 daa

Anslått maksimal deponikapasitet

211 000 m3

Deponimasser

Løsmasser

3.5 Deponier - utforming og etterbruk
Deponiene er i hovedsak lokalisert i skogsområder.
Gjennom detaljplanarbeidet avklares endelig utforming både for full og redusert utnyttelse. I
tillegg skal funksjon/etterbruk av deponiene avklares.
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3.6 Deponering av bunnrenskemasser fra tunnelene
Ett av deponiene skal kunne ta imot bunnrenskemasser fra tunnelene. Dette er masser med
mindre forurensning. Gjennom detaljplanarbeidet avklares blant annet hvilket deponi som
kan brukes, avbøtende tiltak og eventuelle konsekvenser/risiko for naturmiljø.
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4 UTREDNINGSTEMA
Her beskrives de fagtemaene som skal beskrives i konsekvensutredningen, jfr. Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven [3].

4.1 Viktige problemstillinger
Fagutredningene vil delvis være en videreføring, og delvis en utvidelse av den eksisterende
konsekvensutredningen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Det vil bli bygget videre på
registreringer og analyser fra konsekvensutredningen for dobbeltsporet, og disse vil bli
supplert ved behov. Supplering av registreringer og analyser vil være aktuelt både for å øke
detaljkunnskapen og for vurdering av områder som tidligere ikke har vært undersøkt.
Virkningene av deponiområdene med tilhørende atkomster må ses i sammenheng med
planene for, og konsekvensene av, dobbeltsporet. Det gjøres en vurdering for hvert enkelt
område og for alle områdene samlet.

4.2 Referansesituasjon
Referansesituasjonen er sammenligningsgrunnlaget for å vurdere virkningene av de fysiske
tiltakene (deponiene) som utredes.
Referansesituasjonen for deponiene er den arealbruken som er fastlagt i kommuneplanens
arealdel, eventuelt i reguleringsplaner, for de arealene som berøres direkte og indirekte av
deponiområdene. Områder som er avsatt som byggeområder forutsettes utbygget. For
arealer som ikke er definert som byggeområder forutsettes samme arealbruk som i dag.

4.3 Struktur i fagutredningene
Utredningene skal ha følgende struktur:
1.

Beskrivelse av datagrunnlag og metoder
Datagrunnlag som er benyttet, inklusive nye registreringer som er gjennomført skal
gjøres rede for. Hvordan eksisterende registreringer og data er benyttet skal kort gjøres
rede for.
Influensområde for temaet som utredes skal kartfestes for hvert enkelt deponi. Nye
registreringer innenfor influensområdet skal kartfestes og beskrives.
Det skal kort gjøres rede for metoder for datainnsamling i felt og bearbeiding av data
fra eventuelle andre datakilder. Styrker og svakheter i datagrunnlaget skal kort gjøres
rede for.

2.

Beskrivelse av referansesituasjon
Referansesituasjonen, dvs. en framskriving av arealplaner og godkjente tiltak, skal
beskrives. Verdivurderinger og konsekvenser skal vurderes i forhold til
referansesituasjonen.

3.

Beskrivelse av verdivurderinger og analyser
Det skal redegjøres for metoder for analyser og vurderinger knyttet til datagrunnlaget
og/eller verdivurderingene. Verdivurderingene skal ta utgangspunkt i kriteriene i
Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser [11]. Eventuelle justeringer
eller endringer av kriteriene for verdivurdering skal beskrives.
Styrker og svakheter i metodene skal kort beskrives.
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Kriterier for omfang av inngrep/påvirkning
Kriteriene for omfanget av inngrep skal gjøres rede for. Omfangskriteriene skal ta
utgangspunkt i kriteriene i håndbok V712 [11]. Eventuelle justeringer eller endringer av
kriteriene skal beskrives.
Kriterier for omfang/påvirkning i anleggsfasen og ved ferdigstilte deponier skal
beskrives.

5.

Konsekvenser
Konsekvenser for temaet som utredes skal beskrives i tråd med metodikken i håndbok
V712 [11]. Konsekvensene beskrives for hvert enkelt deponi og for alle deponiene
samlet.
Konsekvenser i anleggsfasen og ved ferdigstilte deponier skal beskrives.
Usikkerheten i vurderingene skal kort vurderes og beskrives.

6.

Forslag til avbøtende og kompenserende tiltak
Forslag til avbøtende og kompenserende tiltak skal beskrives. Virkningen for
konsekvensene skal vurderes.
Viktige forhold for oppfølging i den videre planleggingen og eventuelle behov for
miljøoppfølging herunder før-/etterundersøkelser skal beskrives.

Utredningen skal inneholde nødvendige illustrasjoner og referanser til datagrunnlag,
metodebeskrivelser osv.

4.4 Ikke prissatte konsekvenser
4.4.1 Landskapsbilde
Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter. Temaet tar for
seg hvordan landskapet oppleves og hvilke kvaliteter som finnes i området.
Følgende virkninger for landskapsbildet skal utredes:
1. Utredningen skal vise hvordan landskapstyper, fysiske strukturer og verdier innenfor
deponienes visuelle influensområde påvirkes av tiltaket.
2. Det skal tas hensyn til viktige landskapsformer og mulig tilpasning til terreng og
vegetasjon.
Det skal utarbeides visualiseringer som synliggjør den virkningene av tiltaket.
4.4.2 Nærmiljø og friluftsliv
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, det vil si områdene folk ferdes i til
fots eller på sykkel i hverdagen. Med friluftsliv menes i denne sammenheng opphold og
fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
Følgende virkninger for nærmiljø og friluftsliv skal utredes:
1. Boligområder og nærmiljø som blir berørt av deponiene kartlegges.
2. Friluftsområder med og uten tilknytning til tettsteder skal kartfestes. Omfang vurderes
med hensyn på direkte og indirekte arealbeslag, barrierevirkninger, tilgjengelighet, samt
forutsetninger for bruk og opplevelseskvaliteter.
3. Konsekvenser for barn og unges arealbruk og ferdsel på skoleveger og på fritiden som
berøres av tiltaket skal vurderes (jf. RPR for å styrke barn og unges medvirkning i

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Forslag til planprogram for
deponiområder for dobbeltspor
Nykirke-Barkåker

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

28 av 37
ICP-34-A-11121
01B
16.11.2016

planleggingen) [6]. Det tas utgangspunkt i barnetråkkregistreringene utført i forbindelse
med konsekvensutredning av dobbeltspor Nykirke-Barkåker.
4. Trafikksikkerhet for gående og syklende som berøres av tiltaket skal vurderes.
5. Støy i forhold til verdifulle rekreasjonsområder, stilleområder og utendørs bomiljø som
berøres av tiltaket skal vurderes.
Omfanget vurderes ut ifra hvordan tilgjengelighet, bruk og opplevelse av områdene endres
som følge av tiltaket.
4.4.3 Naturmiljø
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda) og limniske (ferskvann)
systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til
naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk
mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning, jf.
registreringskategorier i håndbok V712 [11].
Naturmiljø er et flerfaglig tema. Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige
naturområder, støy/forstyrrelse av fugl/vilt og forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil
være de viktigste elementene i omfangsvurderingen av naturmangfold. Spredning av
fremmede arter skal også vurderes.
Følgende virkninger for naturmiljøet skal utredes:
1. Naturtypelokaliteter på land (terrestriske naturtyper) og i vassdrag som berøres av
tiltaket skal utredes. Det skal gjennomføres tilleggsregistreringer dersom eksisterende
registreringer ikke er detaljerte nok.
2. Kunnskap om hjortevilts leve- og trekkområder som berøres av tiltaket skal utredes.
Kunnskap om trekkveger skal oppdateres og kartfestes dersom eksisterende
registreringer ikke er detaljerte nok.
3. Viktige viltområder for fugl som berøres av tiltaket skal beskrives og utredes. Dette
gjelder særlig viktige viltområder i vann og våtmark, viktige områder i kulturlandskapet
og reirlokaliteter for rovfugl.
4. Konsekvenser for vannmiljø skal vurderes. Omfangsvurderingen baseres på risiko for
forringelse av økologisk og kjemisk tilstand og hvordan tiltaket kan påvirke vannmiljøet,
jamfør vannforskriftens §12 om ny aktivitet. [7]
5. Luftforurensning i form av støv og partikler skal vurderes.
6. Betydningen av senket grunnvannstand, dreneringseffekter og endret overflatesig for
verdifullt naturmangfold skal vurderes.
Utredningen skal gjøre rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven [8] er vurdert og fulgt opp.
4.4.4 Kulturmiljø
Kulturminner defineres som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er
definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller
sammenheng. Kulturlandskap og -miljøer er landskap som er preget av menneskelig bruk
og virksomhet.
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Som del av disse omfatter automatisk fredete kulturminner, arkeologiske og faste
kulturminner fra før 1537 og alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650,
ifølge lov om kulturminner (KLM) § 4 (LOV-1978-06-09-50). Yngre kulturminner som ikke
er vedtaksfredet ifølge KML kan være vernet i medhold av plan- og bygningsloven § 12
(LOV-2008-06-27-71). Registrerte kulturminner som mangler formelt vern utgjør en
markering av at kulturminnet kan ha interesse for folk flest samt kulturminneforvaltningen.
I tillegg til metodikk beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 [11], skal veileder
Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar fra Riksantikvaren [8] benyttes som
grunnlag for vurderingene. Underveis i prosessen forutsettes det kontakt med Kulturarv i
Vestfold fylkeskommune eventuelt Riksantikvaren.
Følgende virkninger for kulturmiljøet skal utredes:
1. Viktige kulturlandskap og kulturmiljøer som deponiene påvirker skal beskrives.
2. Helheten og sammenhengen som kulturminnene inngår i skal beskrives og virkninger
av deponiene vurderes.
3. Virkninger for automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner som berøres
av tiltaket skal vurderes.
4.4.5 Naturressurser
Med naturressurser menes i denne sammenhengen ressurser fra jord, skog, og andre
utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, jaktbart vilt, vannforekomster og
georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, vann,
berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv.
Med ressursgrunnlaget menes de ressurser som er grunnlaget for verdiskapning og
sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Det gjelder både mengde og
kvalitet. Vurderingen skal også omfatte en grov vurdering av den økonomiske utnyttelsen
av ressursene.
Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om naturressursene på arealer som
direkte beslaglegges eller ligger i deponienes influensområde. Utredningen skal belyse
hvordan gjennomføringen vil kunne påvirke disse verdiene.
Matjord
Matjord med høy kvalitet er en ressurs som i størst mulig grad skal gjenbrukes. I henhold til
en foreløpig utgave av Kravspesifikasjon Matjordplan [16] utarbeidet av Vestfold
fylkeskommune, skal det utarbeides planer som sikrer at matjorda blir behandlet og flyttet
på best mulig måte.
Kravspesifikasjon Matjordplan [16] gir detaljerte føringer for beskrivelse og bruk av matjord,
vurdering og avklaring av mottaksarealer og utførelse av jordflyttingen. Enkelte av
deponiområdene kan ha potensiale til å bli opparbeidet til framtidige jordbruksarealer.
Planer som ivaretar flyttingen av matjord fra traseen til deponiene eller andre aktuelle
arealer vil være en del av arbeidet med reguleringsplanen for disse deponiene.
Kravspesifikasjon Matjordplan [16] skal inngå som et grunnlag i vurderingene av mulige
avbøtende og kompenserende tiltak.
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Følgende virkninger for naturressurser skal utredes:
1. Arealbeslag av de ulike kvalitetene og egenskapene for dyrket og dyrkbar mark, samt
skog av høy bonitet skal dokumenteres. Det skal gis en kort generell vurdering rundt
kompensasjonsarealer og utfordringer med dette.
2. Den landbruksmessige egnetheten av arealer kartlagt som dyrkbar mark innenfor
planområdet til deponiene skal vurderes.
3. Georessurser med betydning for samfunnet skal omtales og inngrep i/berøring av disse
beskrives. Eventuelt verdifulle geologiske forekomster i deponiområdene skal
kartfestes.
4. Eventuelle påvirkninger av drikkevannsressursene herunder overflatekilder og
drikkevannsbrønner som berøres av tiltaket skal vurderes.
5. Risiko for påvirkning av grunnvannet belyses og eventuelle konsekvenser for områder
med høy verdi beskrives.
6. Betydningen for det enkelte gårdsbruk og hensynet til lokale brønner som berøres av
tiltaket skal vurderes.
7. Eventuell påvirkning av viltproduksjon, trekkveger og mulighet for jaktutøvelse som
berøres av tiltaket skal vurderes.

4.5 Økonomiske virkninger
Etablering, oppfylling og avsluttende arrondering er komponenter som inngår i kostnader
knyttet til deponiene. 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.
En eventuell bruk av private gårds- og skogsbilveger som atkomst til deponi og
anleggsveger mellom angrepspunkter i anlegget kan medføre behov for oppgradering av
vegene med tilhørende kostnader knyttet til redusert tilkomst/bruk for grunneier og
reetablering av vegene.
Støy- og støvreduserende tiltak
For boliger som vil få økt støy som følge av transport til eller drift av deponiene kan det
være aktuelt å gjennomføre støyreduserende tiltak ved boligen.
I tillegg kan det vurderes om det skal gjøres tiltak for å begrense støv dersom boliger kan
bli spesielt utsatt for dette; herunder spyling av kjøretøy/last.
Avslutning av deponi
Etter endt deponering vil det i samråd med grunneier, kommune og forvaltningsmyndigheter
avklares hvordan området skal arronderes for videre bruk. I utgangspunktet er det naturlig å
vurdere en tilbakeføring til opprinnelig funksjon og arealformål.
Framtidig bruk og utforming/arrondering av terrenget etter endt deponering vil bli avklart i
forbindelse med reguleringsplanarbeidet.
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Følgende økonomiske virkninger skal vurderes
1. Kostnader ved transport og etablering av deponier og atkomstveger skal beskrives.
2. Kostnader ved etablering av jordbruksarealer eller andre arealer for produksjon etter
endt deponering skal vurderes og det økonomiske potensialet ved dyrking vurderes.

4.6 Risiko og sårbarhet
Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplanen i
henhold til krav i PBL § 4.3. [2]. Hovedhensikten med analysen er å dokumentere at
planleggingen fremmer samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på
helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m.
ROS-analysen skal være kvalitativ og gjennomføres i tråd med veiledning fra Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) [10].

4.7 Sammenstilling
Sammenstillingen av konsekvensutredningen skal vise de samlede konsekvensene av
deponiene.
De samlede virkningene av planen skal vurderes i forhold til andre planlagte, eksisterende
og/eller vedtatte planer eller tiltak innenfor deponienes influensområde.

4.8 Videre planlegging
Deponiene har en anslått samlet kapasitet som er noe større enn anslått masseoverskudd.
I den videre planleggingen vil vurderinger av volum og utforming av deponiene i forhold til
behov for deponikapasitet detaljeres.
Detaljer knyttet til anleggsgjennomføring, massedisponering og deponivolum vil ytterligere
detaljeres når blant annet endelig trasé og tunnelandel er avklart.
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5 ALTERNATIV BRUK AV OVERSKUDDSMASSER
Vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker har føringer for bruk av
overskuddsmasser gjennom retningslinje § 4-7 Naturressurser, grunnvann, vassdrag og
geologi (annet avsnitt);
o

«Hvordan overskuddsmasser disponeres avklares gjennom reguleringsplanen.
Eventuelle konsekvenser for naturressurser inngår i vurderingene rundt
deponering. Omfang og lokalisering av deponiområder vurderes i
reguleringsplanprosessen. Overskuddsmasser skal i størst mulig grad brukes til
samfunnsnyttige formål.»

o

Re kommune har vedtatt følgende tilføyelse til retningslinjen «Deponiområder
skal ikke etableres på dyrka mark.»

Parallelt med konsekvensutredningen av deponiene som dette planprogrammet omhandler,
foreslås det med bakgrunn i retningslinje § 4.7 å gjennomføre en prosess for å kartlegge
mulighetene for annen samfunnsnyttig bruk av overskuddsmassene. Forslag til prosess er
beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2.

5.1 Arbeidsgruppe; samfunnsnyttig bruk av overskuddsmassene
For å identifisere alternativer til permanente deponier foreslås det å opprette en
arbeidsgruppe som får i oppdrag å kartlegge muligheter for annen samfunnsnyttig bruk av
overskuddsmasse fra anlegget og tunnelene.
Gruppen etableres og ledes av Jernbaneverket.
Vestfold fylkeskommune, fylkesmannen i Vestfold, NVE, Statens vegvesen og kommunene
inviteres til å delta. Etatene vurderer selv hvilke avdelinger som er relevante å ta med i
arbeidet. Fra Vestfold fylkeskommune er det ønskelig at fylkesgeologen deltar.

5.2 Arbeidsgruppas mandat
Gruppen skal gjennom en mulighetsstudie kartlegge muligheter for annen samfunnsnyttig
bruk av løsmasser og sprengstein, enn permanent deponering.
Gruppen skal også belyse betingelser og rammevilkår for levering av løsmasser og stein fra
anlegget til eksterne mottakere.
Mulighetsstudien kan blant annet inneholde følgende elementer:
1. Kartlegging av prosjekter og mottakssteder innenfor en hensiktsmessig
transportavstand hvor bruk av masser fra dobbeltspor Nykirke-Barkåker potensielt er
mulig, herunder ønsket mengde og type masser.
2. Belyse konsekvenser ved å transportere massene fra uttaksområdet til mottakssted.
Dette kan omfatte støy, støv, trafikksikkerhet og transportkostnader.
3. Belyse mulige konsekvenser av konkurransevridning i pukkmarkedet.
4. Innhente og innarbeide informasjon fra potensielle mottakere av overskuddsmasser,
vedrørende prosjektets påvirkning på ytre miljø og eventuelt andre relevante forhold
som må vurderes i forbindelse med mottak av løsmasser og sprengstein.
5. Innhente informasjon om potensielle prosjekter / mottakssteder har tilstrekkelig avklart
plangrunnlag i form av planvedtak og tillatelser fra myndigheter.
Det lages en rapport som oppsummerer gruppas arbeid. Basert på mulighetsstudien
oppsummeres fordeler og ulemper, muligheter og begrensninger, samt en drøfting av
samfunnsnytten ved alternativ bruk av overskuddsmassene.
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Rapporten danner grunnlag for det videre arbeidet til Jernbaneverket inn i
reguleringsplanarbeidet og blir et vedlegg til konsekvensutredningen for deponiene som
leveres sommeren 2017.
Jernbaneverket er generelt forpliktet til å følge lov om offentlige anskaffelser. Når det gjelder
stein og masser skal «normalinstruks for avhending» følges. Ved leveranse av
overskuddsmasser til andre mottakssteder enn egne regulerte deponier er Jernbaneverket
derfor pålagt å «lyse ut og avhende masser på den økonomisk mest fordelaktige måten for
Staten» (her JBV).
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6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Konsekvensutredningen av deponiene vil foregå parallelt med reguleringsplan for
dobbeltsporet og deponiene. Medvirkningen knyttet til konsekvensutredningen og
reguleringsplanarbeidet vil bli koordinert av Jernbaneverket.

6.1 Organisering og gjennomføring av planarbeidet
Organiseringen av medvirkningen for planarbeidet vil i hovedsak videreføre
medvirkningsopplegget fra kommunedelplanen . Medvirkning vil bli gjennomført med
relevante interessegrupper, i tillegg til åpne møter. Hvilke typer møter som avholdes med
de ulike gruppene vil bli tilpasset fasene i planprosessen.
For å koordinere og gjøre avklaringer med offentlige myndigheter er det etablert en
samarbeidsgruppe som har regelmessige møter.
Utredningene av deponiene vil være et tema på møtene som arrangeres for
reguleringsplanen.Det vil sikre at de to prosessene ses i sammenheng, og vil redusere
møtebelastningen for berørte, interessenter og offentlige myndigheter som ønsker å
engasjere seg.

6.2 Planprosessen og fremdrift
Forslag til planprogram er oversendt kommunene senhøst 2016. Planoppstart for
reguleringsplanen varsles samtidig som planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og
sendes på høring. Etter høring vil planprogrammet behandles i de berørte kommunene. Det
er kommunene som fastsetter planprogrammet.
Med utgangspunkt i fastsatt planprogram vil reguleringsplanen med tilhørende
konsekvensutredning for deponiene utarbeides i løpet av 2017/2018. Det er kommunene
som vedtar å sende konsekvensutredningen og planforslaget på høring, dette forventes
våren 2018. Godkjenning av konsekvensutredningen og vedtak av reguleringsplanen
forventes høsten 2018.
Faser

Antatt tidspunkt

Oppstart av
planarbeidet

Høst 2016

Plan- og
utredningsfase

Vinter -> Høst 2017

1.gangs behandling av
reguleringsplanen

Vinter 2018

Høring av
reguleringsplanen

Vår 2018

2. gangs behandling
av reguleringsplanen

Sommer/Høst 2018

Godkjenning
konsekvensutredning
Vedtak av
reguleringsplanen

Høst 2018
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6.3 Opplegg for medvirkning
For å gi de berørte og andre interessenter mulighet til å delta i planarbeidet, og for å
kvalitetssikre registreringer, verdivurderinger og planforslaget legges det opp til følgende
medvirkningsmøter i løpet av planprosessen:
Høsten 2016:

Møter med samarbeidsgruppe, interessegrupper, kombinert med åpnet
møte om forslag til planprogram. Møtene arrangeres i løpet av
høringsperioden av planprogrammet.

Våren 2017:

Møter hvor registreringer, verdivurderinger og kriterier for omfang/inngrep
orienteres om og kvalitetssikres.

Høsten 2017:

Presentasjon av aktuelle alternativer og konsekvensvurderinger.

Våren 2018:

Møter i forbindelse med høringen av konsekvensutredningen og
planforslaget.

I tillegg vil det i tilknytning til de overforstående møtene, eller som egne møter, bli arrangert
møter med berørte grunneiere.
6.3.1 Barn og unge
For å ivareta de rikspolitiske retningslinjene som sikrer barn og unges interesser i
arealplanleggingen vil barnetråkkregistreringene fra konsekvensutredningen for dobbeltspor
Nykirke-Barkåker bli kvalitetssikret og eventuelt supplert. I tillegg gjennomføres det en mer
detaljert vurdering av de direkte berørte arealene og veger og stier som blir berørt av
anleggstrafikk.
Barnerepresentanten i kommunene skal holdes orientert om arbeidet.
6.3.2 Alternativ bruk av overskuddsmasser og håndtering av landbruksjord
I forbindelse med detaljplanarbeidet skal det etableres to arbeidsgrupper for å ivareta innspill
til følgende tema:
o Samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser
o Bruk/håndtering av landbruksjord (matjord)
6.3.3 Informasjon
Oppdatert informasjon om planprosessen, utredningene og medvirkningsopplegget vil være
tilgjengelig på Jernbaneverkets nettsider: http://www.jernbaneverket.no/nykirke-barkaker
Offentlige møter og andre arrangementer i forbindelse med planarbeidet vil bli annonsert på
Jernbaneverkets nettsider, i lokale aviser og på kommunenes nettsider.
Medlemmer i interessegruppene vil bli varslet om møter via e-post. Grunneiere og andre
som har registrert seg med e-postadresse vil også bli varslet om åpne møter og andre
arrangementer eller aktiviteter.
Grunneiere som er direkte berørt vil bli varslet pr e-post eller brev.
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7 DOKUMENTASJON
Det skal utarbeides reguleringsplan for jernbaneanlegget og deponiområdene med
tilhørende konsekvensutredning for de fem deponiområdene som er anbefalt i rapporten
«Vurdering av mulige deponier» [18].
Gjennom planarbeidet skal endelig planavgrensning for deponiområdene avklares.
Til plansaken vil følgende dokumenter utarbeides:
o Planbeskrivelse for jernbanetiltaket og deponiene
o Konsekvensutredning for deponiene
o Plankart med tilhørende bestemmelser
o Illustrasjonsplan
o ROS-analyse
o Miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen
o Mulighetsanalyse for bruk av løsmasser og steinressurser
Konsekvensutredningen skal i hovedtrekk disponeres som planprogrammet og gi en kort
teknisk beskrivelse av tiltaket, samt konsekvensene ved gjennomføring.
Samfunnssikkerheten skal dokumenteres gjennom risiko- og sårbarhetsanalysen.
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