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1.

FORORD

Med dette dokument legger Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen frem detaljplan for parsell
5.3 Holmestrand – Nykirke på Vestfoldbanen. Strekningen er totalt 6,8 km, hvorav 6,2 km vil gå
i fjelltunnel.
Dette planheftet tar hovedsakelig for seg den delen av detaljplanen som ligger i Re kommune.
Parsell 5.3 starter i Holmestrand kommune med tilkopling til parsell 5.2 og en videreføring av
sportrasè i fjell. Ny stasjonshall i fjell etableres før banen går videre i fjelltunnel ca 5 km frem til
Nykirke. Parsellen kobler seg inn på eksisterende dobbeltspor ved Nykirke.
Tiltaket inngår som en del av den planlagte utbygging av Vestfoldbanen til dobbeltsporet
jernbane, hvor strekningen Holm-Nykirke dimensjoneres for hastighet 250 km/t.
Hovedmålsettingen er å øke kapasiteten og dermed gi økt konkurransekraft og tilrettelegge for
økt togtrafikk.
Detaljplanen for den aktuelle strekning er en videreføring av Endelig Hovedplan ”HolmHolmestrand-Nykirke. Vestfoldbanen P. 5”. Hovedplanen ble godkjent juni 2002.
Detaljplanen består av to plandokumenter: Detaljplan Bygg/bane og Detaljplan Jernbaneteknikk,
hver med tilhørende tekst og tegningshefte. Detaljplanen er beslutningsdokument for
Jernbaneverket med hensyn til valg av konkrete tekniske løsninger, kostnader og
virksomhetsplanlegging. Denne danner grunnlaget for reguleringsplan, byggeplaner og
produksjonsplaner.
Parallelt med detaljplanleggingen utarbeides det reguleringsplanforslag i samarbeid med Re
kommune. Reguleringsplanforslaget fremgår av egne dokumenter som ikke inngår i
detaljplandokumentet. Reguleringsplanforslaget danner grunnlag for den
offentlige planbehandling og vedtak i henhold til Plan- og bygningsloven. Planene er
utarbeidet i samarbeid med regionale etater og berørte kommuner.
Rådgivere:
Rambøll Norge AS, oppdragsleder Bjørn Martens
Underrådgivere:
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
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SAMMENDRAG

Bakgrunn, forutsetninger og rammebetingelser
Detaljprosjektet for de nye sporene fra Holm til Nykirke er et resultat av et ønske om å
modernisere Vestfoldbanen ved å etablere dobbeltspor fra Drammen til Larvik. Moderniseringen
er endelig vedtatt i Fylkesplan for Vestfoldbanen 1993. Den Endelige Hovedplan for parsell 5 ble
vedtatt i 2002 og danner grunnlaget for det videre arbeidet.
I Norsk Jernbaneplan 1998-2007 er parsell 5 prioritert etter parsellene 3, 4, 5.1, 7.1 og 12.
Denne prioriteringen er opprettholdt i NPT 2002-2011. Detaljprosjektet skal gi de tekniske og
økonomiske rammene for en videre prosjektering og gi opplegg til en rammebevilling for den
videre utbygging.
Mål for jernbanetiltaket
Overordnet mål for prosjektet er en modernisering av Vestfoldbanen og derved gi jernbanen
økt konkurransekraft og tilrettelegge for økt togtrafikk. Ønsket er å knytte Oslofjordområdet
sammen og bidra med miljøvennlige transportformer.
Prosjektets mål er å utbedre jernbanen mellom Holm og Nykirke, som er den strekningen med
dårligst geometrisk standard på Vestfoldbanen. Utbygging av parsell 5, Holm – Holmestrand Nykirke vil også fjerne en strekning med dårlige grunnforhold og en stor barriere gjennom
Holmestrand by. Tidsbesparelsen vil være betydelig.
Utbygging av etappen er inndelt i flere entrepriser. Tidsplanen er koordinert slik at det blir en
samtidig åpning planlagt i 2015.
Optimalisering
I 2008 ble siste revisjon av en optimaliseringsrapport utført ( UVB-50-O-21001, [8]). Som
beskrevet i hovedplanen var det behov for supplerende grunnundersøkelser. Dette ble utført
høsten 2007, og er brukt som grunnlag for senere optimalisering.
Viktige elementer i optimaliseringen har vært:
Hastighetsprofil, justering av fastlagt trasé, disponering av masseoverskudd, plassering av
riggområder, stasjonsområdet, tunnelportalene / konstruksjoner, etappevis utbygging og
tverrslag og rømningsveier.
Det er utført en vurdering av høy hastighet fra parsell 5.3 og videre sørover i forhold til
sportilpasning. Denne viser at tilknytningsområdet mellom ny jernbanetunnel og kryssingssporet
i Nykirke ikke blir nevneverdig berørt.
Jernbane
Jernbanen fra Holm til Nykirke skal bygges som dobbeltspor. I både Holm og
Nykirke skal sporene tilkobles dobbeltspor, som er etablert i tidligere faser som et ledd i
utbyggingen av Vestfoldbanen.
Begge sporene er dimensjonert etter normale krav for nye baner. Det bygges en ny stasjonshall i
fjell for Holmestrand stasjon.
Plattformer har en effektiv lengde på 250 m og en høyde på 760 mm. Plattformer
tilfredsstiller de krav som gjelder for minste bredde og har tilpassede bredder der hvor trapper,
ramper og heiser kommer opp.
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Konstruksjoner
Detaljplanen i Re omfatter følgende hovedkonstruksjoner:
-

Portal Fegstad
Portal rømningstunnel R12 Almedalen
Portal rømningstunnel/ tverrslag R13 Snekkestad

Geoteknikk
Generelt
Grunnforholdene karakteriseres ved at det i de lavere liggende områdene i dagsonene er mektige
avsetninger av marin leire, som er bløt og til dels kvikk. Nederst mot fjell er det stedvis morene.
På deler av disse strekningene er det urmasser og forvitringsmateriale i overflaten der områdene
grenser mot den bratte fjellet i vest. I dagsonen ved Fegstad er det bedre grunnforhold, med
fastere leire som inneholder en del stein. Helt i sør er det er fyllmasser over leira.
Det er utført noen grunnundersøkelser i forbindelse med tidligere planarbeid ved Fegstad
påhugg. Undersøkelsen har bestått av totalsonderinger og opptak av forstyrrede prøver.
Det pågår supplerende undersøkelser, men disse er ikke rapportert.
Dagsone Fegstad
Linja kommer ut av fjellet i et kolleparti, og skjærer seg skrått ned i et dalsøkk før den treffer
eksisterende spor. Løsmassene består generelt av vekstjord og tørrskorpe over middels fast siltig
leire med en del silt og finsandlag. Stedvis påtreffes morene over fjell. Lengst i sør er det
fyllmasser over leira.
Det blir skjæringer i løsmasser på opptil 10 m. Det antas mulig å grave åpent, med slake
skråninger med helning på 1:3. Dette vil bli dokumentert ved stabilitetsberegninger som utføres
når resultater fra grunnundersøkelser foreligger. I områder med vannsig fra silt-/sandlag kan det
lokalt bli behov for å masseutskifte deler av skråningen med sprengt stein.
Riggområde Snekkestad
Det pågår supplerende grunnundersøkelser for riggområdet ved Snekkestad tverrslag. Tidligere
undersøkelser viser at dybden til fjell varierer mellom et par meter til ca 50 m, med kvikkleire
under et lag med omtrent 2-3 m tørrskorpe.
De supplerende grunnundersøkelsene utføres for å dokumentere områdestabiliteten. Basert på
resultater fra stabilitetsanalyser settes restriksjoner på oppfylling og planering av riggområdet.
Riggområde Mulvika
Det skal utføres supplerende grunnundersøkelser for riggområdet ved Mulvika.
Tidligere undersøkelser viser at det er bløt kvikkleire langs med Fv. 313, nordøst fra området.
De supplerende grunnundersøkelsene utføres for å dokumentere områdestabiliteten. Basert på
resultater fra stabilitetsanalyser settes restriksjoner på oppfylling og planering av riggområdet.
Adkomstveg Almedalen
Det skal utføres supplerende grunnundersøkelser for adkomstvegen ved Almedalen.
De supplerende grunnundersøkelsene utføres for å dokumentere områdestabiliteten. Avhengig av
stabilitetsanalysen kan bli aktuelt å bruke lette masser i vegfyllingen.
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Geologi
Området fra kommunegrensen mellom Holmestrand og Re til Nykirke der nytt dobbeltsporet
jernbane skal gå, ligger i den sørlige delen av Oslofeltet som utgjør en del av en rift- eller
grabenstruktur (Osloriften) dannet ved strekking, fortynning og oppsprekking av jordskorpen i
periodene karbon og perm. I øst og vest er feltet begrenset av forkastningssoner som går
omtrent N-S, sonene skiller feltets hovedsaklige kambrosiluriske og permiske bergarter fra eldre
grunnfjellsbergarter. I det aktuelle området består berggrunnen av permiske smeltebergarter,
dominert av lavabergarter.
Bergrunnen langs tunneltraséen består av lavabergarter av permisk alder med underliggende
sedimenter fra overkarbon (Askergruppen med siltstein og kvartskonglomerat) og sandstein fra
sensilur. Tunnelen vil gå i basalt (ca. 89%) og rombeporfyr (ca. 11%).
Hydrogeologi
Berggrunnen i området er gjennomsatt av sprekkesoner, forkastninger og intrusivganger som
forventes å være vannførende. Mellom bergoverflaten og de marine avsetningene er det gjerne
et lag morene (sand og grus) som vil bli drenert ved lekkasje til tunnelen.
De fleste løsmasseområdene langs traseen består med få unntak, av bløte leirmasser med
setningspotensiale. Det skal utføres grunnundersøkelser for kartlegging løsmassetykkelser og
setningsegenskaper i områder med bebyggelse og infrastruktur (E18). I forbindelse med de
supplerende undersøkelsene utplasseres poretrykksmåler som inngår i overvåkings-programmet
under anleggstiden.
Tunneler
Den planlagte tunnelen går fra kommunegrensen mellom Holmestrand og Re ved km 87,850 til
påhugg Fegstad ved km 90,580, noe som tilsvarer 2 730 m i fjell. Tunnelen drives som en
dobbeltsporet tunnel med teoretisk sprengningsprofil på ca. 133 m2 inkludert grøft. Det blir en
rømningstunnel med påhugg i Almedalen (R12) som har teoretisk sprengningsprofil på ca. 25 m 2
inkludert grøft og en rømningstunnel med påhugg ved Snekkestad (R13) som også skal fungere
som tverrslag for tunnelarbeidene. R13 har teoretisk sprengningsprofil på ca. 53 m 2 inkludert
grøft.
Resultater fra tidligere grunnundersøkelser i området er vist i rapport UVB-50-V-21401 [5].
Rapporten viser kart og lengdesnitt, og er tegnet på grunnlag av tilgjengelig data ut fra
kartlegging på overflaten og resultater fra kjerneboring. Erfaring tilsier at flere eruptivganger og
mindre forkastninger og knusningssoner enn det som er avmerket på profilet vil opptre under
tunneldriften.
Tettestrategi:
Hensikten med tetting av tunnelen er delt:

Unngå uakseptable skader på natur

Unngå uakseptable skader på bebyggelse og annen infrastruktur

Tilfredsstille tunnelens funksjonskrav som byggverk
Ved forinjeksjon utføres tettingen før tunnelen drives inn i det vannførende partiet. Det legges
opp til at tilstrekkelig tetting oppnås med én injeksjonsomgang i en skjerm med et stort antall
hull. Det kan være aktuelt å supplere injeksjonsskjermen med et antall horisontale hull med
ansett i tunnelstuffen. Alle borhull injiseres med sementbasert injeksjonsmiddel, lave v/c-tall med
tilsetningsmidler, høyt injeksjonstrykk og stor pumpekapasitet.
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Sikringsarbeider i tunnelene:
Tunnelen skal drives med konvensjonell boring og sprengning. Omfanget av sikring i ulike
tunnelseksjoner må tilpasses bergmassekvaliteten slik at tilfredsstillende stabilitet oppnås.
Vurderinger av nødvendig sikringsmengde langs traseen er basert på observasjoner i felt og
tolkning av grunnundersøkelser. Det er svært sannsynlig at man ved driving av tunnelen vil støte
på svakhetssoner, ganger og dårlige partier i berget som man ikke har klart å fange opp ved de
utførte undersøkelsene.
Grunnforholdene langs traseen er forventet å være varierte fra partier med lite oppsprukne
(massive) bergarter til partier med sterkt oppsprukne bergarter og eruptivganger med innslag av
skifrige, forvitrede bergarter og dagfjell, samt partier med meget dårlig berg. Her vil det vanligvis
være tilstrekkelig å sikre med bolter og sprøytebetong. I henhold til praksis i tunneler i dag vil
tunneltaket (hengen) og veggene hele veien sikres med minimum 8 cm tykk fiberarmert
sprøytebetong. I partier med oppknuste soner kan det bli aktuelt å supplere bolte/sprøytebetongsikringen med forbolter og armerte sprøytebetongbuer. Ved spesielt vanskelige
bergforhold med store oppknuste svakhetssoner, eller i partier med liten fjelloverdekning, vil det
kunne bli behov for forbolter og full utstøpning. Vanntett støp kan også bli aktuelt dersom man i
partier ikke oppnår tilfredsstillende tetthet ved for- og etterinjeksjon.
Slukkevann i tunnelene
Brannvannsledningen foreslås å være direkte tilkoblet kommunalt nett med tilkoblingspunkt ved
portalene mot Holmestrand sentrum. Tilkoblingspunkt forsynes tosidig fra nylagt ledning ved
eksisterende stasjon og fra eksisterende ø250 mm sør for stasjonen. For å oppnå ønsket mengde
og trykk ved uttak bør det vurderes å utbedre overføringssystemet fra
renseanlegg/høydebasseng til tunnel slik at det ikke blir behov for egne trykkøkningsstasjoner.
Dersom dette ikke er mulig bør det vurderes flere tilkoblingspunkt langs tunnelen for å redusere
trykktapet i vannledningen. Hvis trykkøkning er eneste løsning for å oppnå ønsket vannmengde
og vanntrykk bør dette kombineres med en trykkøkningsstasjon som er daglig i drift. For
eksempel to eller flere alternerende pumper som kan gi ønsket vannmengde ved samtidig drift.
Tilbakeslagsventil ved tilkoblingspunkt bør gi en tilstrekkelig beskyttelse mot tilbakeslag til
kommunalt nett.
Brannventilasjon i tunnelen
Dimensjonerende brannstørrelse er satt til 150 MW. Brannviftene er dimensjonert for en
lufthastighet på 3,5 m/s. Det antas friksjonskoeffisient i tunnelen lambda=0,025, og max
lufthastighet mot ventilasjonsretningen på 1,5 m/s. Max lufthastighet mot ventilasjonsretningen
er i denne omgang valgt relativt høyt som en sikkerhet i beregningene. Det velges symmetriske
ventilatorer, som gir lik skyvkraft i begge retninger.
Utregnet skyvkraft er: 41 KN.
Antall vifter: 34 stk, a’ ca 38 kW (full effekt, Trinn 2).
Viftene plasseres parvis med størst konsentrasjon av vifter nær begge tunnelportaler i
togtunnelen. Innbyrdes avstand mellom ventilatorparene settes til 70-80 meter.
Innløp/ utløpsviftene plasseres ca 100 m fra åpningene.
Hver rømningstunnel utstyres med luftinntak, stengespjeld, kanaler, vifte med lydfelle og
overtrykk spjeld. Hver vifte er på ca 5 kW.
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Anleggets gjennomføring
Hele parsellen får sammenhengende anleggsdrift, mens togdriften går tilnærmet uhindret på
eksisterende spor. Tidsplanen for de ulike entreprisene er slik at de blir ferdigstilt omtrent
samtidig.
Ved anleggsgjennomføringen er helse, miljø og sikkerhet vurdert i samsvar med
Jernbaneverkets mål for å ivareta kravene i byggherreforskriften. Jernbaneverket Utbyggings
hovedmålsetning er, at all virksomhet skal planlegges og gjennomføres uten at det oppstår
skader eller tap på menneskers liv og helse eller på omgivelsene.
Størstedelen av alle massene som produseres må transporteres bort fra anleggsområdet, enten
til mellomlager eller direkte til deponi for overskuddsmasser. Dette vil medføre en stor
trafikkbelastning på det eksisterende veinett. Og det vil skape behov for
trafikkreguleringstiltak og sikring av øvrig trafikk.
Veier, tverrslag og riggområder
Det etableres adkomstvei fra Fv. 313 til rømningstunnel/ tverrslag R 13 på Snekkestad, samt at
det bygges nytt, fullkanalisert kryss i tilslutningspunktet. Nytt kryss tilpasses eksisterende kryss
med Burmaveien. På hver side av ny adkomstvei vil det være et riggområde for entreprenøren.
I Almedalen bygges det ny adkomstveg fra Fv 313 til portal rømningstunnel R12. Ny vei vil også
bli adkomst for boliger langs ny vei.
På Fegstad vil eksisterende vei fra Bruserudveien og ned til riggområdet ved tunnelportalen
gruses opp og få møteplass(er).
Mellom Peter Pan og Mulvika vil det anlegges en midlertidig anleggsvei parallelt med fylkesveien.
Denne vil fungere som adkomst til riggområdet i Mulvika. Det bygges også nytt kryss i
avkjøringen til Peter Pan og R12/ tverrslaget her.
Massetransport og massedeponier
Det skal tas ut ca. 1.838.000 m3 faste fjellmasser fra tunnelanlegget fra Holm til Nykirke. I alt er
det fem tverrslag som massene skal fraktes ut gjennom, med 5 tilknytningspunkter til det
offentlige vegnettet. Det skal i tillegg sprenges 13 rømningstunneler. Massene fra
rømningstunnelene tas ut fra innsiden og kjøres ut via de fem tverrslagene.
Kun ett av tverrslagene ligger i Re kommune, og det er tverrslaget på Snekkestad. Imidlertid vil
Fv 313 gjennom Re få mye av trafikken som kommer fra tverrslagene i Holmestrand kommune.
Årsdøgntrafikken vil i et tenkt snitt på Fv 313 der all massetransporten krysser, øke med ca 500
kjt/d i periodene med mest trafikk (år 2012).
Miljø
Et overordnet mål med utbyggingen har vært å finne en samlet løsning der hensynet til miljø
og sikkerhet står sentralt i kvalitetsarbeidet. Jernbaneverkets miljø- og sikkerhetskrav som de
fremgår av Jernbaneverkets miljøstyringssystem, er innarbeidet i løsningene.
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De delene av planområdet i Re som ligger i dagen, består overveiende av grønne landmiljøer. I
planområdets sørlige del fra tunnelens sørlige påhugg ved Nykirke, passerer den nye banen en
kort strekning med åkrer.
Der finnes kulturminner i kommunens planområde over tunnelens sørlige påhugg
(Bjørkeskogen).
I Detaljplanen er T1442 (retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging) lagt til
grunn. Svært få hus påvirkes av støy, og det kun marginalt. I dagsonen ved Nykirke vil ingen hus
bli utsatt for støy over de gjeldende grenseverdiene.
Naturmiljø
Den foreløpige vegetasjonskartleggingen har ikke påvist områder med stor naturverdi i
dagsonene eller påhugsområdene for hovedtunnelen. Naturverdiene i prosjektområdet er
knyttet til områdene over tunnelen eller nær enkelte av de foreslåtte tverrslags- og
rømningsveiområdene.
Det er ett verneområde i Re kommune. Tangenbekken naturreservat ble fredet som ledd i
verneplan for edelløvskog i fylket i 1980. Tunnelprosjektet vil ikke berøre dette reservatet fysisk,
men søndre påhugg for tunnelen ligger rett vest for reservatet, og det er viktig at anleggsdriften
ikke påvirker dette naturreservatet. Ved utformingen av det planlagte riggområdet, må en ta
spesielle hensyn til Tangenbekken da denne er ørretførende og renner gjennom naturreservatet.
Utslippsløsningen fra anleggsvirksomheten ifm skjæringen og dagsonen må utformes slik at
det ikke foregår direkte avrenning til eller annen forurensning av, bekken.
Samfunn
Friluftsliv og rekreasjon:
Den planlagte jernbanen har ikke negativ påvirkning på friluftsliv i banens nærområde. Ettersom
banen i hovedsak går i tunnel, blir ikke de viktige omkringliggende friluftsområdene berørt. Nytt
dobbeltspor vil heller ikke ha negativ effekt i dagsonen sør for jernbanetunnelen. Eksisterende
bane er allerede i dag en barriere for bruk av skogsområdet ved Tangenbekken. Dette forholdet
forblir uendret. På sikt vil konsekvensen av tiltaket være positiv for friluftslivet, ved at
eksisterende jernbanespor blir frigitt. Konsekvensene for friluftslivet anses positive.
Friluftslivet i Mulvika og Sandsletta vil kunne berøres av forurensede utslipp. Tiltak mot
forurensing beskrives under kapittel 7.2.4.
Infrastruktur:
Den dobbeltsporede banen fra Holm videreføres og det er sikret at hovedsporet og
krysningssporet ved Nykirke kan inngå i den videre utbygging av Vestfoldbanen. Det er
vedtatt en strategi for mulighet for sporkrysning på hele Vestfoldbanen.
Det er gitt mulighet for å etablere en jernbane som ligger i tunnel på en stor del av
strekningen. Dermed får man en kortere og geometrisk forbedret trase, med et minimum av
påvirkning på lokalsamfunnet.
Det er forutsatt at Holmestrandtunnelen (Fv 313) blir stengt i deler av anleggsperioden (inntil to
år).
Tomteervervelse/ ekspropriasjon:
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Det vises her til W-tegningene i detaljplanheftet.

Sikkerhet:
I forbindelse med regulerings- og detaljplanarbeidet er det gjennomført risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsperioden og for normal drift etter ferdigstilt jernbanetiltak.
Dette for å kartlegge behovet for eventuelle sikkerhetstiltak i forbindelse med gjennomføring av
planen og å legge til rette for en systematisk og proaktiv håndtering av risiko, for derigjennom å
redusere antall og omfang på fremtidige uønskede hendelser. ROS-analysen omfatter blant annet
sikkerhet for liv & helse for 3.person.
For anleggsfasen er det identifisert hendelser på høyt og betydelig risikonivå, som krever
iverksettelse av risikoreduserende tiltak.
Basert på detaljplan, skal det i det videre arbeidet gjennomføres en sikkerhetsanalyse (RAMS) i
henhold til Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok for normal drift av ferdigstilt jernbanetiltak. Dette
for å ivareta sikkerhet for reisende, personale og 3.person. Det vil også bli gjennomført
sikkerhetsanalyse (RAMS) for anleggsperioden i forhold til avvikling av eksisterende
jernbanetrafikk.

Konsekvenser i byggeperioden
Av viktige konsekvenser i byggeperioden er det lagt vekt på at følgende er avklart:
Eiendomsinngrep og riggområder
Anleggsstøy, helse, miljø og sikkerhet, rystelser, naboforhold
Massetransport, trafikkavvikling og adkomst til stasjonen
Fremkommelighet for publikum.
Forurensing
Støv:
Det vil bli vaskeanlegg ved tverrslag som sørger for spyling av kjøretøy før de kommer ut av
tunnelen.
Rystelser ved sprengning:
Vibrasjonene fra sprengningsarbeidene vil være merkbare over et stort område. Kartleggingen
begrenses til det området som blir sterkest berørt av sprengningsvibrasjonene og der
skaderisikoen er reell, d.v.s. ca. 50 m ut til sidene for tunneltraséen der byggene står på berg,
og ca. 100 m ved løsmassefundamentering.
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3.

BAKGRUNN

Oversiktskart som viser avgrensing av planområdet gjennom Re kommune.

Fig. 1: Planområde Re kommune
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Bakgrunn/historikk
Vestfoldbanen har ligget i den samme trase, som da den ble etablert i 1881. Den opprinnelige
banen hadde smalspor. Først i 1949 lå den ferdig ombygd med normal sporvidde.
På strekningen fra Holm til Nykirke ligger banen delvis på jordbruksland, dels i et tungt
fremkommelig fjell- og klippelandskap. Banen bukter seg med radier helt ned til 250 m. Den
gamle traseen gir en veldig vakker reiseopplevelse, men hastigheten er også svært lav, 70 km/t
på mesteparten av parsellene 5.2 og 5.3.
Meldingen for Vestfoldbanen fra mars 1992 er det første dokumentet i
moderniseringsprosessen. Siden er de ulike parsellene på Vestfoldbanen omtalt i Norsk
Jernbaneplan og Nasjonal Transportplan med forskjellige bevilgningsrammer og tilhørende
utbyggingstakt og –rekkefølge. Overordnet planvedtak for utbyggingen gjennom Vestfold er
gjort ved vedtak av fylkesdelplan for Vestfoldbanen.
I Norsk Jernbaneplan 1998 -2007 og i Nasjonal transportplan (NTP) 2002-2011, datert
september 1999, er parsell 5 på Vestfoldbanen prioritert etter parsellene 3, 4, 5.1, 7.1 og 12.
Parsell 2, Skogerparsellen, ble ferdig i 1996, parsell 3 og 4 i 2001 og parsell 5.1,
krysningssporet i Nykirke, sto ferdig i 2002.
I Melding for Vestfoldbanen 1992 inneholder utredningsprogram for grovmasket
konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens kap. VIIa.
Etter en høringsrunde la NSB i november 1992 fram Jernbaneutredningen for modernisert
Vestfoldbane. Et tillegg til Jernbaneutredningen i juni 1993 korrigerer og supplerer
hovedrapporten.
Vestfold Fylkeskommune utarbeidet en fylkesplan for Vestfoldbanen på grunnlag av
jernbaneutredningen, som ble vedtatt i mars 1993. Fylkesdelplanen ble stadfestet av
Miljøverndepartementet i 1994.
Grovmasket KU for modernisert Vestfoldbane er datert august 1993. Den ble lagt ut til
offentlig ettersyn høsten 1993. Den inneholdt forslag til et generelt program for finmasket
KU.
Et program for finmasket KU for Parsell 5, fase 2, ble fastsatt av NSBs Banedirektør i juni
1995. Denne konsekvensutredning lå ferdig i juni 1996. Parallelt med konsekvensutredningen ble
foreløpig Hovedplan utarbeidet.
Oppsamling av merknader til KU fra høring og offentlig ettersyn lå ferdig i mai 1998, med en
begrenset høring om rassikring i 1996. Fase 2 av konsekvensutredningen ble godkjent av
Jernbaneverkets Hovedkontor ved sluttdokument av 27. mars 2000.
I juni 2000 vedtok Bystyret i Holmestrand Kommune en Kommunedelplan for modernisering av
Parsell 5 på Vestfoldbanen. Denne er også grunnlag for Holmestrand Kommunedelplan for
bysentrum 2001-2012.
Den endelige Hovedplan for Vestfoldbanens parsell 5, Holm-Holmestrand-Nykirke, ble
godkjent i Drammen i 2002. Den foreløpige hovedplan fra juni 1996 og
Konsekvensutredning, med sluttdokument fra mars 2000, er grunnlag for den endelige
hovedplanen.
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Basert på denne hovedplanen ble det utarbeidet en samlet detaljplan for hele strekningen. Den
var, som hovedplanen, basert på stasjon i dagen.
Reguleringsplan for nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke gjennom Re ble vedtatt av
Re kommune 17.03.2009.
I etterkant av vedtaket har Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket legge til rette for
høyhastighetsbane med dimensjonerende hastighet på 250 km/t. Dette førte til at stasjonen ble
flyttet inn i fjell. For Holmestrand ble det utarbeidet ny detaljplan, datert 2009-06-15, som også
ga føringer for linjeføringen videre i Re kommune.
I tillegg har det kommet til endringer knyttet til tverrslag, anleggsveg, mv.

3.2

Forutsetninger

3.2.1 Funksjonskrav for nye dobbeltspor

Funksjonskrav til jernbanen er beskrevet i Jernbaneteknisk Rammeplan, Region Sør for
utbygging av Vestfoldbanen. Da det i forbindelse med detaljplanarbeidet er gjort endringer til
disse kravene, er dette angitt spesielt i de enkelte avsnitt.
Teknisk regelverk
Jernbaneverkets tekniske regelverk for prosjektering er lagt til grunn for dimensjonering når
det gjelder underbygning, overbygning. Likeledes når det gjelder banestrømsforsyning,
kontaktledning, lavspenning, signal og tele, se ”Detaljplan Elektro”, [9].
Normale krav for nye baner er benyttet, men reduserte krav kan vurderes der det kan gi
vesentlige gevinster.
Jernbaneteknisk rammeplan for Vestfoldbanen (JrVb) definerer noen tekniske forutsetninger
og søker å ivareta samme krav til standard og funksjon for de ulike parsellene. Den skal også
ivareta kravet til sikkerhet, kapasitet og punktlighet. Den utfyller hovedplanene for de enkelte
parsellene når det gjelder de jernbanetekniske tiltakene. Detaljplanen beskriver følgelig ikke
disse tiltakene, men kostnadene for tiltakene. Det vises til Jernbaneteknisk Rammeplan, Region
Sør, mai 1997, samt Notat av 30.4.2002, revisjon av kap. 2.2. i Jernbaneteknisk rammeplan for
Vestfoldbanen.
Funksjonskrav som skal legges til grunn ved utbyggingen
Sikkerhet
Toget skal være det sikreste kollektive transportmiddelet. Det skal kun bygges planskilte
krysninger av sporet. Det skal bygges signalanlegg med vekt på standardisering. Banen skal
sikres med nødvendige gjerder mot vilt. Gjeldende krav til sikkerhet i tunneler skal ivaretas.
Punktlighet
Punktlighetskravet innebærer at 95 % av togene skal være mindre enn tre minutter forsinket
til endestasjonen, målt over en uke.
Kapasitet
Minste togfølgetid for IC-tog skal ikke overstige fem minutter på fri linje. Inn og ut av de
store bystasjonene skal minste togfølgetid ikke overstige tre minutter for noen av
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togproduktene. Dobbeltsporet skal ha overkjøringsmuligheter slik at man ved enkeltsporet
drift på en seksjon skal ha en praktisk kapasitet på minst seks tog/time, totalt for begge
retninger.

Hastighet
Jernbaneverket har satt i gang utredningsarbeid for revisjon av gjeldende InterCity-strategi (ICstrategi) fra 1992, i første omgang for Vestfold- og Østfoldbanen. Det er vedtatt å dimensjonere
for gjennomgående hastighetsstandard 250 km/t.
På parsell Holm-Holmestrand er dimensjonerende hastighet 250 km/t for konvensjonelt materiell.
Aksellast
Maksimal tillatt nominell aksellast for vogner i persontog ved hastighet på 230 km/t er 18 tonn.
Maksimal tillatt nominell aksellast for motorvognsett ved hastighet på 250 km/t er 18 tonn.
Kravet for godstog er 22,5 tonn ved 100 km/t og 25 tonn ved 70 km/t.
Profil
Strekningen skal bygges etter minste tverrsnitt for nye baner. Tverrsnittet bygger på UIC-GC
(Gabarit C). Minste lasteprofil skal være A-C for å tilfredsstille lasteprofil UIC-GC.
Miljø
Banen skal oppfylle Jernbaneverkets generelle krav til miljøvennlighet, komfort, reiseopplevelser
og informasjon.
Tilgjengelighet
Det skal tilrettelegges for god tilgjengelighet og lesbarhet i alle løsninger for alle typer
brukere på stasjonsområder. Tilgjengelighet er nær knyttet til miljøkravet når det gjelder
informasjon og komfort.
Driftsforhold
For hensetting av materiell benyttet til drift og vedlikehold, må det anlegges servicespor med ca.
20-30 km avstand. Dobbeltsporet skal være tilgjengelig for ettersyn/drift minimum 1,5 – 2 timer
sammenhengende hver dag uten å påvirke kapasiteten.
Dimensjoneringskriterier som skal legges til grunn ved utbyggingen
Dimensjonerende trafikk
Basistrafikken på dagens bane, som også er definert å være maksimaltrafikken for dagens
parsell, er beregnet til 1 785 000 reisende om året, eller ca. 5700 reisende per virkedøgn.
Trafikkvekst på grunn av tiltaket i det året anlegget står ferdig er beregnet til 175 000
reisende. Videre er det beregnet en trafikkøkning pga. tiltaket i de første 9 årene på 14,3 %
per år (dette gir 648 300 flere reisende i år 2019), og deretter 4 % per år. Øvrige tiltak er
beregnet å gi 40 000 flere reisende i åpningsåret. Det er også lagt til grunn en økning i
trafikken på 1 063 000 flere reisende over parsellen i året. Dette er ikke medtatt i
samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsberegningene.
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Byggestart for parsell 5.2 var sommeren 2010. De ulike entreprisene på parsell 5.3 vil starte opp
i 2011, først i Re kommune. Det tas sikte på åpning av hele strekningen fra Holm til Nykirke i
2015.
Underbygning
Underbygning omfatter hele kjøreveien fra og med traubunn opp til formasjonsplan. Det er
forutsatt en tykkelse på 1,7 m for frostsikrings- og forsterkningslag.
Regelverkets krav til konstruksjonsprofiler for daglinje: fylling, skjæring bruer, tunnel og
byggverk over sporet, skal legges til grunn ved dimensjoneringen. Likeledes kravene til
bæredyktighet, stabilitet, setninger og frost i banekroppen. Gjeldende krav til drenering,
støytiltak og sikring av banen skal også ivaretas ved planlegging og bygging.
Tunneltverrsnitt er ca. 110 m2 for dobbeltsporet bane som teoretisk utsprengt profil i
Hovedplanen. Dette gir en profil på ca. 90 m2 over ballastpukken. For å følge Regelverket er det i
detaljplanfasen valgt et tunnelprofil som er ca. 133 m2 teoretisk utsprengt profil.
Det skal bygges kabelkanaler langs begge sider av dobbeltsporet. Tverrsnittet økes (179 m 2) ut
mot påhugg Fegstad, og ender opp i normaltverrsnittet for tunnelen ca 250 m inne i tunnelen.
Sporets trasé
Dimensjonerende hastighet på 250 km/t for konvensjonelt materiell gir en minste
horisontalradius på sporet på 3400 m med normale krav til komfort og vedlikeholdsbehov.
Denne kurvaturen krever en overhøyde på minst 120 mm og en klotoidelengde på minst 300
m.
Regelverket angir en generell maksimal overhøyde på 150 mm på fri linje og 80 mm på
stasjon.
Største bestemmende stigning/fall bør ikke overstige 12,5 ‰. Minste vertikalradius er 24000 m
ved normale krav. Sporavstanden skal være 4,7 m.
Sporsløyfer for overkjøring mellom sporene bør i henhold til Jernbaneverkets rammeplan for
Vestfoldbanen anlegges for minst hver 13,5 km. Det er i forbindelse med detaljplanarbeidet
utført en nærmere vurdering av plasseringen av sporsløyfer på hele Vestfoldbanen. Denne
vurderingen konkluderer med at disse legges med avstander mellom 11 og 15 km, kfr. UVB-50Y-22601, ”Plassering av sporsløyfer”, [10]. Midt mellom sporsløyfene plasseres en blokkpost på
en rett strekning, som ved behov for oppgradering av punktlighet/kapasitet kan bygges om til en
sporsløyfe.
Overbygning
Overbygningsklasse d skal legges til grunn ved dimensjonering. Sporets overbygningsklasse
angir konstruksjon med hensyn til skinneprofil (UIC60), fastgjørelse/ festing (Pandrol
fastclip) m svilletype (Betong NSB 95) svilleavstand (600 mm).

3.2.2 Landskap og visuelt miljø

Detaljplan for nytt dobbeltspor i Re og Holmestrand kommuner gir i utgangspunktet en gevinst
for landskapet og det visuelle miljøet ved at store deler av strekningen legges i tunnel. Et
overordnet mål for detaljplanen er å sikre en god landskapstilpasning der den nye
jernbanetraseen tar seg fram i dagen, og ved etablering av driftveier, anleggsveier og lignende.
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3.2.3 Naturmiljø

Hensynet til naturverdier skal vurderes på lik linje med tekniske og økonomiske forhold.

3.2.4 Kulturminner og kulturmiljø

Hensynet til kulturminner og kulturmiljø skal vurderes på lik linje med tekniske og økonomiske
forhold.

3.2.5 Helse og trivsel

I henhold til Kommunalhelsetjenesteloven kan det på visse vilkår kreves en utredning bl.a. av
mulige helsemessige forhold ved et tiltak.
Det skal sørges for trygge og gode bomiljøer med særskilt tilrettelegging for å sikre barnas
oppvekstvilkår. Aktuelle forhold vil være å sikre skolevei i forbindelse med transport av
masser fra påhugg ved Snekkestad og Peter Pan.
Skolevei hvor det skal foregå massetransport eller anleggskjørsel, skal sikres med fysiske
tiltak som øker sikkerheten på disse rutene.
Det bør sørges for informasjon til beboere i boliger som delvis skal innløses, enten permanent
eller midlertidig. Det bør generelt sørges for informasjon til områdets beboere i hele
anleggsperioden om kommende tiltak som vil berøre området.
Andre forhold som vil kunne få betydning for helse og trivsel er behandlet særskilt:
Anleggsperioden med riggområder: Det nye dobbeltsporet skal planlegges og
prosjekteres med tanke på å minimalisere konsekvensene av anleggsfasen, særlig for
bolig- og oppholdsområder langs banen. Hensynet til bolig- og oppholdsmiljøer,
særlig når det gjelder støy, skal innarbeides i fremdriftsplaner for
anleggsvirksomheten.
Innløsning av eiendommer
Støy og vibrasjoner: T1442 (Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging)
skal legges til grunn for hele anleggsprosjektet.
Sikkerhet: Avbøtende tiltak i anleggsperioden skal særlig legge vekt på å ivareta
sikkerhetshensyn, og avbøte eventuelle helsemessige ulemper i nærheten av
boligområdene. Ved fastlegging av transportruter for massetransport skal det tilstrebes
å benytte hovedveier og unngå smale boligveier
Naturmiljø og landskap.

3.2.6 Støy, strukturlyd og vibrasjoner

Begrensning av luftbåren støy fra tog i dagsonene
Byggingen av den nye parsellen mellom Holm og Nykirke vil i hovedsak medføre reduksjon av
støynivå fra tog for mange boliger, da det meste av strekningen ligger i tunnel. Det er kun i
dagsonen i sydenden av tunnelen mot Nykirke at et fåtall hus kan bli eksponert for støy fra
jernbanen.
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Det må på denne strekningen sørges for at ingen boliger utsettes for høyere støynivå utendørs
eller innendørs enn gjeldende bestemmelser tillater. P.t. gjelder følgende retningslinjer og
grenseverdier:


Utendørs: Støynivå fra jernbane på uteplass og utenfor fasade ved bolig og annen
støyfølsom bebyggelse skal ikke overstige nedre grenseverdi for gul sone i
Miljøverndepartementets retningslinje
T-1442 ”Behandling av støy i arealplanlegging”. Dette tilsvarer
Lden = 58 dBA og L5AF = 75 dBA om natten (kl. 23 – 7).



Innendørs: Lydnivå i oppholdsrom fra utendørs lydkilder skal ikke overstige
grenseverdiene i lydklasse C i NS 8175: LP,Aeq,24h = 30 dBA og LP,AFmax = 45 dBA om
natten (kl. 23 – 7).

Dersom hus kan bli utsatt for høyere støynivåer enn dette må det iverksettes støydempende
tiltak i form av skjerming langs jernbanen, lokale skjermingstiltak og/eller fasadetiltak.
Dersom nye retningslinjer eller forskrifter erstatter nåværende, vil disse overstyre nåværende
retningslinjer og forskrifter.
Begrensning av vibrasjoner og strukturstøy fra tog i tunnel
Det må sørges for at ingen boliger utsettes for høyere vibrasjonsnivå eller strukturlydnivå
innendørs enn gjeldende bestemmelser tillater. P.t. gjelder følgende retningslinjer og
grenseverdier:
Vibrasjoner: Grenseverdien for vibrasjoner er gitt NS 8176 "Vibrasjoner og støt - Måling i
bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning på bedømmelse av virkning på
mennesker". Iflg. klasse C er høyeste tillatte statistiske, veide vibrasjonsnivå vw,95 0,3 mm/s.
Strukturstøy: Lydnivå i oppholdsrom som skyldes strukturstøy skal ikke overstige grenseverdiene
i lydklasse C i NS 8175: LP,Aeq,24h = 30 dBA ogLP,AFmax = 32 dBA.
Foreløpige vurderinger viser at bygninger nærmere enn ca. 50 meter fra jernbanen kan utsettes
for vibrajsjonsnivåer høyere enn grenseverdien, og at boliger oppå eller nær tunnelen kan
utsettes for strukturstøynivåer høyere enn grenseverdien. Det må gjøres tiltak i form av
ballastmatter, masseutskifting e.l. i disse områdene for å sikre at grenseverdiene blir overholdt.
Dersom nye retningslinjer eller forskrifter erstatter nåværende, vil disse overstyre nåværende
retningslinjer og forskrifter.
Begrensning av luftbåren støy fra veitrafikk, stasjonsområdet o.l.
Dersom endring av veisystemer eller trafikkmengder kan medføre påregnelig økning av
trafikkstøynivået med mer enn 3 dB, inntrer tiltaksplikt etter retningslinjene T-1442. Følgende
grenseverdier vil i så fall være gjeldende etter dagens regelverk:
Utendørs: Støynivå fra vei på uteplass og utenfor fasade ved bolig og annen støyfølsom
bebyggelse skal ikke overstige nedre grenseverdi for gul sone i T-1442. Dette tilsvarer
Lden = 55 dBA, og L5AF = 75 dBA om natten (kl. 23 – 7).
Dersom nye retningslinjer eller forskrifter erstatter nåværende, vil disse overstyre nåværende
retningslinjer og forskrifter.
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Forhold til andre planer
3.3.1 Konsekvensutredning

Planarbeidet for parsell 5 startet med melding for hele Vestfoldbanen i mars 1992. En
grovmasket konsekvensutredning ble lagt fram høsten 1993, i forbindelse med NSBs
jernbaneutredning for modernisering av Vestfoldbanen mellom Drammen og Skien.
Finmasket konsekvensutredning og hovedplan for parsell 5 mellom Holm og Nykirke ble
utarbeidet i 1995-1996. Denne konsekvensutredningen utredet to traséalternativer – indre og
ytre linje. Ytre linje var igjen delt i to alternativer, ”Sjøskogen-linja” og ”Gylta-linja”.
Etterfølgende planlegging har basert seg på alternativet Gylta-E18. Konsekvensutredningen
utredet konsekvenser for miljø, samfunn og naturressurser og oppsummerte med at tiltaket
generelt hadde små konflikter i forhold til naturmiljø, landskap og kulturminner, men at tiltaket
hadde store økonomiske konsekvenser på grunn av den store tunnelandelen.
I mars 2000 fant ansvarlig myndighet, Jernbaneverkets hovedkontor, at utredningsplikten for
modernisering av Vestfoldbanens parsell 5 var oppfylt.
I ettertid har Re og de øvrige kommunene gjort formelle kommuneplanvedtak, slik at det i
februar 2001 forelå en omforent og vedtatt trasé for strekningen.

3.3.2 Reguleringsplan

Reguleringsplan for nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke gjennom Re ble vedtatt av
Re kommune 17.03.2009.
I etterkant av vedtaket har Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket legge til rette for
høyhastighetsbane med dimensjonerende hastighet på 250 km/t. I tillegg har det kommet til
endringer knyttet til tverrslag, anleggsveg, mv.
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4.
4.1

MÅLSETTING

Mål for utbyggingstiltaket
Målsettinger fra konsekvensutredningen:
Overordnet mål for prosjektet er en modernisering av Vestfoldbanen og utvide sporene til
dobbeltspor på strekningen. Det skal dermed gi jernbanen økt konkurranseevne og legge til
rette for økt togtrafikk.
Dagens jernbane gjennom Holmestrand er den strekningen med dårligst geometrisk standard
på Vestfoldbanen, mellom Drammen og Larvik. Utbyggingen av parsell 5, Holm –
Holmestrand - Nykirke vil også fjerne en strekning med dårlige grunnforhold og en stor
barriere gjennom Holmestrand by. Tidsbesparelsen vil være betydelig.
Så Vestfoldbanen skal utbygges til et effektivt kommunikasjonsmiddel med
høyhastighetsstandard, for å bygge opp under en utvikling mot nærmere sammenknytning av
Oslofjordområdet og bidra til miljøvennlige transportformer.
Det skal være et mål å finne løsninger som er effektive:
For kundene - når det gjelder tid, sikkerhet og pris.
For samfunnet - i form av miljøfordeler og gunstig samfunnsøkonomi.
For togtrafikkoperatørene - i form av god driftsøkonomi.
For parsell 5 er det satt følgende konkrete mål som skal oppnås:
Redusere reisetiden med innkorting og fjerning av kurver slik at toget blir et
konkurransedyktig alternativ til bilen.
Gi økt kapasitet og bedre punktlighet for IC-trafikken.
Erstatte den teknisk dårligste strekningen mellom Drammen og Larvik.
Redusere vedlikeholdsbehovet knyttet til fjellskjæringer, dårlige grunnforhold og
krappe kurver.
Forlenge den sammenhengende dobbeltsporstrekningen inn mot Oslo.
Bidra til regional utvikling og vekst ved å befeste Holmestrand som stasjonsby.
Fjerne en barriere i Holmestrand by og frigjøre arealer til byutvikling.
Sikre en stasjon/ et togstopp med god tilgjengelighet.
Skape færrest mulig negative konsekvenser av inngrepet.
Bidra til best mulig samfunnsøkonomisk nytteverdi.

4.2

Mål for selve planleggingen
Planarbeidet kan inndeles i tre hovedfaser:
1. Utvikling av løsninger
2. Detaljplan
3. Reguleringsplan.
Utvikling av løsninger
Utvikling av løsninger har bestått av å vurdere ulike hovedkonsepter med utgangspunkt i
prinsippene for hovedplanen. Hensikten er å finne løsninger som kan gi optimalisering i
forhold til de viktigste kravene som stilles til prosjektet i henhold til oppdragsbeskrivelsen og
konsekvensene av tiltaket:
Geometriske og funksjonelle krav.
Forbedret trafikksikkerhet.
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Høyere punktlighet.
Konsekvenser for omgivelsene herunder miljø, bebyggelse og natur.
Kostnader.

Detaljplanen
Detaljplanen danner grunnlag for reguleringsplan og byggeplan. Nivået skal være tilstrekkelig
nøyaktig til at kostnadene skal ligge innenfor krav om usikkerhet. Alle relevante forhold som har
betydning for det videre planarbeidet skal belyses i detaljplanen.
Reguleringsplanen
Reguleringsplanen danner det juridiske grunnlaget for ervervelse av tomter / ekspropriasjon
når den er vedtatt i de pågjeldende kommuner. Den vil sammen med detaljplanen være basis
for byggeplanen.

4.3

Oppfylling av mål
Ved å bygge ut til dobbeltspor sikres bl.a. som tidligere nevnt en redusert reisetid, en stor
økning i kapasiteten og mer miljøvennlig transport.
I henhold til hovedplanen for nytt dobbeltspor mellom Holm – Nykirke, har man gjennom
arbeidet med utvikling av løsninger kommet frem til en detaljplan som i høy grad sikret
måloppnåelse på en rekke punkter:
Samfunnsøkonomisk vil det bli en forbedring ved at den valgte løsningen vil gi
mindre inngrep i bestående bebyggelse og naturområder.
Hensynet til miljøet i anleggsfasen forutsetter minst mulig støy, støv og vibrasjoner i
bolignære og bevaringsverdige områder.
Kulturminner og andre bevaringsverdige elementer vil berøres minst mulig
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5.
5.1

BESKRIVELSE AV TILTAK

Jernbane
Jernbanetunnelen er 12270 m lang fra Holm til Fegstad. Jernbanen kommer ut i dagen ved
Fegstad og tilsluttes eksisterende hoved- og krysningsspor ved Nykirke, i de eksisterende spors
ca km 92,320.
Referansespor og kilometrering
Som referanselinje for prosjektet er det høyre sporet valgt, sett i retning av stigende kilometer.
Kilometreringen utgår fra Oslo.
I Hovedplanen var sporet kilometrert med en prosjektprofil. Parsell 5.2 startet i profil 680,
svarende til kilometer 77,72 i eksisterende trase. Parsell 5.2 sluttet, og parsell 5.3 startet, i
profil 8180. Overgang fra parsell 5.3 og parsell 5.1 var i profil 14090.
Det er med arbeidet for detaljplanen besluttet at parsell 5.2 og 5.3 skal ha kilometrering fra
eksisterende bane. Parsell 5.3 Holmestrand-Nykirke starter i km 84,2 med tilslutning til parsell
5.2 Holm-Holmestrand. I sør tilsluttes de nye dobbeltsporene den
eksisterende banen i høyre spors ca kilometer 92, 32. Den nye banen er kortere enn den
eksisterende. Kilometeren for de nye dobbeltsporene i tilslutningspunktet er ca km 91, 015. Det
etableres et kjedebrudd for overgangen mellom ny og eksisterende kilometrering.

5.1.1 Spor generelt

Det sporet som er prosjektert i detaljplanen har utgangspunkt i opplegget i Endelig
Hovedplan. Det har etterfølgende skjedd en optimalisering som er beskrevet i avsnitt 5.
Ved tilslutning av nytt dobbeltspor til eksisterende krysningsspor på Nykirke, er det tatt
utgangspunkt i innmålinger av eksisterende spor.
I de etterfølgende avsnittene henviser alle kilometreringer til de nye spors kilometrering, der
ikke annet er nevnt.

5.1.2 Høyre spor

Parsell 5.3 starter i km 84,2, hvor sporet tilsluttes parsell 5.3 i kurve med R=3600 m. Sporet
forsetter i rettlinje, hvor ny stasjonshall etableres. Etter den rette linjen ligger en kurve med
R=6000 m og en rett linje, som fører sporet ut i dagen. Det sørlig påhugg for jernbanetunnelen
ligger i kilometer 90,580. Sporet tilsluttes det eksisterende sporet i eksisterende krysningsspors
horisontalkurve R=2644 m.
Imellom de rette stykkene og kurvene er det innlagt overgangskurver som er tilpasset
hastigheten på de relevante strekningene.
Dimensjonerende hastighet for høyre spor er 250 km/t frem til rettlinje ved påhugg
jernbanetunnel på Nykirke. Tilsutning til eksisterende spor på Nykirke er ikke endelig avklart. I
dagens anlegg på krysningssporet ligger det en R=500 m og en motsatt rettet R=617 m i
eksisterende kurveveksel som avslutning av krysningssporet. Der er hastigheten 60 km/t ihht
løfteskjema.
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5.1.3 Venstre spor

Venstre spor ligger parallelt med høyre spor i hele parsellens lengde. På Nykirke tilsluttes sporet
det eksisterende sporet i eksisterende krysningsspors horisontalkurve R=2639 m.
Dimensjonerende hastighet er lik med den i høyre spor, dvs 250 km/t frem til rettlinje ved
påhugg jernbanetunnel på Nykirke.
I dagens anlegg ligger det en R=1700 m og en rett linje uten overgangskurver i det eksisterende
hovedsporet etter kurven med R=2639 m. Der er hastigheten 120 km/t ihht løfteskjema. Alle
radier, lengder på elementer og overhøyder er beregnet i henhold til normale krav for nye baner i
JD 530, [5].

5.1.4 Sporavstand

I Hovedplanen er det forutsatt at sporavstand generelt skal være 4,6 m. Der det er
uforholdsmessig kostbart kan sporavstand 4,5 m benyttes. I detaljplanen er det bestemt at
sporavstanden skal være 4,7 m i tunnelene. Ved tilslutning til eksisterende spor på Nykirke
tilpasses sporavstanden for nytt spor til sporavstand på eksisterende spor.

5.1.5 Øvrige sporforhold

Kjedebrudd.
I det endelige anlegget for parsell 5 anlegges et kjedebrudd i Nykirke. Kjedebruddet plasseres
rett sør for eksisterende sporveksel 2, som blir liggende som en del av krysningssporet.
Kjedebruddet ligger nord for det eksisterende hovedsignalet for innkjøring, så dette skal ha
kilometrering som i dagens anlegg. Det er kilometeren for det nye høyresporet som er valgt
som det nordlige kjedebrudd. Dette kommer til å ligge i ca km 91,640. Det sørlige kjedebrudd
defineres av det eksisterende hovedsporet. Denne km blir 92,943.578.
Arbeidssporskifter i eksisterende spor
For å gi adgang til sporleggingsmaskin og annet skinnekjørende materiell til den nye
jernbanetraseen, forutsettes det å etablere arbeidssporveksler i eksisterende spor som gir
forbindelse inn til nytt spor. Det skal skje både i Holm, inn mot Rambergtunnelen og i sør, inn
mot jernbanetunnelen.
På Nykirke legges det inn en rett sporveksel 1:9 R=300 m i utgående krysningsspor.
Eksisterende krysningsspor på Nykirke har ikke overhøyde der sporvekselen legges inn.

5.1.6 Sporveksler

I detaljfasen er det forutsatt at arbeidssporveksel på Nykirke ikke kommer med i signalanlegget.
Den skal bare benyttes ved driftsstopp og får en lås til stedlig betjening.
I Nykirke, i km 92,215, eksisterende sporkilometrering, rives nordlige sporveksel, som ligger i
forbindelse med krysningssporet som er etablert i 2002. Sporvekselen er av typen 1:12, R=500
m. I Holmestrand vil det bli revet samtlige sporveksler på dagens stasjonsområde.
Følgende sporveksel rives i Re:
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Spv.nr

Km SS

Type

R

Avvik

Sviller

Skinnevekt

Lokalitet

1

92.215

1:12

500

H

Tre

49

Nykirke

5.1.7 Optimalisering

I 2008 ble siste revisjon av en optimaliseringsrapport utført ( UVB-50-O-21001, [8]). Som
beskrevet i hovedplanen var det behov for supplerende grunnundersøkelser. Dette ble utført
høsten 2007, og er brukt som grunnlag for senere optimalisering.
Viktige elementer i optimaliseringen har vært:
Hastighetsprofil, justering av fastlagt trasé, disponering av masseoverskudd, plassering av
riggområder, stasjonsområdet, tunnelportalene / konstruksjoner, etappevis utbygging og
tverrslag og rømningsveier.
Det er utført en vurdering av høy hastighet fra parsell 5.3 og videre sørover i forhold til
sportilpasning. Denne viser at tilknytningsområdet mellom ny jernbanetunnel og kryssingssporet
i Nykirke ikke blir nevneverdig berørt.

5.2

Veier
Nytt dobbeltspor medfører behov for nye og delvis oppgraderte adkomstveier i Re kommune. I
tillegg bygges det nytt kryss med Fv 313 på Snekkestad.

5.2.1 Fegstad

På Fegstad vil det være adkomst til områdene ved tunnelportalen (riggområde) via eksisterende
adkomstveg fra Bruserudveien. Denne gruses opp og det etableres møteplass(er) på denne noe
smale veien. I krysset med Bruserudveien må akseptabel frisikt tilpasses eksisterende hekk.
5.2.2 Snekkestad

På Snekkestad kommer rømningstunnel R13 ut. Denne er også tverrslag og det vil gå mye
massetransport gjennom denne tunnelen. På tegning UVB-53-D-17104 er det prosjektert en 120
meters adkomstveg mellom tverrslag og Fv 313. Her er det prosjektert et fullkanalisert T-kryss
med eget venstresvingefelt for trafikk fra syd, se tegning:
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Fig.2: Adkomstvei og kryss Snekkestad

Nytt kryss ligger inntil eksisterende kryss mellom Fv 313 og Burmaveien, og er tilpasset dette.
Ny adkomstveg medfører at anleggstrafikken ikke belaster veien til de boliger som ligger mellom
de to kryssene. Massetransport på denne veien ville medført en ekstrabelastning i form av støy,
støv og nærføring. Noe belastning vil det likevel bli siden det ligger et riggområde på hver side av
adkomstveien.
Utenfor tverrslaget etableres det en snuplass og oppstillingsplasser for primært en nødssituasjon
i driftsfasen, men som også vil tas i bruk under anlegget.
Med eget venstresvingfelt og nedsatt fartsgrense vil fartsforskjellen mellom massetransporten og
ordinær trafikk langs Fv. 313 reduseres, og risikoen for ulykker og uhell vil reduseres som en
følge av dette. Det er gjort egne siktberegninger i krysset da det er et høybrekk på Fv 313 nord
for krysset. Oppnådd sikt ligget godt innenfor de siktkrav som er utarbeidet av Statens vegvesen
(hb 017/263).

5.2.3 Almedalen

Røminingstunnel R12 kommer ut rett ved eksisterende spor i Almedalen. Det etableres
vendehammer og oppstillingsplass rett nord for påhugget (for å unngå for store fyllingsutslag).
Adkomstvei bygges langs sporet ca. 200 meter mot nord. Deretter svinger veien ned mot Fv 313,
stort sett på en relativ høy fylling. Det etableres nye avkjørsler til boliger langs denne veien. Ut
mot Fv 313 etableres det en standard avkjørsel.

5.2.4 Peter Pan

Selve krysset med adkomstvei til tverrslag ved Peter Pan ligger i Holmestrand kommune, men
vegutvidelsen strekker seg inn i Re kommune. Krysset har tilsvarende utforming som krysset på
Snekkestad.
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Det etableres også en anleggsvei mellom Peter Pan og riggområdet i Mulvika. Veien ligger
parallelt inntil fylkesveien. Denne vil få redusert bredde forbi de to boligene som ligger på denne
strekningen.

5.3

Underbygning for spor
Profilen følger de retningslinjene som finnes i Teknisk regelverk. Jernbaneverkets ”Regler for
prosjektering og bygging” er brukt.
Forsterkningslaget skal ha en tykkelse på 700 mm. Øverste del av forsterkningslaget kan bestå
av et avrettingslag av grus/pukk som underlag for ballasten. Forsterkningslaget skal bygges opp
av bæredyktige, godt drenerende og ikke telefarlige materialer. Godkjente materialer er
beskrevet i Jernbaneverkets Regelverk.
Frostsikringslaget har varierende tykkelse, med maks tykkelse 1000 mm. Frostsikringslaget skal
bygges opp av gode friksjonsmaterialer, dvs. velgraderte, godt drenerende og frostsikre masser.
Godkjente materialer er beskrevet i Jernbaneverkets Regelverk.
På traubunn legges fiberduk. Traubunnen heller 3 % mot drensgrøft.
Grøftene tettes med leire (dagsone).
Normalprofilet er i henhold til følgende tegning:

Fig.3 Normalprofil spor -jordskråning

Skjæringsskråning i jord ved portal Fegstad utformes i henhold til notat N-RA-26-01A-Notatlandskapsvurderinger-Re. Etter portalområde er skjæringsskråning 1:3 der landskapsformingen
tillater det.
For skjæringsskråning i fjell benyttes helning 10:1.

5.4

Konstruksjoner

5.4.1 Teknisk beskrivelse

Dimensjoneringsgrunnlag:
• Jernbaneverkets regler for prosjektering og bygging, dokument nr. JD525-Lastmodell 71.
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Stasjonshåndboken

Grunnlagsmateriale:
Som grunnlagsmateriale har vi hatt følgende:
• Optimalisert trasé for dobbeltsporet
• Innspill fra befaring med Jernbaneverket.
• Forprosjekt fra Norconsult for parsell 52 Holm - Holmestrand.
Geometriske data:
Sporavstanden er satt til 4.70 m.
For utforming av portaler er det valgt samme løsning som i forprosjekt.
Fundamenteringsforhold:
Portalene fundamenteres til fjell, eller direkte på fjell.

5.4.2 Beskrivelse av konstruksjonene

Generelt
Det er forutsatt at alle konstruksjonene utføres med plasstøpt betong
Portaler
Portal Fegstad
Se tegning UVB-53-K-17001/ 17004-6.
Påhugget er antatt i km 90,58.
Portalen er fundamentert direkte på fjell.
Portalen er lagd med utgangspunkt i geometrien for portal ved Holm.
Det er en skråportal med en totallengde 40.666m.
Portal rømningstunell R12 Almedalen
Se tegning UVB-53-K-17101/-02.
Portalen er fundamentert direkte på fjell.
Portalen er lagd som en vertikal portal som ligger parallelt med linjen for eksisterende jernbane.
Portalen er lagd med et utstikk fra påhugg som vil fange opp eventuelle små ras av steiner og
snø.
Portal rømningstunell R13 Snekkestad
Se tegning UVB-50-K-17201/-03.
For dette tverrslaget er det ikke tegnet portal. Der er det tenkt at det bygges en tverrvegg med
en port som trekkes et lite stykke inn i tunnelen. Fjellskråningen over tunnelen renses og sikres.
Ytterligere konstruksjoner
•
•
•
•

Vegg
Vegg
Vegg
Vegg

med Port in mot Jernbanetunellen for R12.
med Port in mot Jernbanetunellen for R13.
som lukker omlastningsområde in fra R13.
som lukker omlastningsområde in fra Jernbanetunnelen.
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Geoteknikk, geologi

5.5.1 Grunnforhold generelt

Fra kommunegrensen, km 87,850, går tunneltraseen under et område med hav-, fjord- og
strandavsetninger. Nær søndre påhugg til tunnelen, ved km 90,580, går traseen inn i et område
med blottlagt fjell før dagsonen helt i syd, som er i et område med hav- og fjordavsetninger.
Øvre marine grense ligger i området på ca. 200 moh. Hele prosjektområdet, ligger under dette
nivået, og løsmassene består derfor i stor grad av marine avsetninger (silt, leire). De marine
avsetningene har varierende mektighet, fra områder med tynne, usammenhengende dekker, til
opp mot 20 - 30 m. Mellom de marine avsetningene og bergoverflaten er det gjerne et lag
morene (sand og grus).

5.5.2 Geoteknikk

Grunnundersøkelser
På store deler av strekningen er det tidligere ikke utført grunnundersøkelser. I forbindelse med
tidligere planarbeid er det utført grunnundersøkelser i dagsonen ved Fegstad. Resultater fra disse
grunnundersøkelsene er presentert i rapport UVB-50-V-21202 [1].
Fegstad påhuggsområde
Ved Fegstad er det utført grunnundersøkelser, presentert i datarapport for tidligere detaljplan
[1]. Lengre sør fra påhugget er det også utført grunnundersøkelser for Nykirke krysningsspor –
parsell 5.1. Relevante data for parsellen mellom Holmestrand – Nykirke er presentert rapport nr.
241501, utarbeidet av Grøner i desember 1999 [2].
Det er nylig utført supplerende grunnundersøkelser i dagsonen ved Nykirke. Undersøkelsen
omfatter totalsonderinger, CPTU-sonderinger, prøvetaking og installering av poretrykksmålere.
Resultatene er ikke ferdig analysert eller rapportert.
Prøveserien er tatt i skråningen opp mot planlagt påhugg. Området er tidligere ryddet for skog,
og det er stedvis gjort oppfyllinger i området. Det ble tatt opp Ø54 mm prøver ned til 12 m
dybde. Foreløpige resultater fra laboratorieundersøkelsen viser et 2 - 3 m tykt topplag med fast
tørrskorpeleire over middels fast siltig leire med innskutte silt-/sandlag. Vanninnholdet i leira
varierer i området 25 – 30 %.
Totalsonderinger i dagsonen viser fjelldybder som varierer fra noen få meter til 25 – 30 m. I flere
av borpunktene påtreffes morene mellom leira og fjell. Borplanen for undersøkelsene er vist i
tegning UVB-53-V-17105.
Snekkestad riggområde
Vegvesenet har tidligere utført grunnundersøkelser i området i samband med byggingen av
Helland bru [4]. Resultatene viser at løsmassene består av bløt siltig leire og leire ned til fjell.
Dybden til fjell varierer mellom et par meter til ca 50 m, med kvikkleire under et lag med
omtrent 2-3 m tørrskorpe.
Det pågår supplerende grunnundersøkelser for riggområdet. Undersøkelsen omfatter
dreietrykksonderinger, CPTU-sonderinger, prøvetaking og installering av poretrykksmålere.
Resultatene er ikke ferdig analysert eller rapportert. Området for de supplerende undersøkelsene
er vist med skravur i tegning UVB-53-V-17104.
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Mulvika riggområde
Tidligere undersøkelser har blitt utført i forbindelse med byggingen av gang- og sykkelveg på
østsiden om Fv. 313 [3]. Det er utført dreietrykksonderinger og tatt opp en 54 mm prøveserie
som viser at det er bløt kvikkleire langs med fylkesveien.
Det vil utføres supplerende undersøkelser for riggområdet. Undersøkelsen omfatter
dreietrykksonderinger, CPTU-sonderinger, prøvetaking og installering av poretrykksmålere.
Området for de supplerende undersøkelsene er vist med skravur i tegning UVB-53-V-16108.
Almedalen adkomstveg til rømningstunnel
Det vil utføres supplerende undersøkelser for adkomstveien til rømningstunnelen ved Almedalen.
Undersøkelsen omfatter dreietrykksonderinger, CPTU-sonderinger, prøvetaking og installering av
poretrykksmålere. Området for de supplerende undersøkelsene er vist med skravur i tegning
UVB-53-V-17106.
Løsmasseområder som kan bli påvirket av grunnvannssenkning
I området over tunnelen er det ikke utført grunnundersøkelser i tidligere detaljplan.
Basert på gjennomgang av kvartærgeologisk kart samt befaringer er det gjort en vurdering av
hvilke områder som kan bli påvirket av en grunnvannssenkning. Det er områder med bebyggelse
hvor en grunnvannssenkning kan få konsekvenser i form av skadelige setninger på bygninger og
infrastruktur. For disse områder vil det bli utført supplerende grunnundersøkelser.
I første omgang utføres dreietrykksonderinger for å kartlegge løsmassedybden. Hvor det er
nødvendig med en mer nøyaktig vurdering av setningspotensialet blir det utført CPTUsonderinger, prøvetaking og installering av poretrykksmålere. Videre blir setningsegenskaper for
leire analysert i laboratorium. Poretrykksmålene som installeres brukes for oppfølging i
anleggsperioden.
Nærmere beskrivelse er gitt under kapittel 6.5.3 - 6.5.5 Ingeniørgeologi og Hydrogelogi.

Grunnforhold og geotekniske forhold
Grunnforhold og fundamenteringsløsninger for konstruksjoner er beskrevet under kapittel 6.4
Konstruksjoner. Dette blir derfor ikke nærmere omtalt her.
Det er generelt tatt utgangspunkt i at det skal være permanente skråninger med helning 1:3, og
ikke brattere enn 1: 2,5. Dette er i henhold til Formingsveilederen for Vestfoldbanen.
Fegstad påhuggsområde (km 90,580 – 90,850)
Linja kommer ut av fjellet i et kolleparti, og skjærer seg skrått ned i et dalsøkk før den treffer
eksisterende spor. Løsmassene består generelt av vekstjord og tørrskorpe over siltig leire med
stein. Ned mot fjell er det morene. Fra ca. km 90,700 og sørover er det fyllmasser over leira.
Totalsonderinger i området med fyllmasser viser en mektighet av fyllmasselaget på 5-7 m.
Det er tatt opp prøver av løsmassene. Resultatene viser at leira er middels fast til fast.
Dybdene til fjell i borpunktene varierer fra 1,3 m til over 25 m. Dybdene er størst i midtre parti
av dalsøkket. Det blir skjæringer i løsmasser på opptil 10 m. I mangel av data om leiras styrke,
er det så langt ikke utført stabilitetsberegninger. Erfaring tilsier at det trolig er mulig å grave
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åpent. Det må graves med slake skråninger. Krav til helninger er antatt å ligge på rundt 1:3.
Tilsvarende krav vil også gjelde for de permanente skråningene.
Leira inneholder en del silt-/finsandlag som kan være vannførende. For å hindre
grunnvannserosjon, kan det lokalt bli behov for å masseutskifte deler av skråningen med sprengt
stein. Omfanget må vurderes på stedet etter utgraving.

Fig.4: Skisse på typisk snitt km 90,650 – 90,820

Snekkestad riggområde
Riggområdet skal etableres ved påhugget for tverrslagstunnelen. Det skal også etableres en
anleggsveg mellom tverrslaget og Fv 313.
De supplerende grunnundersøkelsene utføres for å dokumentere områdesstabiliteten. Basert på
resultater fra stabilitetsanalyser settes restriksjoner på oppfylling og planering av riggområdet.
Foreløpig så viser de første utførte sonderingene at det er bløt, kvikkleire i området, ned til ca.
30 m dybde.
Grunnforholdene er ikke egnet til midlertidig deponering av masser.
Mulvika riggområde
Riggområdet skal etableres ca. 500 m sør fra tverrslaget ved Peter Pan. Det skal også etableres
en anleggsveg mellom tverrslaget og riggområdet, på vestsiden av Fv. 313.
De supplerende grunnundersøkelsene utføres for å dokumentere områdesstabiliteten. Basert på
resultater fra stabilitetsanalyser settes restriksjoner på oppfylling og planering av riggområdet.
Almedalen adkomstveg til rømningstunnel
Det skal bygges en adkomstveg mellom rømningstunnelen ved Almedalen og Fv. 313.
Adkomstvegen går til dels på fylling med som mest ca. 2,5 m høyde.
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De supplerende grunnundersøkelsene utføres for å dokumentere områdesstabiliteten. Avhengig
av stabilitetsanalysen kan bli aktuelt å bruke lette masser i vegfyllingen.

5.5.3 Bergarter

Området fra kommunegrensen mellom Holmestrand og Re til Nykirke der nytt dobbeltsporet
jernbane skal gå, ligger i den sørlige delen av Oslofeltet som utgjør en del av en rift- eller
grabenstruktur (Osloriften) dannet ved strekking, fortynning og oppsprekking av jordskorpen i
periodene karbon og perm. I øst og vest er feltet begrenset av forkastningssoner som går
omtrent N-S, sonene skiller feltets hovedsaklige kambrosiluriske og permiske bergarter fra eldre
grunnfjellsbergarter. I det aktuelle området består berggrunnen av permiske smeltebergarter,
dominert av lavabergarter.
Bergrunnen langs tunneltraseen består av lavabergarter av permisk alder med underliggende
sedimenter fra overkarbon (Askergruppen med siltstein og kvartskonglomerat) og sandstein fra
sensilur. Tunnelen vil gå i basalt (ca. 89%) og rombeporfyr (ca. 11%).
Basalten langs tunneltraseen er en basaltisk lava som består av flere lavastrømmer. Mellom noen
av basaltstrømmene er det avsatt tynne lag (fra 2-3 cm til 3 m) av rød silt- og sandstein, tuff og
lag av agglomerat (0,5 m til 5-10 m). Tykkelsene varierer over korte avstander. Formasjonen
med basaltstrømmer og mellomliggende lag av agglomerat, tuff, siltstein, sandstein og
agglomerat kalles for B1-formasjonen.
Rombeporfyren langs traseen antas å ha omtrent de samme egenskapene som basalten med
hensyn til lagdeling, strømtopper, bruddstrukturer og gangbergarter.

5.5.4 Hydrogeologi

Bergartene langs traseen er i seg selv forholdsvis tette. Grunnvann i fjell i Norge finnes primært i
sprekker. Dette området har både sprekker som krysser laggrensene og sprekker som følger
lagflatene. Erfaringene fra E18-tunnelene tilsier at de største lekkasjene vil komme i tilknytning
til tettoppsprukne eruptivganger eller i overgangen mellom eruptivganger og sidebergart.
Rombeporfyren har godt utviklede steile sprekker som drenerer overflatevann. Mellom
lavabenkene er det sedimenter, ofte av vulkansk opprinnelse, og disse lavaformasjonene
inneholder betydelige grunnvannsreservoarer.
Rombeporfyr er en av de beste vanngivere for uttak av grunnvann fra borebrønner i fjell.
Loggene fra drikkevannsbrønnene over traseen inneholder lite geologisk informasjon. Kapasiteten
til brønnene over tunnelen varierer fra 1 200 l/t til 6 000 l/t. Kjerneborhullet i rombeporfyr
indikerer imidlertid at bergarten her har lite sprekker under dagfjellsonen. Det er utført
vanntapsmålinger hovedsakelig i seksjoner på 6,0 m i kjerneborhullet over tunnelen.
Undersøkelsen indikerte et gjennomsnittlig vanntap på 3,25 L og et maksimalt målt vanntap på
8,33 L. Den maksimale verdien kan imidlertid være høyere på grunn av begrenset mulighet for
vannmengdemåling. Det henvises til i rapport UVB-50-V-21401 [5] for detaljert beskrivelse av
forsøket og resultater. Gjennomsnittsverdien 3,25 L tilsvarer en hydraulisk konduktivitet (k)
rundt 3×10-6 m/s. Ved å bruke Karlsruds formel for innlekkasje til tunnel forutsatt et homogent
og isotropt medium kan vannmengden estimeres. Ved å sette k til 3×10-6 m/s, dybden under
grunnvannstanden til 40 m og ekvivalent radius til 7 m (radiusen til en tunnel med omkrets lik 44
m forutsatt at den er sirkulær) blir lekkasjen ca 1900 liter per minutt per 100 m tunnel.
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Estimatet viser at tunnelen raskt vil drenere omkringliggende berg- og løsmasser dersom tetting
(injeksjon) ikke utføres.
I tillegg til poretrykket i løsmasser og nær overgangen mellom løsmasser og berg, vil poretrykket
bli overvåket i kjerneborhullene. Private brønner og egne hammerborhull kan også benyttes i
overvåkingen.
Sårbare områder med hensyn til drenasje til tunnelen
Med sårbare områder menes områder hvor det kan oppstå skader på natur eller bygninger.
Grunnvannsenking fører ikke nødvendigvis til skader. Konsekvensen av en grunnvannsenking
avhenger av hvor den skjer.
Punktene under indikerer når en skal være spesielt observant med hensyn til faren for skader
som følge av grunnvannsenking:
Topografi / nedbørfelt; små nedbørfelt, rask avrenning
Setningsutsatte masser; bløte leirmasser
Bygninger og konstruksjoner fundamentert på områder med forskjeller i
løsmassemektighet (dyprenner i berg fylt med setningsømfintlige løsmasser)
Høy hydraulisk ledningsevne – sand, grus og oppsprukket berg
Høyt grunnvannsnivå; myrer og kildeframspring (våtmarksområder)
Grunnvannsmagasin: Små magasin, liten lagerkapasitet
Alle punktene over er i varierende grad, relevante for områdene over tunnelen.
Berggrunnen i området er gjennomsatt av sprekkesoner, forkastninger og intrusivganger som vil
være vannførende og nedbørfeltene er små. De fleste løsmasseområdene langs traséen består
med få unntak, av bløte leirmasser med setningspotensial. I praksis er det kun evt. grovere
masser mot bergoverflaten som i første omgang vil bli drenert ved lekkasjer i tunnelen. I tillegg
vil soner med oppsprukket berg kunne føre til noe av de samme effektene som gruslag på berg.
Sonene vil grunnet høyere hydraulisk ledningsevne enn bergmassen generelt kunne drenere
vann hurtig (dersom de kommuniserer med tunnelen), men de har en relativt begrenset
porøsitet, og er derfor ubetydelige som grunnvannsmagasin.
Det er planlagt supplerende undersøkeleser i områder hvor det finnes risiko for setningsskader
ved drenasje til tunnelen. I første omgang blir det utført sonderinger på omtrent 10 ulike
lokaliteter hvor bygninger og infrastruktur (E18) ligger til dels på løsmasse. I forbindelse med de
supplerende undersøkelsene plasseres poretrykksmåler som inngår i overvåkings-programmet
under anleggstiden.

Sårbare områder med hensyn til anleggsvirksomhet
For å unngå påvirke fra tunnelanlegget på det ytre miljøet forutsettes overvåking av forholdene i
grunnvann, bekker og viktige naturtyper, før og under anleggsfasen, samt i den første perioden
av driftsfasen [7]. Hensikten er å avdekke eventuelle uønskede effekter på naturmiljøet og å
kontrollere effekter på privat vannforsyning i området som følge av de fremtidige anleggene.
Anleggsperioden har potensielt størst påvirkning på grunnvannskvaliteten gjennom sprengnings-,
sikrings- og injeksjonsarbeider og eventuelle anleggsulykker. I driftsfasen er eventuell påvirkning
i første rekke knyttet til enkelthendelser og salting. Forurensing til grunnvann kan enten være
permanent eller midlertidig.
Fra tunneler under grunnvannsnivå spres forurensing potensielt via åpne sprekkesoner, mens det
i dagsonen er spredning til umettet sone og eventuell infiltrasjon til grunnvann som er
spredningsvei.
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Det kan være flere forurensningskilder under de forskjellige prosjektfaser. I anleggsfasen kan
grunnvannet bli midlertidig påvirket fra injeksjon av sement under høyt trykk: kalken i sementen
kan øke pHen, tilsetningsstoffer i sementen kan forurense, nitrogen i sprengstoff kan spres til
nærliggende private brønner (mindre sannsynlig), og sementpartikler i sprekker kan øke
turbiditeten. Oljeutslipp fra anleggsuhell vil også være en kilde til forurensing. En permanent
påvirkning av grunnvannskvalitet i anleggsfasen kan også skje hvis grunnvannsnivået blir senket
som kan medføre oppløsning av stoffer fra berggrunn som tidligere var under vann (anaerobe
forhold) samt utvasking fra utvidet utmettet sone. Ofte fører dette til forsuring ved økt CO2produksjon, nitrifikasjon av ammonium og oksidering av pyritt (frigjør også sulfat). I driftsfasen
kan akutte oljeutslipp fra anleggsuhell også være en kilde til forurensing. Salting på overflaten
under driftsfasen kan føre til en permanent påvirkning av grunnvannet.
Grunnvann
Grunnvann overvåkes med hensyn til kjemi og nivå. Overvåkingen er basert på målinger i
utvalgte eksisterende private grunnvannsbrønner samt i poretrykksmålere som installeres i
overgangen mellom løsmasse og fjell.
I Re kommune har samtlige eiendommer private brønner. Kun noen få brønner er registrert i
NGUs database, vist i figur 5, de brønner som kan påvirkes er brønn 1238 og 1263.
Det anbefales at grunnvannstanden i utvalgte eksisterende fjellbrønner måles flere ganger før
anleggsstart. Dette er for å fange opp eventuelle variasjoner i grunnvannstanden som er et
resultat av årstidsvariasjoner. Ut fra en tolkning av resultatene kan et utvalg av
overvåkningsbrønnene utstyres med automatiske trykkmålere med automatisk varsling ved
nivåendring utover gitte intervaller.
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Fig. 5:Kart over fjellbrønner ved tunneler. Tunnelens plassering er skissert med stiplet linje (Kilde: NGU)

Vannkvalitet er ikke dokumentert i private brønner. Før anleggsstart anbefales det at
vannkvaliteten blir registrert to ganger. Kvaliteten burde også registreres ca. 1 uke etter at
arbeidene har passert brønnen. Gjentatt prøvetaking, spesielt i dagsonene, må vurderes som
følge av arbeidets gang.
Bekker og vegetation
Bekker overvåkes med hensyn til kjemi og vannføring (nivå) hvor det er dokumentert viktige
gyteplasser eller annen viktig flora/fauna, og det samtidig antas at elv/bekk er sårbar i forhold til
endringer i grunnvannsnivå eller kvalitet.
Ved to lokaliteter er det aktuelt med overvåking: Tolsrud vanningsdam og Tangenbekken.
Tolsrud vanningsdam ligger i kommunegrensen mellom Holmestrand kommune og Re kommune
ca. 50 øst for tunnelen. Det anbefales å overvåke med hensyn til kvalitet og vannføring (nivå i
egnet kulp).
Tangenbekken renner ca. 200 øst for tunnelen ved påhugget i sør ved Fegstad. Det bør utføres
vannføringsmålinger, i form av nivåmåling i egnet kulp, i tørre og våte perioder. Overvåkingen
må komme i gang før anleggsarbeidet slik at det er mulig å samle inn en tidsserie over flere
årstider. Målekummene kan instrumenters med automatisk overvåking av vannstanden. I tillegg
bør det overvåkes med hensyn till vannkvalitet.
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Det anbefales også å sørge for bildedokumentasjon av vegetasjon innenfor antatt influensområde
for forurensning, samt at tilstanden til spesielt sårbare arter bør vurderes fulgt opp av
fagpersonell i anleggsfasen.

5.5.5 Tunneler

Den planlagte tunnelen vil få en lengde på 2 730 m i fjell fra kommunegrensen mellom
Holmestrand og Re ved km 87,850 til påhugget ved Fegstad ved km 90,580. Tunnelen drives
som en dobbeltsporet tunnel med teoretisk sprengningsprofil på ca. 133 m 2 inkludert grøft.
Det blir en rømningstunnel med påhugg i Almedalen (R12) som har teoretisk sprengningsprofil på
ca. 25 m2 inkludert grøft og en rømningstunnel med påhugg ved Snekkestad (R13) som også
skal fungere som tverrslag for tunnelarbeidene. R13 har teoretisk sprengningsprofil på ca. 53 m 2
inkludert grøft. Bergforholdene ved påhugg for rømningstunnelene er beskrevet i notat nr. N-RA22, ”Vurderinger av påslagsarealer for jernbanetunnelen og tverrslag, adkomsttunneler og
rømningstunneler” [6].
Ingeniørgeologiske forhold
Den generelle strøkretningen for lagene er universell i hele området og uavhengig av bergart,
bortsett fra dypbergarten syenitt/granitt og gangbergartene. Strøkretningen for lagene er
omtrent NNV og dermed mer eller mindre parallelt med den planlagte traséen. Lagene faller
mellom 10 - 25° mot vest og kan variere en god del innen små områder. Grunnen til dette er
trolig det kompliserte forkastningsmønsteret med variasjon i spranghøyde langs de enkelte
forkastningene. Flere steder tillater ikke blotningsgraden nøyaktig fastsettelse av grensen mellom
ulike lag.
Det er flere forkastninger og sprekkesystemer av antatt permisk alder i området. Den klart mest
utbredte orienteringen er steil NNV-SSØ og NØ-SV. Det finnes også sprekker med vekslende fall
og orientering VNV-ØSØ og Ø-V. Noen forkastninger har så stor bevegelse at de gir utslag på
forløpet av bergartsgrenser. Forkastningene har delt berggrunnen opp i blokker som har blitt
skråstilt og beveget seg vertikalt opptil 100 m i forhold til hverandre. Disse forkastningene vil
utgjøre svakhetssoner og er til vanlig satt sammen av et nettverk av større og mindre
bevegelsesplan og nedknust berg atskilt av partier som er mindre oppknust. Det antas at de
største forkastningene kan gi svakhetssoner med bredde på minst 10 m normalt på
forkastningene. Generelt vil stor grad av oppsprekning forekomme i avstander på flere tiltalls
meter fra store forkastninger. En tunnel som krysser en større forkastning med liten vinkel vil
dermed kunne få høy oppsprekningsgrad og dårlig bergkvalitet over lengre strekninger.
Kart og lengdesnitt (vist i rapport i rapport UVB-50-V-21401 [5]), er tegnet på grunnlag av
tilgjengelig data ut fra kartlegging på overflaten og resultater fra kjerneboring. Erfaring tilsier at
flere eruptivganger og mindre forkastninger og knusningssoner enn det som er avmerket på
profilet vil opptre under tunneldriften.
Km 87,850-90,320
Tunnelen går i basalt fra påhugg ved Fegstad frem til ca. km 90,260 - km 90,320. En forkastning
krysser traséen ved ca. km 89,340 – km 89,360 med orientering NNØ-SSV. Ved ca. km 90,260 –
km 90,320 krysser traséen bergartsgrensen mellom basalt og rombeporfyr. Denne grensen er en
større N-S forkastning som bringer rombeporfyrlava ned i tunnelnivå øst for forkastningen.
Km 90,320-90,580
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Tunnelen går i rombeporfyrlava. Oppsummeringer og sammenstilling av registrerte Q-verdier er
oppgitt i følgende tabell:
Bergmasseklassifisering
Klassifisering

Q-verdi

% total lengde
av tunnelen

God
Middels

10-40
4-10

1
80

Dårlig
Veldig dårlig

1-4
0,4-1

16
3

For mer detaljert beskrivelse av ingeniørgeologiske og hydrogeologiske forhold vises til
Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi UVB-50-V21401 [5].

Tettestrategi
Hensikten med tetting av tunnelen er delt:
Unngå uakseptable skader på natur
Unngå uakseptable skader på bebyggelse og annen infrastruktur
Tilfredsstille tunnelens funksjonskrav som byggverk
Tettestrategien for prosjektet er at de midlertidige og permanente tettemetodene som velges,
skal være de mest kostnadseffektive og tilgjengelige metodene som sikrer at en når målsettingen
om å unngå skade på bygninger eller naturmiljø som følge av endrede grunnvannsforhold.
Variable faktorer som påvirker strategien er:

Hydrologi/vannbalanse

Geologi:
o Hydraulisk ledningsevne i berggrunn
o Løsmasser / geotekniske parametere
o Poretrykk og hydraulisk ledningsevne i løsmasser

Naturens sårbarhet mhp. grunnvannstand

Avstand til setningsutsatte boliger, konstruksjoner og teknisk infrastruktur

Erfaringer med ulike tettemetoder (erfaringer fra nylig avsluttede prosjekt og hvilke
tettemetoder som ble benyttet for å nå de fastsatte målene):
o Oppnådd resultat
o Tettekostnader
Ved forinjeksjon utføres tettingen før tunnelen drives inn i det vannførende partiet. Det legges
opp til at tilstrekkelig tetting oppnås med én injeksjonsomgang i en skjerm med et stort antall
hull. Det kan være aktuelt å supplere injeksjonsskjermen med et antall horisontale hull med
ansett i tunnelstuffen. Alle borhull injiseres med sementbasert injeksjonsmiddel, lave v/c-tall
m/tilsetningsmidler, høyt injeksjonstrykk og stor pumpekapasitet.
Etter gjennomført injeksjon bores kontrollhull der antall og plassering bestemmes på grunnlag av
observasjoner under skjermboring og injeksjon. Kontrollhull med eventuelle supplementshull
injiseres. I vanskelige tilfeller kan det være aktuelt å bore en komplett ny injeksjonsskjerm.
Prosedyren gjentas inntil alle kontrollhull er ”tørre” (ikke målbar utlekkasje). Etter avsluttet
injeksjon og ”tørre” kontrollhull, kan tunnelen sprenges videre.
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Antallet salver før neste skjerm gjøres avhengig av en totalvurdering av utviklingen av utført
injisering. Det skal være en overlapp for hver injeksjonsskjerm, der alle nye skjermer starter
inne i tidligere injisert skjerm.
For den aktuelle strekningen i tunnelen er tettekrav satt ut fra hensynet til det ytre miljø samt til
tunnelkontruksjonens levetid og vedlikeholdshensyn. I praksis medfører dette et tetthetskrav på
5 l/min per 100 meter der tunnel går under naturvernområder eller bebyggelse og 10 l/min per
100 meter for øvrig, noe som tilsvarer tetteklasse A og B:
Tetteklasse

Innlekkasje
[l/min/100
m]

A

5

B

10

Tettemetode

Systematisk og omfattende forinjeksjon med mange
injeksjonshull. Minst èn salve overlapp mellom skjermer.
Tørre kontrollhull før neste salve.
Systematisk og omfattende forinjeksjon med mange
injeksjonshull. Vanligvis èn salve overlapp mellom skjermer.
Krav til maksimal tillatt innlekkasje i kontrollhull før neste
salve vil bli fastsatt senere.

Sikringsarbeider i tunnelene
Tunnelen skal drives med konvensjonell boring og sprengning. Omfanget av sikring på det
enkelte stedet må tilpasses bergkvaliteten slik at tilfredsstillende stabilitet oppnås. Vurderinger
av nødvendig sikringsmengde langs traséen er basert på observasjoner i felt og tolkning av
grunnundersøkelser. Det er svært sannsynlig at man ved driving av tunnelen vil støte på
svakhetssoner, ganger og dårlige partier i berget som man ikke har klart å fange opp ved
undersøkelser i dagen. Vurderingene beskrevet her vil likevel gi en pekepinn på hvor de største
stabilitetsproblemene vil kunne oppstå og på mengdebehovet av sikring.
Sikringsarbeider deles i tre aktiviteter:
- Bergsikring, som utføres for å ivareta stabiliteten av tunneloverflaten, dvs. unngå ras eller
nedfall av stein. Dette utføres vanligvis med bolter, sprøytebetong eller utstøpning.
- Injeksjon for å redusere/hindre innstrømning av grunnvann inn i tunnelen. Dette utføres
vanligvis som forinjeksjon ved at det gjennom borhull foran tunnelstuffen pumpes en
sementvelling inn i berget.
- Vann- frostsikring utføres for å ivareta lekkasjer som kommer inn i tunnelen på tross av utført
forinjeksjon. Vanligvis blir det små restlekkasjer i form av drypp som må sikres for å unngå
issvuller eller skader på skinner eller andre installasjoner. Dette gjøres med et frostisolert hvelv,
enten som PE-skum med armert sprøytebetong, eller som et frostisolert betonghvelv, alternativt
en lettere type kledning. Hvelvet står som en frittstående ”paraply” i normalprofilet med en
avstand til sprengningsprofilet. Et betonghvelv er ansett som sikrere og krever mindre
vedlikehold enn et PE-skumhvelv, men er samtidig mindre fleksibelt med hensyn på montasje, da
kurver, nisjer og andre tverrsnittsendringer krever skreddersydde elementer. Betonghvelv har
vært noe dyrere enn PE-skumhvelv, men dette kan endre seg da det er tegn til at flere
leverandører kommer på markedet, noe som kan presse prisene.
Det er et krav at bergsikringen skal kunne inspiseres bak hvelvene. Det er nå prosjektert med et
utsprengt profil som er større enn hva som har vært tidligere, slik at inspeksjon av bergsikringen
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skal kunne utføres. Hvelvene bygges med inspeksjonsluker og hjelpemidler for inspeksjon. Dette
gjelder for begge hvelvtypene.
Grunnforholdene langs traséen er forventet å være varierte fra partier med lite oppsprukne
(massive) bergarter til partier med sterkt oppsprukne bergarter og eruptivganger med innslag av
skifrige, forvitrede bergarter og dagfjell, samt partier med meget dårlig berg. Her vil det vanligvis
være tilstrekkelig å sikre med bolter og sprøytebetong. Boltetetthet og tykkelse av sprøytebetong
øker med økt grad av oppsprekking/dårlig fjell. I henhold til praksis i tunneler i dag vil
tunneltaket (hengen) og veggene hele veien sikres med minimum 8 cm tykk fiberarmert
sprøytebetong.
I partier med oppknuste soner kan det bli aktuelt å supplere bolte-/sprøytebetongsikringen med
forbolter og armerte sprøytebetongbuer. Ved spesielt vanskelige bergforhold med store
oppknuste svakhetssoner, eller i partier med liten fjelloverdekning, vil det kunne bli behov for
forbolter og full utstøpning. Vanntett støp kan også bli aktuelt dersom man i partier ikke oppnår
tilfredsstillende tetthet ved for- og etterinjeksjon.
Totale sikringsmengder i tunnelene er basert på klassifisering av bergmassene beskrevet foran
og ekstra sikringsmengde ved kryssing av forkastninger. Tabellen nedenfor angir stipulerte
sikringsmengder for hovedtunnelen med teoretisk sprengningsprofil på ca. 133 m2.
Sikringsmengde for hovedtunnel.
Bergklasse

Qverdi

% lengde
av
tunnelen

Lengde
[m]

Bolter
[stk]

Sprøyteb
etong
[m3]

God
Middels

10-40
4-10

1
80

25
2 175

130
13 700

75
6 395

Dårlig
Veldig dårlig

1-4
0,4-1

16
3

450
80

3 780
1 595

100

2 730

19 205

Sum

Forbolting
[stk]

Armerte
ribber av
sprøytebetong

1 650
625

640

25

8 745

640

25

Sikringsmengde for rømningstunnel R12 og rømningstunnel/tverrslag R13.
Bergklasse
Q% lengde
Lengde Bolter
Sprøyteb Forbolting
verdi
av
[m]
[stk]
etong
[stk]
tunnelen
[m3]
God
10-40
1
7
15
10
Middels
Dårlig

4-10
1-4

80
16

560
112

2 185
615

615
200

Veldig dårlig
Sum

0,4-1

3
100

21
700

165
2 980

55
880

95
95

Armerte
ribber av
sprøytebetong

6
6

Tabellen nedenfor angir ekstra sikringsmengder ved kryssing av antatte svakhetssoner.
Sikringsmengde for kryssing av svakhetssoner.
Soner

Snitt
bredde
[m]

Lengde
[m]

Bolter
[stk]

Sprøytebetong
[m3]

Forbolting
[stk]

Utstøpning
[m]

30

60

1 140

530

300

30

Antall
2
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Hydrotekniske anlegg

5.6.1 Drenering og overvann

Generelt:
Jernbaneverkets ”Regler for prosjektering og bygging” er brukt ved utarbeiding av
dreneringsplaner. Vann som avledes fra tunneler og dagvann soner er anses som rent.
Jernbaneverket har godkjent avleding av overvann, grunnvannlekkasje og dreneringsvann til
Oslofjorden uten krav på å rense vannet.
Re kommune:
I søndre del av parsellgrensen vil nye drensledninger og overvannsledninger knyttes til
bekkelukking ved 90+760, Kapasitet for eksisterende kulvert er ikke kontrollert. Hele dagsonen
ledes sør til bekkelukking. Dreneringen følger normalprofilet for jernbanen. Fallet blir
tilfredsstillende for dreneringen. Drensvannet ledes mot nord og samles opp i egen
overvannsledning med 5 promille fall mot tilknytning til eksisterende system i syd.
Dreneringsvann avledes via eksisterende grøfter til Oslofjorden
Dreneringsvann fra tunnel ledes mot Holmestrand sentrum videreføres til Oslofjorden hvor det
slippes ut på 10 meter dyp.
Drenering av tverrslag R13 Snekkestad tas ut til lokal resipient. Rømningstunnel R12 Almedalen
dreneres til kulvert ved eksisterende bane.

5.6.2 Slukkevann i tunnelene

Beskrivelse av ledningssystem
Brannvannsledningen foreslås å være direkte tilkoblet kommunalt nett med tilkoblingspunkt ved
portalene mot Holmestrand sentrum. Tilkoblingspunkt forsynes tosidig fra nylagt ledning ved
eksisterende stasjon og fra eksisterende ø250 mm sør for stasjonen. For å oppnå ønsket mengde
og trykk ved uttak bør overføringssystemet fra renseanlegg/høydebasseng til tunnel vurderes
ledningsanlegget utbedret slik at det ikke blir behov for egne trykkøkningsstasjoner.
Dersom dette ikke er mulig bør det vurderes flere tilkoblingspunkt langs tunnelen for å redusere
trykktapet i vannledningen. Hvis trykkøkning er eneste løsning for å oppnå ønsket vannmengde
og vanntrykk bør dette kombineres med en trykkøkningsstasjon som er daglig i drift. For
eksempel to eller flere alternerende pumper som kan gi ønsket vannmengde ved samtidig drift.
Tilbakeslagsventil ved tilkoblingspunkt bør gi en tilstrekkelig beskyttelse mot tilbakeslag til
kommunalt nett.
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Figur 6 Plan og lengdeprofil i Re kommune.

Vannkilde – mengde og trykk
I forhold til gjeldende EU-direktiv skal krav til brannvann avtales i samarbeid med det lokale
brannvesen. Kapasitetskravet som er satt fra EU er minimum 800 liter i minuttet (13,3 l/s) i to
timer. Foreløpig ønske fra de lokale brannvesener (Holmestrand brannvesen og Vestfold
Interkommunale Brannvesen) er 50 l/s mot et trykk på 6 bar. I sammenligning har Bærum
brannvesen påkrevd 20 l/s mot et trykk på 6 bar, som krav for brannvann i jernbanetunnel
mellom Sandvika og Lysaker.
Ledningsdimensjon/-materiale
Vannledningen anbefales i materiale PE100 SDR11. Ledningen foreslås skjøtet med speilsveiset
eller elektromuffe, noe som reduserer sannsynligheten for lekkasje. Ledningen er nedgravd for å
beskytte ledningen ved brann og mot mekanisk påvirkning. For å unngå stort trykktap ved
tapping bør ledningsdimensjonen være større enn 315 mm.
Ledningsplassering / frostproblematikk
Vannledningen er foreslått å ligge nedgravd på siden av jernbanesporene i samme grøft som
drensledningen. Ledningen legges i pukksonen i ytterkant av gangbane, hvor den vil ligge
beskyttet i en brann/ulykkessituasjon. Ledningen vil legges frostfritt gjennom tunnelen.
Ledningen vil delvis bli frostbeskyttet av isolasjonslag i tunnelbunn og overliggende masser.
Kummer/brannuttak
Kommunens retningslinjer stiller krav til brannuttak. Avstand fra uttak til brannobjekt bør ikke
overstige 100 m. Dette betyr at det minimum må være uttak i tunnelen for hver 200 meter.
Uttakene foreslås å være stengbare brannventiler m/drenering. Ventilene kobles direkte til PE-
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ledningen. Hele anlegget utføres med strekkfaste koblinger. Rundt tilkoblingen på armaturen
legges en toppring av betong med lokk for enkel tilkomst. Det foreslås videre at isolasjon
forlenges mot kum og at det benyttes isolasjonslokk under kumlokk. Løsning er vist i
etterfølgende skisser, figur 2. Ved stor risiko for frost kan varmekabel i kummen vurderes.

Fig 7 Kum for brannvannsutak

Tilkobling offentlig nett
Brannvannssystemet skal forsynes fra kommunalt nett via portal, eventuelt via tverrslag eller
rømningsveg. Det anlegges kum med stengeventil og tilbakeslagsventil på første kum i tunnelen.
Vannkum bygges med mulighet for drenering, desinfisering og med trykkmanometer for kontroll
av trykk. Endekum ved portal på Fekstad utstyres med spylemuligheter og lufteventil.
Drift og vedlikehold
Det skal utarbeides drifts- og vedlikeholdsinstrukser for brannvannssystemet, for eksempel
prosedyre for påfylling, tapping, spyling, testing, tilbakestilling etter bruk/testing etc.

5.7

Brannventilasjon
Dimensjonerende brannstørrelse er satt til 150 MW. Brannviftene er dimensjonert for en
lufthastighet på 3,5 m/s. Det antas friksjonskoeffisient i tunnelen lambda=0,025, og max
lufthastighet mot ventilasjonsretningen på 1,5 m/s. Max lufthastighet mot ventilasjonsretningen
er i denne omgang valgt relativt høyt som en sikkerhet i beregningene. Det velges symmetriske
ventilatorer, som gir lik skyvkraft i begge retninger.
Utregnet skyvkraft er: 41 KN.
Antall vifter: 34 stk, a’ ca 38 kW (full effekt, Trinn 2).
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Det er i denne omgang valgt en type ventilator uten lydfeller med ytre diameter på ca 140 cm.
Andre forhold kan medføre at man ønsker en mindre type ventilator, men da i et høyere antall.
Vurderer man i tillegg at ett ventilatorpar kan bli satt ut som følge av brann, så økes det gitte
antallet ventilatorer med 2.
Viftene plasseres parvis med størst konsentrasjon av vifter nær begge tunnelportaler i
togtunnelen. Innbyrdes avstand mellom ventilatorparene settes til 70-80 meter. Derved vil en
kunne ventilere en brann med høy andel av sug, dvs. negativt trykk i den retning man ønsker at
branngasser skal ledes. Initielt, i Trinn 1, starter ventilasjonen med ca 1,0 m/s, og man
forsterker ventilasjonseffekten først i Trinn 2 når beslutning er tatt om røykevakuering med full
effekt med lufthastighet ca 3,5 m/s. Denne gjennomsnittshastigheten kamuflerer at hastigheten
ut fra ventilatorene kan ligge på 35-40 m/s, som vil medføre turbulent omrøring av røykgasser.
Dette er farefullt under evakuering, men samtidig vil dette kunne være nødvendig for å
motstå/overvinne branntrykket etter at passasjerer er evakuert til midlertidig eller permanent
sikkert sted.
Innløp/ utløpsviftene plasseres ca 100 m fra åpningene.
Hver rømningstunnel utstyres med luftinntak, stengespjeld, kanaler, vifte med lydfelle og
overtrykk spjeld. Hver vifte er på ca 5 kW.

5.8

Landskap

5.8.1 Dagens situasjon

Utredningsområdet omfatter planområdet i Re kommune som berøres av utbyggingen, samt
området ved Peter Pan i Holmestrand kommune. Tiltakene i Holmestrand sentrum vil bli
behandlet i en egen detaljplan og beskrevet der.
Et fjordlandskap med dyrka mark på marine avsetninger, og en markert fjellskrent lengst i nord
mot Holmestrand preger planområdet nærmest kysten. Området består av tett krattskog
nærmest fjellskrenten, beitelandskap og dyrka mark på marine avsetninger ned mot Fv313 og
fjorden. Noe randvegetasjon langs jorder og enger danner mindre landskapsrom i et storskala
fjordlandskap.
Fra Fegstad til Nykirke dominerer et leirjordslandskap med marine avsetninger hvor elver og
bekker har gravd i ravinelandskapet. Dette har medført karakteristiske V-daler bevokst med
frodig vannrelatert løvskog. Landskapet er småkupert med skog og jordbruksarealer, et landskap
med stor variasjon. Åsryggen ved Fegstad ligger i randsonen av et jordbrukslandskap, og er
preget av tidligere inngrep og masseuttak.
Bebyggelsen er spredt med enkelte gårdstun og grupper av boliger. E18 med Hellandsbrua er et
dominerende landskapselement i deler av planområdet. Den eksisterende jernbanen løper
gjennom den sørlige delen av området, men er lite synlig fra veier, gangveier eller boliger – på
grunn av vegetasjon og variert topografi.
5.8.2 Planlagte tiltak

Det nye jernbanesporet vil for en stor del gå i tunnel i Holmestrand og Re. Dette har positiv
visuell effekt, da dagens anlegg kan fjernes og det nye ikke påvirker landskapet. Nytt dobbelspor
i fjell vil likevel medføre anlegg som har betydning for det visuelle.
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Det nye dobbeltsporet vil komme ut av tunnelen ved Fegstad i en kort dagsone. Dette er et
område som er preget av eksisterende jernbanetrase, masseuttak og andre inngrep. Området
ligger i randsonen til et jordbruksområde, lite eksponert.
Anleggsveien fra Peter Pan til Mulvika er planlagt etablert i skråningen langs Fv313. I dag er
dette en skråning med tett løvvegetasjon, og en viktig randvegetasjon mot veien og kystlinja.
Anleggsveien ved Snekkestad ligger i randsonen til et jordbruksareal, godt forankret i
landskapsrommet. Tunnelpåhugget for tverrlag ved Snekkestad er lite eksponert.
Adkomstvei/driftsvei ved Almedalen anlegges i randsonen av et jordbruksareal. På grunn av
stigningsforholdene medfører veien noe skjæring i øvre del og fylling på nedre del. Tverrslag ved
Almedalen vil komme ut på eksisterende jernbanetrase, og vil være lite synlig. Dersom
eksisterende jernbanetrase i framtida benyttes som turvei, vil portalen være mer tilgjengelig og
synlig for flere.
I byggeperioden vil det oppstå midlertidige negative visuelle effekter. Økt anleggstrafikk, utstyr
og maskiner er et nytt visuelt innslag i landskapsbildet under byggeperioden. Det er størst
ulemper i nærheten av rigg- og tverrslagsområder, men det vil også være negative konsekvenser
langs veier som leder til pukkverk og deponier. Utover effektene som er beskrevet ovenfor vil økt
støy og vibrasjoner i anleggsperioden medføre at følelsen av et stille og rolig naturområde, som
utredningsområdet er i dag, påvirkes.

5.9

Elektro

5.9.1 Anleggsveg, Peter Pan - Mulvika

Det bygges en anleggsveg langs Fv 313 mellom kommunegrensen til Holmestrand og
riggområdet i Mulvika. Det etableres også nytt fullkanalisert kryss med Fv 313. En konsekvens er
at deler av eksisterende lysanlegg omprosjekteres (masteflytting), se tegningene UVB-53-IN16107 og 16108.
Ved riggområdene kontrolleres det for eksisterende kabler og anlegg. Ved endringsarbeider
varsles kabeletatene i forbindelse med prosjektering. Ved gravearbeider (planering, bortgraving
av øverste jordlag for senere reetablering og lignende) skal etatene underrettes for påvisning.
Endelig regulering av adkomst og hustomt ved/på riggområde kontrolleres mot eksisterende
anlegg i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan.

5.9.2 Rømningstunnel, R12 Almedalen

Eksisterende kabelanlegg omlegges (telekabler) hvor graving skjer, se tegningene UVB-53-IN17106 og 17107. Ny veg legges lavere enn eksisterende spor i nordenden av felles trasé.
Etatene underrettes om påfyllingsarbeider ved utkjørsel mot Fv 313 .
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5.9.3 Rømningstunnel/tverrslag, R13 Snekkestad

Rømningstunnelen på Snekkestad skal brukes som tverrslag i anleggsperioden (tofelts veg, ca
6m bred). Fra tverrslaget går adkomstvegen direkte ut på Fv 313 og det er avsatt areal til
riggområde på begge sider av vegen, se tegningene UVB-53-IN-17104
Ved riggområdene kontrolleres for eksisterende kabler og ved gravearbeider varsles etatene i
forbindelse med prosjektering. Ved gravearbeider skal etatene underrettes for påvisning.
Etatene underrettes om påfyllingsarbeider ved utkjørsel mot Fv 313

5.9.4 Beredskapsplass Fegstad

Det er avsatt areal til en beredskapsplass (BP) ved Fegstad, et ca. 500 m2 stort område plassert
på vestsiden av jernbanetraseen. Plassen skal være tilgjengelig ved beredskapssituasjoner, hvor
utrykningskjøretøy må ha tilgang til tunnelen. Det tillates ikke oppført installasjoner eller
oppstilling av elementer som vil være til hinder for utrykning, men det avsettes plass til tekniske
bygg for jernbanen. Adkomst skjer via eksisterende veg frem mot Bruserudvegen.
Plassen skal disponeres til anlegg på ca. 10x12 m for høyspent trafo, to AT-anlegg á 3x3,2 m og
signalbygg for Jernbaneverket, som integreres med trafobygg. Avstanden mellom teknisk bygg,
høyspent og AT-anlegg skal være større enn 10 m. Optimal plassering for AT-anlegget er ca 6
meter fra spor (8.5m fra midtspor). Det er avsatt et areal på omtrent 30x15 m for å få plass til
disse elementene, se tegning UVB-53-IN-17105.
Det er gjort vurderinger med hensyn til beredskap, geoteknikk, kabelanlegg og landskapsmessige forhold under avklaring av bygningenes plassering på arealet.
Avveining av adkomstkrav til bygningene og respektavstand for tekniske anlegg, avstand til
tunnelmunningen og hensyn ved oppfylling av skråning mot sør, er utgangspunktet for en
plassering av teknisk bygg i området langs jernbanelinjen. En plassering nærmere
tunnelmunningen i nord kan ha negativ innvirkning i beredskapssituasjonen mens en sydlig
plassering velges bort pga. usikre grunnforhold og dårligere landskapstilpasning.
Boreprøver og detaljer vedrørende oppfylling av bekken danner grunnlag for eksakt plassering av
bygningene i prosjekteringsfasen under avveining av landskapsmessige forhold, som tilsier
etablering av fundament for enkelt bygg under terreng.

5.9.5 Korrespondanse mot etatene

Skagerak Energi (14.05.2010)
Skagerak energi informerer om høyspent- og lavspentkabler innenfor planområdet. Flytting eller
omlegging må bæres av utbygger. Forut for graving, må eksisterende kabler påvises.
Strømtilførsel til nye anlegg må avklares i prosjekteringsfasen. Det gis opplysninger om
anleggsbidrag.
Det varsles ikke nyanlegg innenfor planområdet utover anlegg for fremføring av høyspent mot
trafostasjon Fegstad (Skagerak, egen reguleringsprosess)
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5.10 Anleggets gjennomføring
Nytt dobbeltspor etableres på hele strekningen fra Holm til Nykirke.
Jernbanen må tas ut av drift når de siste tilslutningene for jernbanen skal foretas på Holm og på
Nykirke. Før oppstart av arbeidene etableres riggplass ved Mulvika, Snekkestad og Fegstad og
anleggsveier til riggplassene.
Det blir også en planlagt togstans når rømningstunnel R12 (Almedalen) sprenges ut i dagen.
Etablering av rømningsveien derfra ned til Fv. 313 starter etter at togdriften er flyttet til det nye
dobbeltsporet.

5.11 Trafikksikkerhet under anlegget
Den største trafikksikkerhetsutfordringen under anlegget vil selvfølgelig være massetransporten
som vil gå primært langs Fv.313. Til dels stor trafikk betyr at inn- og utkjøringene vil bli mange,
og siden det er snakk om tunge kjøretøy med tung last, vil farten være lav i
tilknytningspunktene.
Generelt er trafikken relativ lav på Fv 313 i Re, med en ÅDT på rundt 3000 kjt. Det vil generelt
være tilstrekkelig med tidsluker for å komme seg inn og ut av fylkesveien. Selve inn- og
utkjøringene vil ta tid, så det er viktig med gode siktforhold.
En risiko er den store fartsforskjellen mellom massetransporten og den ordinære trafikken langs
Fv. 313. For å redusere forskjellen er det forutsatt at fartsgrense forbi aktuelle kryss settes ned
fra 70 km/t til 60 km/t. I tillegg vil venstresvingende trafikk av fylkesveien være skjermet siden
det etableres eget venstresvingefelt.
I byggeplanen utarbeides det skilt- og oppmerkingsplaner som må legge vekt på å gi god
informasjon til gjennomgangstrafikken. Hvert ”anleggskryss” vil også bli godt skiltet.
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6.
6.1

KONSEKVENSER

Miljø

6.1.1 Kulturminner og kulturmiljø

Jernbanetraseen vil ikke komme i direkte konflikt med fredete kulturminner og kulturmiljøer på
strekningen, da anlegget ikke vil kreve flytting eller fjerning av fredete kulturminner. De
kulturhistoriske sammenhengene i området vil ikke bli påvirket i nevneverdig grad.
Over tunnelpåhogget ved Fegstad ligger et gravfelt som er automatisk fredet etter
kulturminneloven. Området skal ikke berøres i forbindelse med anleggsdrift eller nye anlegg på
stedet.
Det vil bli utført supplerende arkeologiske registreringer i forbindelse med omreguleringen. Flere
områder har vært vurdert som steder med potensiale for funn av bosetningsspor fra forhistorisk
tid og/eller middelalder. De arkeologiske registreringene vil bli utført ved riggområdet på
Snekkestad. Om dette vil få konsekvenser for områdets funksjon som riggområde er ikke avklart.

6.1.2 Landskap

Som nevnt tidligere, vil nytt dobbeltspor fra Holmestrand til Nykirke ha en positiv visuell effekt,
da dagens jernbane i dagen fjernes, og erstattes av nytt dobbeltspor hovedsakelig i tunnel. De
tiltakene som er beskrevet under landskap, vil likevel medføre negative visuelle effekter. Mange
av disse kan reduseres eller tilbakeføres til opprinnelig stand ved bevisst landskapsmessig
behandling.
Ved Fegstad vil tunnelpåhugg, riggområde og tekniske anlegg medføre store inngrep. Stedet er i
dag forholdsvis rufsete, preget av tidligere inngrep. Ved etableringen av det nye dobbeltsporet er
det viktig å ha fokus på god terrengforming og istandsetting av området. Fjerning av mindre
fjellknatter mellom eksisterende og ny jernbanetrase, samt en oppfylling av lavereliggende
områder inn mot tunnelportalen er viktig for å skape en helhetlig og mest mulig naturlig
terrengformasjon. Tekniske anlegg bør forankres i denne terrengformen på en god måte.
Skogsvegetasjon bør etableres i randsonen mellom tunnelpåhugg og jordbruksareal.
Tverrslaget ved Peter Pan vil bli liggende i skåningen mellom eksisterende bolig og PeterPanbygningen. For å unngå at tunnelportalen blir et dominerende element på stedet, bør dette gis en
enkel og rolig utforming. Terrengforming og vegetasjonsbruk kan være tiltak for å dempe
inntrykket av tunnelportalen.
Anleggsveien fra Peter Pan til Mulvika medfører at store deler av randvegetasjonen må fjernes.
Anleggsveien er lagt høyt i terrenget for å unngå større inngrep og sprengning i skråningen, men
det er i tillegg viktig at randvegetasjonen reetableres etter endt anleggsperiode.
Tverrslaget ved Snekkestad er lite eksponert mot omgivelsene. Utformingen bør være enkel og
nøytral. Anleggsveien ved Snekkestad er godt tilpasset landskapet.
Rømningstunnelen ved Almedalen er lite eksponert mot omgivelsene. Som ved de andre
tverrslagene, bør også utformingen her være enkel. Inngrepet i fjellveggen bør gjøres så
skånsomt som mulig. Adkomstveien til Almedalen medfører en del inngrep som påvirker
landskapsbildet. I øvre del vil veien medføre noe skjæring, men for å unngå at disse blir for høye,
vil veien ligge på fylling ute på jordet. Veien ligger i randsonen av jordbruksarealet, mot et frodig
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bekkeløp. Fyllingen på utsida mot bekken bør revegeteres og integreres i randsonen. Mot jordet
bør det fylles opp, slik at det kan dyrkes helt inn mot veien. Slik tones adkomstveien ned, og et
større areal kan utnyttes til dyrking.

6.2

Konsekvenser i byggetiden

6.2.1 Massetransport

Det skal tas ut ca. 1.838.000 m3 faste fjellmasser fra tunnelanlegget fra Holm til Nykirke. I alt er
det fem tverrslag som massene skal fraktes ut gjennom, med 5 tilknytningspunkter til det
offentlige vegnettet. Det skal i tillegg sprenges 13 rømningstunneler. Massene fra
rømningstunnelene tas ut fra innsiden og kjøres ut via de fem tverrslagene. Tilknytningspunktene
og hvor mye masse som tas ut de ulike stedene, er vist i tabellen. Tallene er omtrentlige.
Tverrslag

Sjøskogen
Holm
Snekkestad
Stasjonsentreprisen
Peter Pan
SUM

Masse som tas ut
(m3 fast masse)

Periode for
massetransport

Total antall
lastebiler ut og
inn i perioden

524 000
290 000
290 000
310 000
424 000
1 838 000

nov 2010 - juli 2013
nov 2010 – jan 2013
aug 2011 – april 2013
okt 2011 – sept 2013
jan 2012 – des 2013

83 840
46 400
46 400
49 600
67 840
294 080

Tabell: Masseuttak pr tverrslag.
Det planlegges 6 dagers arbeidsuke der det kjøres masser fra klokken 07.00 – 19.00 på
hverdager og klokken 07.00 – 16.00 på lørdager.
Årsdøgntrafikken vil i et tenkt snitt der all massetransporten krysser, øke med ca 500 kjt/d i
periodene med mest trafikk (år 2012).
Ut fra en trafikksikkerhetsvurdering, rangeres de alternative massedeponiene i følgende
rekkefølge, med beste alternativ øverst og det dårligste nederst:
1. Skoppum
2. Solum via Kopstad og Bentsrud
3. Freste
4. Skåne
5. Hanekleiva
6. Solum via Fv 315
Det vises for øvrig til rapporten UVB-53-Q-14008: ”Risikoanalyse massetransport”.

6.2.2 Støy

Det er ventet begrensede problemer knyttet til anleggsstøy. Det er imidlertid et lite antall boliger
som kan bli berørt av enkelte typer støy. Størst usikkerhet knytter det seg til bruk av
boring/pigging. Det finnes her flere ulike metoder for å støyskjerme disse slik at grenseverdier i
T-1442 ikke overstiges. Det forventes også noe støy i forbindelse med vifter ved utløp av
tverrslag. Her vil justering av turtall eller skjerming av utløpet kunne løse problemet. For selve
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rigg området vil en fornuftig plassert rigg med fokus på bruk av støysvakt utstyr kunne gi gode
bidrag til å redusert den totale støybelastningen for berørte naboer.
Rapporten fra Atkins (jf. referanseliste) og notat fra Rambøll (jf. referanseliste) tar for seg
regleverk og overordnet føringer. Det anbefales å ha et overvåkningsprogram for å sikre at dette
følges. Dette kan gjøres i kontrakt med 3. part eller som del av kontakten med entreprenører.
Gjennom reguleringsplanbestemmelsene gjøres støyretningslinjene gjeldende for begrensning av
støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, kapittel 4. Det innebærer også en skjerping av
grenseverdiene ved langvarige arbeider. Det henvises til T-1442 for fullstendig informasjon.
Støy fra sprengningsarbeider
Sprengning i anleggsperioden kan føre til strukturlyd og vibrasjoner. Det er ikke forventet noen
risiko for skader på bygninger ved sprengning. Det skal i følge miljøoppfølgingsprogrammet
utarbeides et kontrollprogram for overvåking av nærliggende bygningers grunnmurer i
forbindelse med sprengningsarbeidene. Sprengning i tunnel vil ikke medføre store konsekvenser i
forhold til støy. Både rapporter fra NGI og Atkins (jf. referansliste) viser at det ikke er ventet
noen problemer knyttet til strukturlyd i anleggsperioden.
Støy fra anleggstrafikk
Det er gjort beregninger av konsekvensene av den økte transporten langs kjørerutene når det
gjelder støy.
På ruten mellom tverrslag fra Peter Pan til Skaane pukkverk kjøres anleggstransporten på Fv 313
(70 km/t) gjennom bebygget område. Her vil hus med mindre avstand enn ca. 10 m fra vegen
ligge i gul sone. De bygningene som ligger i gul sone for trafikkstøy, gjør det allerede i dag.
Anleggstrafikken gir et minimalt bidrag til støynivået (1 – 2 dB). Dette bidraget utløser ikke
tiltaksplikt. Den samlede støybelastning er forventet å øke med ca. 1 – 2 dB ved tilførsel av den
ekstra anleggstrafikken for transport av masse. I følge støyretningslinje T-1442 inntrer ikke
tiltaksplikt når ikke økningen overstiger 3 dB(A), og tiltaket ikke medfører fysiske endringer eller
ombygging av vegen.
Det er vurdert ulike løsinger for adkomstvegen på Snekkestad. I planforslaget er det påkjørsel
direkte på Fv 313. Trafikken på denne gir ikke støybidrag over grenseverdiene for den nærmeste
bebyggelsen.
Støy og husdyr
Det er i reguleringsprosessen stilt spørsmål hvorvidt dyr (hester og griser) vil reagere
adferdsmessig negativt på de rystelser og støy som vil være en konsekvens av de sprengninger
som skjer i tunnelen. Professor Dolvik ved Veterinærhøyskolen ser likhetstrekk med de arbeider
som er gjort med ny E18 gjennom Vestfold. Hans erfaringer med slike problemstillinger er at
hester blir noe skremt av de første salvene. Etter hvert blir hestene vant til den støy og rystelser
som påføres dem, og er forholdsvis rolige under salvene. Det er imidlertid viktig at hestekyndige
personer er til stede under de første salvene for observasjon av hestene. Skader kan oppstå hvis
hestene greier å rømme ut fra innhegningen, så det viktigste er å sørge for at dette ikke skjer.
Hans vurdering var at situasjonen for griser ikke er alvorligere enn den beskrevet for hester. De
fagpersonene vi har vært i kontakt med kjenner ikke til noen vitenskapelige avhandlinger som
går på dette temaet.
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6.2.3 Støv

I tillegg til støy, vil anleggsperioden medføre støvplager. Støvplager oppstår ved aktiviteter som
sprengning og boring, massedeponering og transport av masser. Et tiltak for å bøte på dette, er
å søke å fjerne kilden, dvs. vegstøvet, slik at problemene med nedsmussing og svevestøv kan
reduseres. Som avbøtende tiltak, skal det etableres vaskeanlegg for kjøretøy i tunnelen.

6.2.4 Forurensing

Utslipp av driftsvann
Rigg- og anleggsområdene i Re kommune ligger i nærheten av sjøen eller
vassdrag/vannforekomster. Anlegget vil produsere slamrikt prosessvann fra tunnelsprengning, og
det blir risiko for partikkelavrenning fra anleggsveger og riggområder. Siden et av målene for
anlegget er at virksomheten i minst mulig grad skal medføre forurensning av vann og grunn,
kreves særskilte tiltak. Målsetninger og avbøtende tiltak for å hindre forurensningsutslipp er
beskrevet nærmere i Miljøoppfølgingsprogrammet og vil bli endelig detaljert i byggeplan.
Hovedgrepet når det gjelder håndtering av forurenset vann er å etablere rutiner som ivaretar at
alt vann fra anleggsområder og tunneler passerer sedimenteringsbasseng for utskillelse av
finstoff, før det slippes til sjøen eller vassdrag via egne avløpsledninger.
Det vil bl.a. bli utarbeidet en plan for behandling av drifts- og drensvann fra tunnelanlegget.
Planen skal behandles av Fylkesmannen i Vestfold, og endelig utslippstillatelse vil foreligge før
anleggsstart. Det vil også bli gjennomført overvåking av resipientene i henhold til de
myndighetskrav som blir stilt.
Avløp fra brakkerigger, kontorer, verksteder osv. knyttes enten til det offentlige avløpsnettet
eller samles i tett tank og behandles etter kommunalt reglement.
Virkninger for vannressursene (vannføring og grunnvann)
Planforslaget berører ikke vannressurser av betydning, og vil heller ikke endre hydrologien i
området på en slik måte at det oppstår vesentlige konflikter. Sannsynligheten for at brønner i
fjell som ligger over eller nær tunneltraseen vil bli påvirket av de sementbaserte
injeksjonsmassene, er liten. Brønner i løsmasser vil ikke berøres i noe omfang i det massene i
området er forholdsvis tette (leire og silt). Det vil bli foretatt en kartlegging av
grunnvannsbrønner før utbygging påbegynnes.
Miljøoppfølging i anleggsfasen – miljøoppfølgingsprogram (MOP)
Det skal iverksettes avbøtende tiltak som skal hindre negative konsekvenser for sårbare
lokaliteter for biologisk mangfold og vannmiljø i Re kommune.
Det er utarbeidet program for miljøoppfølging i anleggsperioden (MOP), sist revidert 07.10.09.
Den vesentligste endringen i Re kommune siden MOP ble fremlagt, er at det blir et større
riggområde ved Snekkestad i tillegg til planlagt riggområde ved Petter Pan. Det betyr at det blir
avrenning/utslipp fra riggområdet til Mulvika og til nedre del av Tangenbekken, hvor det også blir
utslipp av driftsvann fra tunnel. Utslippstillatelse vil bli innhentet hos Fylkesmannen og
grenseverdier fastsatt.
For øvrig vil foreliggende program for miljøoppfølging i anleggsperioden bli fulgt opp med
detaljerte beskrivelser, spesielt av avbøtende tiltak for å hindre negative effekter på vannmiljø.
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Det er særlig utslipp til Tangenbekken som kan skape kritiske situasjoner for vannmiljøet. Her
blir det iverksatt separate tiltak for rensing av driftsvann fra tunnel. Som innledende rensetiltak
blir det benyttet containersedimentasjon, oljeavskilling og om nødvendig ph-justering. Det blir
videre vurdert å lede tunnelvannet til åpent rensebasseng sammen med avrenningsvann fra
riggområde og anleggsveger. Vannmengden (driftsvann og lekkasje) er anslått til totalt 10,7 liter
pr. sekund. Rensedam bør ha et volum på 30x7,5x1 m3, som vil gi en oppholdstid på 5 timer.
Med tillegssarealer for annen infrastruktur, blir totalarealet rundt bassenget på 1.500 m2.
Effekten av tiltak vil bli gjenstand for fortløpende kontroll gjennom hele anleggsperioden.
Spesialtilpassede kontrollrutiner blir beskrevet og implementert i anleggsrutiner både hos
byggeherre og entreprenør.
For å ha et best mulig grunnlag for fastsettelse av grenseverdier og detaljering av tiltaket mot
forringelse av vannmiljø, er det behov for forundersøkelser i Tangebekken før anleggsstart.

Rambøll

RE KOMMUNE

7.

53 (53)

REFERANSER

[1]

UVB-50-V-21202 Holm-Holmestrand-Nykirke. Datarapport grunnundersøkelser.
Detaljplan. Datert 24.04.2008.

[2]

Rapport nr. 241501 utarbeidet av Grøner. Datert desember 1999.

[3]

E18 Holmestrand syd. Gang/sykkelveg profil 3430-4150. Grunn og
stabilitetsforhold. Statens vegvesen, Veglaboratoriet. Datert 5. november 1981.

[4]

Grunnundersøkelser E18 Nordre Vestfold. Parsell 6 Helland Bru. Profil 3387434470. Rapport 1. Oppdrag 96 B. Statens vegvesen. Datert mai 1998.

[5]

UVB-50-V-21401 Holm–Holmestrand–Nykirke. Fagrapport Ingeniørgeologi og
hydrogeologi. Datert februar 2008.

[6]

Notat N-RA-22 Holmestrand–Nykirke. Vurderinger av påslagsarealene for
jernbanetunnelen og tverrslag, adkomsttunneler og rømningstunneler. Datert mai
2010.

[7]

Notat N-RA-33 Forslag på overvåkingsprogram Holmestrad-Nykirke: Grunnvann,
bekker og vegetasjon. Datert august 2010.

[8]

UVB-50-O-21001. Optimalisering. Rev. 001, 15.05.08

[9]

UVB-50-A-20403. Jernbaneverket. Region Sør, ”Vestfoldbanen km 76,8-91,0.
Elektro. Planhefte 1. Detaljplan”. Rev. 00A, 09.0608.

[10]

UVB-50-Y-22601. Plassering av sporsløyfer, rev. 00A, 09.06.08

Ramboll

