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Forord
Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen legger med dette ut forslag til reguleringsendring for
rømningstunnelen kalt R1 ved Øgarden i Sande kommune.

Reguleringsplan for dobbeltsporet jernbane ble vedtatt av Sande kommune 23.9.2009. Som følge av
beslutningen om å flytte Holmestrand stasjon inn i fjellet er det behov for å justere plassering av en del
rømningstunneler, deriblant rømningstunnelen ved Øgarden. Dette for å tilfredsstille sikkerhetskrav om
maksimalt 1000 meter mellom rømningstunneler. Jernbaneverket ønsker derfor å vurdere en alternativ
løsning for rømningstunnel ved Øgarden. I den vedtatte reguleringsplanen ligger inne en
rømningstunnel som ikke lenger oppfyller krav til maks. 1000 meter mellom rømningstunneler. En
endring av tunnelløpet til vedtatt rømningstunnel vil kunne oppfylle kravet, men rømningstunnelen vil
bli svært langt. Hensikten med foreliggende planforslag er å sikre areal til ny plassering av
rømningstunnel R1, beredskapsplass og atkomstvei fra tunnel til offentlig veinett.

Nytt forslag til rømningstunnel vil gå fra jernbanetunnelen og komme ut i dagen like sør for
hytteområdet i Øgarden. Atkomstvei i dagsonen vil gå fra tunnelpåslaget, forbi hytteområdet og
knyttes til fv. 313 i eksisterende avkjørsel.

Den opprinnelige rømningstunnelen ligger fremdeles inne med noe justert tunnellinje for å oppfylle
kravet om maks. 1000 meter mellom rømningstunnelene. Deler av den opprinnelige regulerte tunnelen
oppheves. Beredskapsanalysen for hele parsellen vil avgjøre hvem av de to tunnelene som skal
bygges.

Tiltaket vurderes til å være en lite omfattende reguleringsendring med små konsekvenser.

Reguleringsplanen danner grunnlag for den offentlige planbehandlingen og vedtak i henhold til Planog bygningsloven.

I samråd med Sande kommune legger Jernbanverket selv ut reguleringsplanforslaget til offentlig
høring, jf. Plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10.

Rådgivere: Norconsult AS.
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Bakgrunn

1.1 Forslagsstiller
Endringen gjelder “Reguleringsplan for jernbane Holm – Nykirke, parsell 5“ vedtatt i Sande
kommunestyre 23.9.2009, plankart S2.
Det foreslås regulert ny rømningstunnel R1 sør for hyttefeltet i Øgarden, kalt R1-sør, samt en ny trase
for R1 vest for hyttefeltet, kalt R1-nord. Vedtatt rømningstunnel, R1, oppheves.
Jernbaneverket er forslagsstiller og utbygger.

1.2 Eiendomsforhold
Eiendommen der foreslått ny portal kommer ut er gnr/bnr. 3/7. Mesteparten av ny rømningstunnel går
også under 3/7, en mindre del under 713/160 (Jernbaneverkets grunn). Andre eiendommer er 3/1,
3/125. Det finnes en rekke festere under 3/1 og 3/7.
Atkomstvei til ny rømningstunnel er delvis regulert i vedtatt reguleringsplan. Eksisterende grusvei som
ikke er regulert i 2009 er del av dette reguleringsforslaget.
Rømningstunnel som ligger i vedtatt regulering berører eiendommene 3/1 og 3/7.

1.3 Hensikt med planen
Som følge av beslutningen om å flytte Holmestrand stasjon inn i fjellet (reguleringsplan vedtatt
4.11.2009) er det behov for å justere plassering av en del rømningstunneler, deriblant
rømningstunnelen ved Øgarden. Dette for å tilfredsstille sikkerhetskrav om maksimalt 1000 meter
mellom rømningstunneler. Ny trasé for rømningstunnel R1-sør ved Øgarden gir en tunnellengde på
rundt 300 meter. Tunnellengde for rømningstunnel R1-nord vil bli ca. 600 meter. Det er ønskelig med
kortest mulig rømningstunnel. Beredskapsanalysen for hele parsellen vil avgjøre hvem av de to som
bygges.
I denne planbeskrivelsen omtales i hovedsak R1-sør siden den er ny. R1-nord er svært lik vedtatt R1,
bortsett fra en del av tunnelstrekningen nærmest hovedjernbanetunnelen.

1.4 Tidligere prosess
Saken har vært til diskusjon i Regionalt planforum i Vestfold, med Fylkesmannen og Vestfold
fylkeskommune til stede. Det ble konkludert med at saken skulle varsles, at Jernbaneverket selv
kunne legge forslag om planendring til offentlig ettersyn, for om mulig å få et vedtak i Sande kommune
før sommeren 2012.
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Dagens situasjon

2.1 Beliggenhet og bruk
Det aktuelle alternativet for nytt tunnelpåhugg for rømningstunnel R1-sør ligger i området sørvest for
Øgarden hyttefelt, rett nord for grense til Holmestrand kommune, og ca. 75 meter vest for fv. 313. I
kommuneplanen ligger området som LNF-område. Aktuelt område for ny tunnelportal vises i oransje
sirkel i figur 1.

Figur 1. Oversikt over området. Rød sirkel viser vedtatt rømningstunnel R1, oransje sirkel viser
område for foreslått ny rømningstunnel R1-sør.

Hytteområdet Øgarden, med ca. 60 hytter, ligger der både regulert rømningstunnel R1-nord kommer
ut og der ny alternativ R1-sør kommer ut. Vedtatt reguleringsplan omfatter privat veg gjennom
hytteområdet og ned til fv. 313. En flytting av R1 lenger sør medfører mindre nærføring til
hyttebebyggelsen.
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Figur 2. Området rundt portalområde for R1-sør. Venstre bilde viser området ovenfra/fra vest, høyre
bilde viser portalområde midt i bildet.

2.2 Forholdet til andre planer
I kommuneplanen ligger det foreslåtte området som LNF-område, og innenfor linjen kalt RPRvirkeområde (Rikspolitiske retningslinjer for planlegging av kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen).
Deler av hytteområdet Ødegården er avsatt som byggeområde for fritidsbebyggelse i
kommuneplanen. Aktuelt område for tunnelportal er ikke regulert.
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Medvirkning

3.1 Varsel om oppstart
Det er varslet oppstart av reguleringsarbeid i Sande avis og Drammens Tidende, samt ved brev til
grunneiere, berørte parter og relevante myndigheter den 17.03.11.
Det ble avholdt informasjonsmøte på riggen på Holm den 4.4.2012.

3.2 Innkomne merknader
Det har kommet inn 5 merknader til varsel om oppstart. Disse er gjengitt kort under samt kommentert
av Jernbaneverket.

1. Fylkesmannen i Vestfold, datert 13.04.12
Grunnlaget for Fylkesmannens medvirkning framgår især av Pbl § 3-2 om ansvar og bistand i
planleggingen. Fylkesmannens representant deltok ved drøftingen av saken i Regionalt planforum
den 14.03., og pekte der på at rømningstunnelens portal ligger nær grensen for Bogen
naturreservat, og at terrenginngrepene knyttet til portal, atkomst og oppstillingsplass bør utformes
så skånsomt som mulig. Fylkesmannen har ikke ytterligere kommentarer til saken på dette stadiet.

Tiltakshavers kommentar: Merknaden tas til orientering.

2. Statens vegvesen Region sør, datert 21.03.12
Varselet medfører ikke endringer i avkjørselen fra fv. 313 i forhold til gjeldende plan. Statens
vegvesen har derfor ingen kommentarer til varselet.

Tiltakshavers kommentar: Merknaden tas til orientering.

3. Mattilsynet, datert 03.04.12
Mattilsynets hovedinteresse i saken er å forvalte drikkevannsforskriften, herunder påse at
eksisterende drikkevannskilder beskyttes slik at vannkvaliteten ikke forringes og drikkevannet
forblir helsemessig sikkert og trygt. Det er vannverkseiers ansvar å sørge for at drikkevannet
tilfredsstiller forskriftens krav. Tjernet/bekken som er drikkevannskilde for 16 hytter er ikke
registrert hos Mattilsynet, men er likevel omfattet av drikkevannsforskriften. Vannverkseier er ikke
kjent. Jernbaneverket må i samråd med vannverkseier gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak
for å sikre drikkevannsforsyningen.

Tiltakshavers kommentar: Det gjøres tiltak knyttet til drikkevannskilden, som kartlegging av
tilstand før arbeidet starter, samt regelmessig oppfølging underveis i anleggsarbeidet, samt en
forsiktigere form for driving av tunnel, grunnet nærhet til dammen. Det er gjort vurderinger av
beredskap for å sikre vannforsyningen til hyttene. Det vises også til kap. 7 her.

4. Vestfold fylkeskommune, epost datert 12.04.12
Har lest igjennom varsel og foreløpig beskrivelse av tiltaket og for fylkeskommunens del er den
tilfredsstillende.
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Tiltakshavers kommentar: Merknaden tas til orientering.

5. Holmestrand kommune, datert 27.03.12
Ut fra kartbilaget som fulgte varslet tolkes det at planen som skal utarbeides vil grense til eller
ligge i umiddelbar nærhet av kommunegrensen mellom Holmestrand og Sande kommuner.
De tilstøtende arealene i Holmestrand kommune inngår i Bogen naturreservat, som har sin nordre
grense sammenfallende med kommunegrensen i det aktuelle området.
Holmestrand kommune har ikke plan- eller eiendomsinteresser knyttet til det varslede
planområdet.

Tiltakshavers kommentar: Merknaden tas til orientering.
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Forslagsstillers faglige begrunnelse

Da vedtatt trase Holm-Nykirke ble endret med Holmestrand stasjon i fjell i stedet for i dagen, ble det
nødvendig å justere plassering av en del rømningstunneler; deriblant er rømningstunnelen ved
Øgarden gjenstand for justering for å tilfredsstille sikkerhetskrav om maksimalt 1000 meter mellom
rømningstunneler. En tunnel fram til det regulerte portalområdet vil bli lang, og det har derfor vært
gjennomført vurderinger av andre løsninger med kortere tunnel. En kortere rømningstunnel gir kortere
evakueringsvei (ca. 200 meter kortere tunnel enn den som opprinnelig er vedtatt, og ca. 300 meter
kortere enn tunnel for R1-nord som ligger inne i denne reguleringsendringen). R1-sør er aktuell som
erstatning for den regulerte R1. R1-sør er ca. 300 meter lang.
Atkomstveien fra fv. 313 til tunnelportal i den foreslåtte R1-sør har et bratt parti nær portalområdet. Det
antas at atkomstveien vil oppfylle kravene som vil stilles i Jernbaneverkets beredskapsanalyse for
parsellen.
Reguleringsendringen innebærer delvis oppheving den vedtatte rømningstunnelen, men portalområdet
beholdes med en noe endret tunnelløsning, slik at denne også oppfyller kravet om maks. 1000 m
mellom rømningstunneler. Rømningstunnelen R1-nord (den vedtatte tunnelen inkludert forlengelsen
som dette reguleringsforslaget viser) blir en svært lang rømningstunnel, 600 meter.
Beredskapsanalysen vil avgjøre hvilken av de to løsningene som er mest aktuelle. Denne
reguleringsplanen og eventuelle virkninger av tiltaket tar ikke stilling til hvilken løsning som er mest
aktuell.
Man ser også andre fordeler med en plassering av rømningstunnel som for R1-sør i forhold til den
vedtatte løsningen:


Området utenfor ny alternativ tunnelportal er bedre egnet til å etablere plass for å samle folk,
snu ambulanse osv.



Kortere tunnel gir mindre sprengning i området.



Man slipper å krysse forkastningssonen med alternativ løsning for R1.



Reduserte kostnader.



Prosjektert og vedtatt løsning for R1 har utløp tett inntil noen hytter, mens det nye alternativet
ligger skjermet for hytter. Det går en vei forbi den foreslåtte beredskapsplassen som fører til
en hytte lengre opp.
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Beskrivelse av planforslaget

5.1 Generelt
Som skrevet tidligere, vil beredskapsanalysens krav til atkomstvei avgjøre hvorvidt foreslått løsning for
R1-sør kan bygges. Hvis analysen konkluderer med at atkomst til R1-sør oppfyller de krav en
beredskapsvei skal ha, så er det mest aktuelt at denne blir bygget.
Rømningstunnelen vil bli drevet fra hovedtunnelen og utover. Alle leveranser til anlegget skal komme
fra hovedtunnelen ut via rømningstunnelen, og ikke via grusvei gjennom Øgarden. Unntaket er
personell, maskiner og materiell til forarbeider i påhuggsområdet. Det er behov for å hogge noe skog i
forbindelse med anleggsarbeidet.
Det legges til rette for etablering en 500 kvm beredskapsplass utenfor påhugget for R1-sør.

5.2 Bebyggelse og anlegg
Fritidsbebyggelse
Formålet omfatter deler av hyttebebyggelsen langs atkomstveg til tunnelportalen.

5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (privat) (SP)
Formålet omfatter atkomstveg fra fv. 313 til tunnelportal. Atkomstvegen er privat og brukes for tilgang
til hytter og skogområder i dag. Vegrett til vegen vil erverves av Jernbaneverket.

Annen veggrunn (AV)
Arealformålet omfatter område for grøft, fylling, skjæring og annet kantareal til veg.

Jernbaneformål under bakken (JU)
Arealformålet omfatter selve tunnelflaten i grunnen.
Annen banegrunn – teknisk (AB-T)
Arealformålet omfatter sikringssone rundt tunnelen i grunnen.

Annen banegrunn - grøntareal (JB1)
Arealformålet omfatter beredskapsplass, det vil si areal i dagen utenfor tunnelportal, som avsettes til
etablering av beredskapsplass.

5.4 Landbruks-, natur- og friluftsområder
Landbruksformål (L1)
Arealformålet omfatter jord- og/eller skogbruk, samt dam for vannforsyning.
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5.5 Hensynssoner
Sikringssone
Rømningstunnel med restriksjonsområde (JR-R1N og JR-R1S)
Sone for restriksjonsområde ivaretar tunnelenes sikringstiltak. Det tillates ikke tiltak som krever
tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 eller påføre tilleggslaster i sikringssonen, eller andre tiltak
som kan medføre skade på tunnelen eller sikringssonen uten etter innhentet tillatelse fra
Jernbaneverket. Hensynssonen gjelder i grunnen 17 m fra tunneloverflaten.
Frisikt
Sonen omfatter de areal som ligger i frisiktsonen som ikke har vegformål.

Båndleggingssone
Midlertidig anleggsområder
Sonene for midlertidig anleggsområde fjernes etter avsluttet anleggsdrift, og arealene får permanente
formål som angitt.
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Virkninger av planen i anleggs- og driftsfase

6.1 Trafikk og veg
Atkomst til rømningstunnelen fra fv. 313 vil skje på den lokale grusveien gjennom hytteområdet. Det
legges opp til en regulert bredde på veien på 3,5 meter. Behovet for en eventuell utvidelse av den
eksisterende veien må vurderes i byggefasen, og avhengig av krav som avdekkes i
beredskapsanalysen. En bredde på 3,5 meter vil være tilstrekkelig på en slik veg for ambulanse
dersom det velges å etablere beredskapsplass utenfor portalen.
Bakken fra bommen/parkeringsplassen opp til påhugget har på det bratteste partiet ca 18 % stigning
over 100 meter. Stigningen kan medføre at man ikke kan frakte maskiner til påhugget i
teleløsningsperioden eller perioder med mye nedbør. Den største utfordringen da boreriggen for
grunnboringer ble fraktet opp med lastebil i desember 2011 var den aller første svingen/bakken opp
fra fv. 313. Denne strekningen inngår også i vedtatt reguleringsplan for rømningstunnel R1, samt for
R1-nord.
Stigningen på det omtalte partiet av veien medfører at atkomstveien ikke oppnår vegklasse 3. Dette vil
bli et moment i beredskapsanalysen og -planen. Der vil behov for å etablere beredskapsplass rett
utenfor portalen vurderes.
Foreslått trase for atkomstvei til tunnel R1-sør kan benyttes gitt at veien oppgraderes noe, samt
vedlikeholdes. Vintervedlikeholdet må sørge for tilstrekkelig friksjon gjennom vinteren, vedlikeholdet
må pga. stigningen være bedre på strekningen med stor stigningen enn på resten av atkomstveien.
Det må utarbeides rutiner/krav for vintervedlikeholdet spesielt for denne strekningen.
All massetransport ut fra tunnelen, samt betongleveranser o.l. skal gå via påhugg på Holm, gjennom
hovedtunnelen og ut slik at det ikke blir tungtransport i området i anleggsperioden. Det vil bli noe
trafikk gjennom Øgarden i anleggsperioden. Det er behov for en boremaskin til å bore skjæringen inn
til påhugget og en gravemaskin. Varighet på anleggsarbeid for portal er ca. en måned, det vil da også
bli noe trafikk med anleggsbiler/pick-up.
Det er i dag bom på atkomstvegen nederst i bakken. Dersom vegen skal fungere som atkomstveg til
rømningstunnelen og en eventuell beredskapsplass, må det være mulig for ambulanser og evt. andre
utrykningskjøretøyer å komme til.

6.2 Grunnforhold
Den nye traséen innebærer en kort forskjæring ved skogsbilveien i Øgarden før det oppnås
tilstrekkelig overdekning til å gå inn i fjellet. Rømningstunnelen vil først gå i granitt, før den etter hvert
forventes å fortsette inn i kvartsittisk sandstein. Traseen i tunnel og i dagen passerer i nærheten av en
liten oppdemt dam som gir vann til totalt 16 hytter samt grunneierens garasjeanlegg.

Det er foretatt bergkontrollboringer i påhuggsområdet og første del av tunneltraseen. Boringene
indikerer at løsmassene består av et øvre sjikt med blandede masser (jord, grus, stein), og så leire
ned til berg. Topplaget med blandede masser kan føre grunnvann, men leira forventes å være
tilnærmet tett. Det går en liten løsmasserenne med mektighet 1,5 – 3 m i øst-sørøstlig retning ut fra
dammen. Sør for dammen er det 6-10 m dypt til berg, og leirlaget har her størst mektighet. Det er ikke
registrert leire i området nærmest påhugget, bare toppmasser med jord og stein.

I tunnelpåhugget etableres det en betongvegg med port, eventuelt også en betongportal (dette
avhenger av bergskjæringens egenskaper). For drenering av vann i forskjæringa etableres det grøft
på hver side av veien. Utenfor betongveggen bygges det kum og kuppelrist for oppsamling av vann og
drenasje videre i rør gjennom rømningstunnelen til hovedtunnelen.
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Det kan være nødvendig å gjøre noe injeksjon i forskjæringa for å redusere innlekkasjer fra
bergmassen. Det er behov for systematisk forinjeksjon av tunnelen med spesielt fokus på den ytterste
delen av tunnelen der det forventes dagberg og permeabel bergmasse. Der tunnelen passerer under
den omtalte løsmasserenna forventes det at sprekker og slepper er vannførende og har
hydrogeologisk kontakt med dammen. Det vil være nødvendig å injisere med lave injeksjonstrykk for å
unngå masseutgang i dagen, forstyrrelse av oppsprukken bergmasse og forurensning av dammen.

Tunneldriving, sikring og tetting vil gjennomføres på en måte som ivaretar dammen. Rystelsesmålere
vil bli utplassert etter avtale med grunneier.
Det første stykket av tunnelen vil bergoverdekningen være lav, i størrelsesorden 4 – 6 m. Her vil det
være nødvendig at tunneldriving og stabilitetssikring følges ekstra opp.

6.3 Tunneldriving og forhold til dammen
6.3.1 Sprengningsarbeid
Ved normal drift i rømningstunnelen sprenges 3 salver a 5 meter mellom hver injeksjonsrunde. Når
fjellet blir dårlig og man nærmer seg dagen kan det være aktuelt å redusere salvelengden for å unngå
ras. Slike vurderinger gjøres underveis basert på de faktiske geologiske forhold. Etter utsprengt salve
kjøres massen bort. Deretter pigges fjellet med gravemaskin. Når dette er utført utfører entreprenøren
en manuell spettrensk for å få ned løse blokker. Deretter inspiseres det utsprengte fjellet av
kontrollingeniører. Ut i fra disse vurderingene bestemmes sikringsomfanget, normalt utført av fullt
innstøpte bolter og sprøytebetong.
Rømningstunnelen har ett lite tverrsnitt sammenlignet med normale tunneler. Fordelen med det lille
tverrsnittet er at det påvirker fjellet i mye mindre grad, og man tåler mindre overdekning. Ved forsering
av dammen, og ved påhugg ute i dagen kan det være aktuelt å bruke forbolter i fjellet. Da bores f.eks.
8 m lange bolter rundt konturen av salven som skal sprenges. Disse boltene henges så opp av bolter
og bånd som igjen sprutes inn med sprøytebetong. Denne sikringen vil da normalt forhindre fjellet i å
rase lenger enn til boltene. Dersom fjellet er veldig dårlig kan det bli aktuelt å sette opp
sprøytebetongarmerte buer under forboltene. Dette kalles tung sikring. Det bores da radielle bolter i
fjellet. Videre monteres jernstenger på boltene, i en bue som dekker taket og veggene. Denne
sprøytes deretter inn med sprøytebetong. Samvirket mellom boltene, jernet og betongen blir dermed
veldig sterkt og kan bære det overliggende fjellet.
Ved forsering av dammen vil det også være naturlig å bore sonderhull for å kontrollere hvor mange
meter med fjell det er over tunnelen. Data fra disse hullene vil bli brukt for bestemmelse av
sprengningslengde, mengde og sikringsomfang.
For å oppnå best kontroll på fjellmassen vil de siste meterne av tunnelen drives fra utsiden. Det
etableres ett påhugg på nedsiden av dammen. Påhugget sikres med forbolter etter anvisning over.
Her kan det også bli aktuelt å dele salven i mindre størrelser dersom fjellmassen er av dårlig karakter.

6.3.2 Injisering
For å hindre store innlekkasjer, senking av grunnvann og setninger i dagen injiseres sement inn i
fjellet for hver 15. meter. Hullene som det injiseres i er normalt 24m lange. Ved å pumpe sement inn
på denne måten skaper vi en tett skjerm rundt tunnelen. I tillegg til de nevnte grunnene gir sementen
også en stabiliserende effekt på fjellet, da åpne sprekker og stikk blir fylt med sement.

Injeksjonsmassen består primært av industrisement og vann. Ved trange innganger i fjellet benyttes
microsement, som er sement med mindre kornstørrelse. Pr. i dag brukes silicaslurry som
tilsetningsstoff for å oppnå god flyt og smøring av massen. Ved store utganger i tunnel brukes normalt
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mauring, som er sement med større korn, for å tette større sprekker. I tillegg kan styrt herding
benyttes, dvs. tilsetning av en akselerator som gjør at sementen herder fortere. Ved passering av
område rundt dammen ønsker man å holde seg til kun sementbaserte produkter uten kjemisk
tilsetning, så fremt mulig.

Normalt injiseres det med høyt trykk, opp til 80bar, men dette er avhengig av overdekningen. Når
overdekningen reduseres må også sluttrykket, som sementen pumpes inn med, reduseres. Ved
forsering av dammen vil kun lave trykk bli benyttet. I tillegg skal det være en vakt ute ved dammen
som holder oppsyn med den. Dersom sement når overflaten stoppes pumping på det aktuelle hull
umiddelbart.

6.3.3 Overvåking av dammen
Øgarden vannverk vil bli innlemmet i prosjektets overvåkningsprogram i henhold til
drikkevannsforskriften. Før arbeidene igangsettes vil det bli tatt vannprøver for å dokumentere
vannkvaliteten, det vil så bli tatt en ny prøveserie etter at arbeidene er ferdig for å undersøke
påvirkningen av tunneldrivingen. Vannprøvene vil analyseres hos VestfoldLAB AS.

Under arbeidene vil Jernbaneverkets kontrollingeniører utføre visuell inspeksjon av dammen og
nærområdet. Ved mistanke om forurensning (kontrollingeniør, naboer eller andre) vil det bli tatt
vannprøver, foreløpig rapport vil da vanligvis foreligge påfølgende dag og endelig rapport etter 3-4
dager. Jernbaneverkets kontrollingeniører vil også følge opp vannstanden.

Tilstandsregistrering av demningen med befaring og videofotografering utføres av Multiconsult på
oppdrag fra Jernbaneverket. Dersom det anses som hensiktsmessig vil det bli montere setningsbolter
på demningen. Disse nivelleres og følges opp slik at eventuell setningsutvikling kan oppdages og det
kan settes inn tiltak.

Det er gjort vurderinger rundt beredskap for vannforsyning dersom det skulle være aktuelt å stoppe
forsyning fra dammen i en periode under anleggsgjennomføring. Leveranse av vann til de 16 hyttene
kan som en midlertidig løsning skje via tankbil, ved at man da f.eks. har en tank stående på bakken
som fylles ved behov. Det antas ellers å være egnede forhold i området til å bore i fjell og finne
grunnvann. Berggrunnen er sandstein og det er flere fjellbrønner i hytteområdet litt lengre nord som
har rikelig med vann (www.ngu.no) og tilstrekkelig til å forsyne flere hytter. Det er derfor nærliggende
å velge fjellbrønner for en evt. permanent forsyning. De 16 hyttene som vil kunne bli berørte av en evt.
tapping av dammen kan forsynes med anslagsvis fire brønner. Hvis dette blir en permanent løsning
kan man vurdere å bore noen flere brønner dersom man ser behov for det. Det antas at eksisterende
tilslutning til hyttene kan benyttes.
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Figur 3. Dammen som fungerer som drikkevannskilde og bekk fra dammen som renner under veien.

6.4 Kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i det aktuelle området, jf. Riksantikvarens
database Askeladden. Det er gjort registreringer i fbm reguleringsplanen, gjennomført høsten 2008.
Aktuelt område for ny rømningstunell ble ikke undersøkt da.

Vestfold fylkeskommune har i møte i Regionalt planforum den 14.3.12 om denne aktuelle saken
bekreftet at potensialet for funn i området er veldig lite.

Man kan avskrive område som aktuelt for automatisk fredete kulturminner, men det må henvises til
stopp og meldeplikt ved eventuelle funn i reguleringsbestemmelsene, jf. § 8 i kulturminneloven.

6.5 Naturmiljø
Planområdet består for en stor del av granskog på høy bonitet, med innslag av blandet løvskog,
deriblant varmekjære arter som eik, lønn og svartor. Det foregår hogst og noe omfang av uttak av
tømmer i området.

Det finnes ikke opplysninger i Direktoratet for Naturforvaltnings Naturbase
(http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/) om at det er registrert verdifulle naturtyper eller viltområder i den
aktuelle traseen for rømningstunnel.

Det finnes derimot et område i Holmestrand, rett ved kommunegrensen til Sande, en lokalitet med
naturtype som er vurdert til å være svært viktig: Liglaneren, rik edelløvskog. Området Liglaneren er en
del av Bogen naturreservat, som også avsluttes ved kommunegrensen. Verneformålet for Bogen
naturreservat er som følger: «Formålet med fredningen er å bevare et spesielt naturområde med sitt
geologiske og biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i
form av en velutviklet lavaskrent med tilhørende landskapselementer og vegetasjonstyper, herunder
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rikmyr. Området er også levested for en sjelden fugleart og knottblom.» Tiltaket innebærer ingen
inngrep på Holmestrand-siden, og det vurderes at det heller ikke vil ha innvirkninger på de verdier som
er knyttet til reservatet eller nærliggende naturområder.

I Bogen naturreservat er det registrert hekkeplass for rødlistet fugl. I konsekvensvurdering for hele
traseen Holm-Nykirke er det gjort vurdering i forhold til denne: «Det forventes ingen konflikter av
jernbaneutbyggingen når det gjelder denne arten.» (Fjeldstad, H & Gaarder G. 2008. Holm- Nykirke konsekvensutredning for tema biologisk mangfold ved bygging av ny jernbane. Miljøfaglig Utredning
rapport 2008-23. ISBN 978-82-8138-303-6).

Rådyr er svært vanlig i området, men er svært tilpasningsdyktige når det gjelder ulike typer inngrep.
Det forventes ingen store konflikter når det gjelder rådyr.

Det ligger ikke registreringer i Miljøstatus (http://www.miljostatus.no/kart/) for områdene rundt
tunnelpåhugget. Det ligger ikke registreringer i Artsdatabanken (http://artskart.artsdatabanken.no/
Default.aspx) for områdene rundt tunnelpåhugget. Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller
prioriterte arter (http://dnweb12.dirnat.no/wmsdn/ unpa.asp) i det aktuelle området.

Plasseringen av nytt tunnelpåhugg ligger nær veg og bebygd areal, og eventuelle inngrep og
konsekvenser av flytting av rømningstunnelen antas derfor å være begrenset. Areal avsatt i
reguleringsforslaget til beredskapsplass (formål jernbane) brukes i dag til dels som område for
skogavfall etc., og skal muligens tas i bruk som velteplass for tømmer.

6.6 Nærmiljø og friluftsliv

Figur 4. Kyststien fra
Holmestrandsiden fortsetter
på skogsbilveier i området.

Området inneholder ikke kjente eller mye brukte rekreasjonsområder, men skogsområdene gir
mulighet for friluftsliv. Det går flere forbindelser opp brattskråningen mellom sjøen og Botnemarka. Det
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går merket kyststi mellom Sande og Holmestrand i området, og stien går delvis oppe på platået
innenfor fv. 313 og jernbanen, mens deler av stien går inne i skogen på høyere partier enn
planområdet. Det vil ikke bli begrensninger på ferdsel i området verken i anleggs- eller driftsfasen,
bortsett fra veldig lokalt rundt påhugget i korte perioder. Tiltakets omfang tatt i betraktning, så ansees
konsekvenser for friluftsliv/rekreasjon å være minimale.

6.7 Andre virkninger
Støy- og rystelsesforholdene vil i hovedsak ikke forandre seg som følge av den endrede traseen.
Personer som oppholder seg på hyttene i Øgarden vil høre buldring (strukturlyd) ved sprengning, men
ettersom traseen er flyttet sørover og lengre unna det mest konsentrerte hyttefeltet vil belastningen bli
noe mindre. For hyttene nærmest den nye traseen vil det bli noe mer støy og rystelser.

Rømningstunnelen legger beslag på ca. 1300 kvm skogsareal, samtidig som ytterligere 2700 kvm blir
klausulert med restriksjoner mot tiltak i grunnen. I henhold til vedtatt reguleringsplans bestemmelser ($
4 Sikringssoner) skal det avsettes sikringssoner for tunnel. Denne sikringssonen strekker seg 17
meter ut fra tunnelen i alle retninger. Inngrep i sikringssonen eller flatearbeider som kan medføre
skader på sikringssonen krever tillatelse fra Jernbaneverket. Dette er videreført i bestemmelser i dette
planforslaget.

Området har ikke spesiell verdi for barn eller unge.

Tiltaket medfører ikke beslag av dyrket mark.

6.8 Risiko- og sårbarhetsanalyse
ROS-analysen er en supplering til allerede foreliggende ROS-analyse for anleggsfasen for bygging av
ny linje på Vestfoldbanen, strekningen Holm – Nykirke. Denne ROS-analysen tar for seg
samfunnssikkerhetsmessige faretemaer knyttet til ny rømningstunnel R1 ved Øgarden. Analysen tar i
hovedsak for seg forhold knyttet til driftsfase dersom ikke spesielle forhold i anleggsfasen avdekkes,
og ikke er analysert i foreliggende analyser.
På bakgrunn av innledende farekartlegging, er følgende temaer vurdert som relevante for vurdering i
den etterfølgende sårbarhetsanalysen:
 Drikkevannskilder
 Adkomst for utrykningskjøretøy

På bakgrunn av gjennomførte farekartlegging og sårbarhetsvurdering er det ikke funnet grunn for å
gjennomføre en detaljert risikovurdering for noen av de identifiserte farene. Bakgrunnen for det er at
området generelt sett fremstår med lav sårbarhet og det er foreslått sårbarhetsreduserende tiltak i
analysen.

ROS-analysen finnes som vedlegg til planbeskrivelsen.
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