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FORORD
Med dette dokumentet legger Jernbaneverket Ubyggingsdivisjonen fram forslag, med hjemmel i ny
plan- og bygningslov §12-3, til endret reguleringsplan gjennom Holmestrand kommune.
Gjeldende reguleringsplan for nytt dobbeltspor gjennom Holmestrand kommune består av to deler:
1. Reguleringsplan for Vestfoldbanen. Parsell 5. Nytt dobbeltspor Holm-Holmestrand-Nykirke,
vedtatt av Holmestrand bystyre den 02.04.2009. Planen la til grunn en løsning med
Holmestrand stasjon i dagen.
2. Reguleringsplan for Vestfoldbanen. Parsell 5. Nytt dobbeltspor Holm-Holmestrand-Nykirke.
Holmestrand stasjon i fjell, vedtatt av Holmestrand bystyre 04.11.2009. Planen avløste deler av
den første og ble utarbeidet som følge av at Samferdselsdepartementet ba Jernbaneverket om å
legge til rette for høyhastighetsbane med dimensjonerende hastighet på 250 km/t på
strekningen. Planen inneholder hovedsaklig jernbanelinjen, stasjonsanlegget i fjell,
rømningsveier, tverrslag, mv.
I forbindelse med planarbeidene for Holmestrand stasjon i fjell ble det varslet en senere fase som skulle
ta for seg omregulering av øvrige delområder, som dagens stasjon, kollektivterminalen,
beredskapsplass, mv. Det er dette arbeidet som nå er igangsatt. Arbeidet vil bli utført i to faser:
Fase 1:
Den foreliggende planen gjelder adkomst til ny stasjon i fjell inkludert arealbehov i anleggsperioden. Det
er også medtatt justeringer ved tverrslaget ved Petter Pan på grensen mot Re kommune.
Fase 2:
Høsten 2010 er det planlagt å fremme detaljert plan for kollektivterminalen ved dagens stasjon med
bakgrunn i krav om bebyggelsesplan gitt i vedtak av 2.april 2009. Områdene utenfor
stasjonsinngangene, gang- og sykkelveg mellom nordre og søndre inngang og gatenettet i Holmestrand
medtas i samme planen.
Reguleringsplanen består av følgende dokumenter:

Reguleringsbestemmelser og plankart

Planbeskrivelse med tilhørende vedlegg
I overensstemmelse med Holmestrand kommune tar denne planbeskrivelsen for seg de konkrete
endringene som framlegges. Redegjørelse for og konsekvenser av selve jernbaneutbyggingen er gitt i
de tidligere planbeskrivelsene. Reguleringsplanen er utarbeidet parallelt med detaljplan for tiltaket. Det
utarbeides også fagrapporter som grunnlag for utbyggingen og reguleringsplanen.
Reguleringsplanen danner grunnlag for den offentlige planbehandlingen og vedtak i henhold til plan- og
bygningsloven. Reguleringsplanen er utarbeidet i samarbeid med regionale etater og Holmestrand
kommune.
Rådgivere:

Rambøll Norge v/oppdragsansvarlig Bjørn Martens

Tønsberg, 9. juli 2010
Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
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1.

OVERSIKTSKART

Oversiktskart som viser trasé for ny høyhastighetsbane gjennom Holmestrand.
Reguleringsendringens planområder er angitt.
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2.

BAKGRUNN
2.1

Generelt om Vestfoldbanen

Arbeidet med å modernisere Vestfoldbanen ble påbegynt i 1993 og skjer strekningsvis. I henhold
til NTP 2010-2019, er Holm-Holmestrand-Nykirke en av tre strekninger som skal prioriteres på
Vestfoldbanen.

2.2

Tidligere utredninger og planer

Konsekvensutredning og hovedplan for modernisering av Vestfoldbanen ble utført i 1996.
Holmestrand bystyre vedtok plan for trasé gjennom Holmestrand kommune 02.04.2009. I denne
planen var det planlagt med stasjon i dagen i Holmestrand.
I «Nasjonal transportplan for 2010-2019» (av 13. mars 2009) ba Samferdselsdepartementet
Jernbaneverket legge til rette for høyhastighetsbane med dimensjonerende hastighet på 250
km/t. Dette ble fulgt opp med reguleringsplan for endret trasé, med ny Holmestrand stasjon i
fjell. Planen ble vedtatt 04.11.2009 og inneholdt hovedsaklig arealene inne i fjellet. Det ble
varslet at det i en senere fase som skulle omreguleres øvrige arealer, som dagens stasjon,
kollektivterminal, beredskapsvei, mv. Det er dette arbeidet som nå er igangsatt.

2.3

Planendring for Holmestrand – fase 1

Hensikten med denne planendringen er å optimalisere adkomsttunnelene til Holmestrand stasjon
og sikre midlertidige anleggsområder og –veier, tverrslag og beredskapsplass, samt sikringssoner
i fjell.
Plasseringen av de tidligere regulerte adkomsttunnelene til Holmestrand stasjon i fjell er justert.
Det er også planlagt for at tunnelmasser kan fraktes direkte fra tverrslaget gjennom den nordre
adkomsttunnelen via et midlertidig kryss med fv. 313 like nord for Holmestrandtunnelen. I
tillegg etableres det et nytt tverrslag sør for stasjonshallen der det tidligere var regulert
rømningstunnel.
Omfanget av areal regulert til sikringssone er justert som følge av endrete tunnelløp og
utforming av omlastingsarealer i tverrslagene.
I tillegg er det valgt å medta endringer i reguleringsplanen for tverrslaget og tilhørende arealer
ved Peter Pan. Dette gjelder hovedsaklig arealer til midlertidig anleggsområde, beredskapsplass
og en midlertidig anleggsvei langs fv. 313 til kommunegrensen mot Re. I Re kommune føres
forøvrig den midlertidige anleggsveien til riggområdet i Mulvika.

2.4

Saksgang hittil

11.03.2010 – Forhåndskonferanse ble avholdt med Holmestrand kommune.
06.05.2010 - Jernbaneverket varslet oppstart av planarbeidet i Jarlsberg avis og Tønsberg Blad,
det ble kunngjort som «planinitiativ» på Holmestrand kommunes web-sider og med brev til
berørte grunneiere, offentlige etater og organisasjoner. Høringsperioden for varslingen var 06.05.
- 03.06.2010.
Forhåndskonferansen og oppstartvarselet var felles for planarbeidets fase 1 og 2.
I høringsperioden har det kommet inn seks uttalelser som er relevante for planarbeidets fase 1.
De er gjengitt og kommentert i kapittel 5 «medvirkning».
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3.

NASJONALE FØRINGER OG PLANSTATUS

Det er redegjort for nasjonale, overordnede og kommunale føringer og planer for parsell 5 Nytt
dobbeltspor Holm-Holmestand-Nykirke Holmestrand stasjon i fjell i reguleringsplan av
04.11.2009, herunder:
Nasjonale føringer:






Nasjonal transportplan (2010-2019)
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden

Overordnede planer:




Fylkesplan – regional utviklingsstrategi for Vestfold 2006-2009
Fylkesdelplan for Jernbanen gjennom Vestfold (1992)

Kommunale planer og mål:






Kommuneplan
Kommunedelplan for sentrum
Reguleringsplaner
Jernbanetekniske krav

I kommuneplanens arealdel er områdene som inngår ved Peter Pan utover gjeldende
reguleringsplan gitt som LNF-område.

Bilde: Utsnitt av arealdelen ved Peter Pan
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I tillegg kommer selve reguleringsplanen for nytt dobbeltspor Holm-Holmestand-Nykirke
Holmestrand stasjon i fjell, vedtatt 04.11.2009. Nedenfor vises forskjellen på nye og gamle
planavgrensninger:

Bilde: Utsnitt av arealer i denne reguleringsendringen (grønn stipling) kontra de tilsvarende
arealene i den opprinnelige reguleringsplanen (rød strek)
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4.

PLANOMRÅDET

Avgrensning og omfang
Planområdet består av 5 delområder:
I sentrum av Holmestrand inngår arealene til nordre og søndre adkomsttunnel samt et areal for
nytt tverrslag, JT-R7. (tidligere regulert til rømningstunnel)
Nordre adkomsttunnel går fra den regulerte stasjonshallens nordre del og munner ut ved
eksisterende jernbanestasjon. Tunnelløpet skal brukes som tverrslag og i anleggsperioden kobles
på fv. 313 like nord for Holmestrandtunnelens nordre munning.
Søndre adkomsttunnel går fra den regulerte stasjonshallens søndre del og munner ut sør for det
gamle politihuset.
Det nye tverrslaget JT-R7 ligger mellom den regulerte jernbanetunnelen og Holmestrandtunnelen
(fv. 313) 200 m sør for søndre adkomsttunnel.
Midlertidig påkobling fra nordre adkomsttunnel til fv. 313 er i dagsone. Forøvrig er alle disse
arealene i fjell. I tillegg til tunnelløpene er det tatt med areal til sikringssoner.
Ved Peter Pan inngår hele planområdet
fra reguleringsplan for «Holmestrand
stasjon i fjell». Det vil si arealer til
tverrslaget (i fjell) og dagsone som
består av dagens fylkesveg,
adkomstveg og parkeringsarealer til
næringseiendommen «Peter Pan». I
tillegg inngår eiendommen gbnr. 10/12
og en sone av LNF-området langs fv.
313 til kommunegrensen mot Re.

Bilde: Peter Pan-området
Tunneldriving medfører prosessvann som må renses før det kan slippes ut på egnet sted.
Forholdsreglene som må tas knyttet til prosessvannet henger sammen med naturverdier og
friluftsliv i fjorden utenfor Holmestrand sentrum og i Mulvika.
Naturverdier
I fjorden utenfor Holmestrand sentrum er det store biologiske verdier knyttet til
gruntvannsområdet i form av et viktig ålegrassamfunn.
Mulvika er et grunntvannsområde med rike biologiske naturtyper som strandeng, strandsump,
ålegrassamfunn, m.fl. Området er ikke vernet men vurdert som svært viktig for biologisk
mangfold. Mulvika er tilholdssted for sjøfugl.
Nærmiljø og friluftsliv
I Holmestrand sentrum er det store friluftsverdier knyttet til bading og fiske i
strandsonen i denne nordre bydelen. Ved Mulvika er det brukerinteresser som fiske, bading og
båtliv.
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Bilde: Mulvika
Teknisk infrastruktur
Tverrslag og rømningstunneler kobles til fv. 313 nord for Holmestrandtunnelen og inne i selve
Holmestrandtunnelen. Ved Peter Pan/Mulvika går fv. 313 langs planområdet mellom adkomsten
til Peter Pan og Re kommunegrense.
Bebyggelse.
Den søndre adkomstunnelen i
Holmestrand sentrum munner ut i
bebygget område.
Ved Peter Pan er det en bolig på
eiendommen 10/12 som inngår i
planområdet.
Landskap, natur og jordbruk
Den nye anleggsvegen ved Peter
Pan planlegges i en sone for LNF i
henhold til kommuneplanen. Det
er i dag tett vegetasjon i sonen.

Bilde: Garasje ved planlagt påhugg for søndre adkomsttunnel.

Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor
planområdet. Kulturminner har vært tema i
kommentarene til oppstartvarsel og skal
undersøkes i løpet av planperioden.
Grunnforhold
Grunnforholdene ved den nye anleggsvegen
ved Peter Pan må undersøkes.

Bilde: Utkjøringen ved Peter Pan og sone for
anleggsbelte.
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Inne i Holmestrandtunnelen er det behov for en endring av tunnelløpet for rømningstunnel JR-R8.
Denne er justert med 20 meter for å unngå en støpt konstruksjon inne i fjellet.

5.

MEDVIRKNING
5.1

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for både fase 1 og 2 i Holmestrand og Re kommune er
gjort i aviser, med brev til berørte og på kommunens nettside. Varslingsperioden var 06.05 03.06. Det har kommet inn seks uttalelser som er relevante for planarbeidet i fase 1. I dette
kapitlet er høringsuttalelsene oppsummert og kommentert. Selve brevene er vedlagt.
Uttalelser har kommet fra:
Fortidsminneforeningen, datert 02.06.2010
Holmestrand jernbanestasjon er vedtatt revet i henhold til reguleringsplan av 02.04.2009.
Fortidsminneforeningen ber Jernbaneverket bevare stasjonsbygningen av følgende grunner: De
hevder at bygningen vil ikke hindre arbeidet med tverrslagene, at den må kunne integreres i
terminalen, at den må kunne tas i bruk og påpeker at den har vært en del av bybildet siden
1881.
Forslagsstillers kommentar: Bygningen er vedtatt revet i tidligere plan. Jernbaneverket ser ikke
nye momenter som gjør at problemstillingen bør tas opp igjen nå.
Vestfold Fylkeskommune – kulturarv, freda kulturminner, datert 04.06.2010
Brevet inneholder en felles vurdering av planområdene i Holmestrand og Re. Fylkeskommunen
varsler krav om arkeologisk registrering. For Holmestrands del nevnes anleggsveien ved Peter
Pan som aktuell. Disse må utføres og kulturmunnemyndighetens endelige uttalelse må foreligge
før planen kan vedtas.
Forslagstillers kommentar: Omfang vil bli avklart og registrering bestilt.
Statens Vegvesen, uttalelse datert 03.06.2010
Brevet inneholder en felles besvarelse for Holmestrand og Re kommune. Det nevnes at valg av
ruter for massetransport og trafikksikre løsninger er viktig. Det kan være behov for utbedring av
permanente og midlertidige kryss og adkomstveger, regulering av frisikt og erverv av
frisiktsoner. Etterbruk av dagens jernbanetrasé nevnes som en senere oppfølgingssak.
Forslagsstillers kommentar: Kryssutforming og frisikt ivaretas i planen. Jernbaneverket erverver
ikke frisiktsoner i midlertidige kryss. Ruter for massetransport avklares gjennom en egen
prosess, hvor risiko og trafikksikkerhet er sentralt.
Oslofjorden Friluftsråd (OF), datert 02.06.2010
Brevet er et felles innspill til planarbeidene i Holmestrand og Re kommune. Friluftsrådet kan ikke
se at tiltaket medfører vesentlige negative konsekvenser i forhold til friluftsinteressene i området.
Den indre delen av Mulvika (øst for planområdet) er et lokalt viktig raste- og næringsområde for
sjøfugler.
Forslagsstillers kommentar: Kommentaren tas til etterretning.
Fylkesmannen i Vestfold, datert 03.06.2010
Brevet omtaler både fase 1 og 2.
Stasjonsområdet og adkomsttunneler:
Fylkesmannen angir at universiell utforming er en av de viktigste føringene for planarbeidet. Det
er nødvendig å se på utendørs stasjonsområde, adkomsttunnel og perronger i sammenheng. Han
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viser til tidligere planuttalelse om adkomsttunnelenes lengde, stigningsforhold og risiko for følelse
av utrygghet. Fylkesmannen viser videre til hensynet til barn og unges oppvekstvilkår, estetisk
utforming, krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det bes om at verkstedstomta
innlemmes hvis det gir gunstigere utforming av stasjonsområdet.
Tilkobling til fv. 313 nord for Holmestrandstunnelen anses som en svært gunstig løsning i
anleggsfasen, forutsatt tilfredsstillende trafikksikkerhet vis a vis gjennomgangstrafikken. Det er
gunstig hvis gjennomgangstrafikken også kan benytte Holmestrandstunnelen i anleggsfasen.
Hvis prosessvann fra tunneldrivingen ledes ut i dette tverrslaget må det stilles meget strenge
rensekrav til utslipp til sjø. Det er store friluftsverdier knyttet til bading og fiske i strandsonen i
denne nordre bydelen. Det er store biologiske verdier i grunntvannsområdet i form av et viktig
ålegrassamfunn.
Søndre adkomsttunnel med uteområder:
Fylkesmannen betoner behovet for universiell utforming, men at adkomsten i nord må prioriteres
høyest for svakere grupper. Det settes spørsmålstegn ved behovet for uttransport av stein
direkte til Holmestrandtunnelen og stengning av gjennomgangstrafikk med henvisning til
tverrslagene ved stasjonsområdets nordre adkomst og Peter Pan. I så fall må
gjennomgangstrafikken på fv. 313 ledes gjennom Holmestrand by i halvannet år.
Området ved Peter Pan:
Trafikkmessig ligger forholdene godt til rette for tilkobling til fv. 313.
Det vil bli stilt meget strenge rensekrav til eventuelle utslipp av overskuddsvann fra
tunneldrivingen gjennom dette tverrslaget til sjø. Det har sammenheng med brukerinteresser
som fiske, bading, båtliv og biologiske verdier. Mulvika er et grunntvannsområde med rike
biologiske naturtyper som strandeng, strandsump, ålegrassamfunn, m.fl.
Forslagsstillers kommentar:
1. En del av bemerkningene omhandler forhold som blir relevante i neste fase (fase 2). Disse
kommenteres i det kommende planarbeidet.
2. Universiell utforming er ivaretatt fra forrige plan. Rampene som skal bygges i
adkomsttunnelene får en stigning på maksimalt 1:20, med repoer á 1,6 m for hver 0,6 m i
høydeforskjell, i henhold til veileder for universiell utforming.
3. ROS-analyse utarbeides som et eget dokument.
4. Konsekvenser knyttet til rensing av prosessvann fra tunneldrivingen både i sentrum og
Mulvika omtales i kapittel 7.5 Miljøkonsekvenser.
5. ÅDT gjennom Holmestrandtunnelen er pr. I dag 600-800 biler. Stenging av tunnelen skal
avklares med Vegvesenet og kommunen. Det er aktuelt i en periode på ett til to år. Tunnelen
ble stengt i en uke våren 2010. Det er ikke registrert klager. Det er viktig for framdriften for
sprengingen av stasjonshallen å kunne ta ut steinmasser i begge retninger. Det planlegges
for at tunnelen skal være åpen for massetransport fra de øvrige tverrslagene i hele
byggeperioden slik at transport gjennom sentrum av Holmestrand unngås.
Skagerak energi, datert 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. Opplysninger om anleggsbidrag.
Forslagsstillers kommentar: El-anlegg ivaretas i prosjekteringsfasen i prosjektet.

5.2

Annen medvirkning

Forhåndskonferanse med kommunen ble holdt 11.03.2010.
Samarbeidsgruppen med Holmestrand og Re kommune, Vegvesenet, Fylkesmannen og
Fylkeskommunen hadde møte 15.04.2010. Formålet var å orientere om og diskutere tiltaket.
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Det ble avholdt åpent informasjonsmøte om planarbeidet den 19.05.2010 på Holmestrand
Fjordhotell. Se for øvrig:
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/Dette-er-Vestfoldbanen/HolmHolmestrand-Nykirke/Borehull-og-gryende-iver-i-Holmestrand/
Det er avholdt møte med Fylkeskommunens kulturminneavdeling 28.06.2010.
Det har også vært avholdt møter knyttet til prosjektet utover denne planendringen.

6.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
6.1

Tiltaket

Tiltakene som inngår i denne planendringen er hovedsakelig i Holmestrand sentrum og ved Peter
Pan. Det er arealene som endres som er med i denne planendringen. Det vil si ytre del av
adkomst-, og tverrslag- og rømningstunnelene, og ikke selve jernbanetunnelen.
Sentrum
I sentrum skal det etableres adkomsttunneler til stasjonshallen og tverrslag påkoblet fv. 313/
Holmestandtunnelen. Årsakene til endringene er flere:
Påslagene er forskjøvet i forhold til de opprinnelige.
Det er et ønske om buede, framfor rette adkomsttunneler. Det vil gi passasjerene et mer variert
romforløp og begrenser opplevelsen av tunnelens lengde.

Et ikke-lineært løp, hvor horisonten endres,
virker kortere

Et lineært løp virker mer ensformig og
”uendelig”.

Det ønskes også en midlertidig adkomst på fv. 313 framfor i kulvert under vegen.
De enkelte tiltakene beskrives nærmere i de følgende sidene.
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Nordre adkomsttunnel
Det skal etableres adkomsttunnel
fra stasjonhallens nordre ende.
Denne vil gå under fv. 313 og
munne ut ved dagens
jernbanestasjon. Angitt
plassering er endret i forhold til
gjeldende reguleringsplan, som
følge av planleggingen av
kollektivterminalen. Det kan
komme ytterligere justeringer.
Det tas derfor med ekstra areal i
denne planfasen.

Bilde: Planavgrensning nordre adkomsttunnel

Bilde: Plan (under) og profil (over) for permanent adkomsttunnel nord
Foreliggende plan er en optimalisering av linjeføringen. Dette innebærer at det gis en bedre
”opplevelse”/illusjon av kortere tunnel for gående og passasjerer til perrongen.
I tillegg gir en tilpasset overgang fra adkomsttunnelen mot kollektivknutepunktet og en mer
helhetlig løsning.
Plasseringen av påslaget vil synliggjøre inngangspartiet bedre fra omgivelsene utenfor
kollektivterminalen.
I anleggsfasen skal nordre adkomsttunnel brukes som tverrslag. Den får en endret vertikalføring
og påkobles fv. 313 i et midlertidig kryss 120 meter utenfor Holmestrandtunnelens nordre
munning. Hensikten er at sprengt stein fra tunnelen skal fraktes rett ut på fv. 313. Det avklares
mot Vegvesenet hvordan utformingen av krysset skal være, som for eksempel behov for
venstresvingefelt og lysregulering.
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Bilde: Tverrslag i adkomsttunnel nord
Tverrslagstunnel JT-R7

Bilde: Tverrslagstunnel JT-R7
Det blir regulert nytt tverrslag istedenfor rømningstunnel sør for stasjonshallen. Årsaken er at det
fremdriftsmessig er nødvendig å drive tunnelen fra flere stuffer. Tverrslaget er planlagt drevet
direkte fra Holmestrandtunnelen og vil i permanent fase bli benyttet som rømningsveg.
I anleggsperioden vil det bli fraktet masser ut på fv. 313 gjennom tunnelen.
Holmestrandtunnelen stenges for vanlig biltrafikk i denne perioden. Utformingen av
omlastingsarealer i overgangen mellom tverrslaget og jernbanetunnelen er justert i forhold til
gjeldende plan. Omfanget av areal regulert til sikringssone er derfor økt.

Side 14

REGULERINGSPLAN – PLANBESKRIVELSE ENDRINGER HOLMESTRAND, FASE 1
DOBBELTSPOR HOLM – HOLMESTRAND – NYKIRKE

Søndre adkomsttunnel

Bilde: Permanent adkomsttunnel sør
Det skal etableres adkomsttunnel fra stasjonshallens søndre ende. Den går under
Holmestrandtunnelen (fv. 313) og munner ut sør for den gamle politistasjonen. Tunnelmunningens høyde avklares i fase 2. Den må tilpasses utformingen av dagsonen og ny plan for
endring av dagens jernbanelinje til gang- og sykkelveg mot nord og mulig fremtidig hovedveg
mot syd.

Plan og profil søndre adkomsttunnel
Hensikten med endringene er delvis de samme som for nordre adkomsttunnel. Det visuelle
forbedres ved et buet løp.
Bredden på adkomsttunnelen er økt for å gi plass til både rampe opp til nordgående plattform og
gangbane inn under plattformen til sydgående plattform i samme profil. I tidligere plan var
rampen planlagt lagt på plattform.
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Peter Pan
Ved Peter Pan skal det etableres tverrslag, hvilket også innebærer arealer til midlertidig
anleggsområde og beredskapsplass.
Endringene fra forrige plan er at området til midlertidig anleggsområde og midlertidig anleggsvei
utvides, at det settes av mer plass til omlastestasjon og at beredskapsplass kommer med på
planen.
Utformingen av omlastingsarealene i overgangen mellom tverrslaget og jernbanetunnelen er
justert i forhold til gjeldende plan. Omfanget av areal regulert til sikringssone er derfor økt.
Et område ca. 300 m sør for Peter Pan i Re kommune er avsatt til riggområde. For å komme dit
anlegges det en midlertidig anleggsveg parallelt med fv. 313. Dette området tilbakeføres til
opprinnelig terreng etter byggeperioden.
Beredskapsplassen skal ha et areal på minimum 500 m2. Det er avsatt areal delvis over fv. 313
og delvis over arealene ved innkjøringen til Peter Pan.
Hensikten med endringene er at følgende: Anleggsområdet utvides av hensyn til sikkerhet og
helse. Den midlertidige anleggsvegen gir sikrere trafikkavvikling og utsetter fv. 313 for mindre
belastning. Det er behov for omlastestasjon av hensyn til støy og framdrift.

Bilde: Planområde ved Peter Pan

Side 16

REGULERINGSPLAN – PLANBESKRIVELSE ENDRINGER HOLMESTRAND, FASE 1
DOBBELTSPOR HOLM – HOLMESTRAND – NYKIRKE

Rømningstunnel JR-R8
Omlastingsarealene i overgangen mellom
rømningstunnelen og jernbanetunnelen er
justert i forhold til gjeldende plan.
Rømningstunnelen JR-R8 er forskjøvet ca. 20
m mot sør i enden mot Holmestrandtunnelen
for å unngå en støpt konstruksjon inne i
fjellet. Denne forskyvningen innebærer en
endring av sikringssonens plassering.

Bilde: Tverrslagstunnel JR-R8
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6.2

Reguleringsplanen

Reguleringsplanen består av to plankart:
H7-b adkomsttunnelene og tverrslagene i sentrum
H8-b anlegget ved Peter Pan samt rømningtunnelen JR-R8.
Plankartene viser endringene til gjeldende plan.

Følgende formål inngår, jf. Plan- og bygningslovens §12-5:
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
K
Annen veggrunn – tekniske anlegg
AV
Annen veggrunn - grøntareal
AV
Parkeringsplasser
PP
5. Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift
Landbruk
L
LNF for spredt utbygging
L-SU

Følgende hensynssoner inngår, jf. Plan- og bygningslovens §12-6:
a 1) Sikringssoner
Jernbane (beredskapsplass på veggrunn) S-JB
Jernbane-/rømningstunnel m/restriksjoner JR-R, JT-R
Adkomsttunnel stasjon
JS-S, JS-N
Frisikt
Områdebestemmelser
Midlertidig trafikkområde

Nærmere redegjørelse for noen av formålene og sonene:
Sikringssone rundt tunneler
Adkomst-, tverrslag- og rømningstunnelene reguleres til sikringssone: Jernbane-/rømningstunnel
med restriksjoner. Dette innebærer at det er begrensninger på tillatt aktivitet i en sone på 17 m
rundt tunnelene. (Se forøvrig mer detaljert i planbeskrivelsen til Holmestrand tunnel i fjell.) Det
legger begrensninger på for eksempel brønnboring for eiendommene inn i sikringssonen.
Midlertidig trafikkområde
I dagsonen ved Peter Pan er store deler av arealene regulert med båndleggingssone: Midlertidig
trafikkområde. Denne ligger over formål som kjøreveg, parkeringsplasser, annen veggrunngrøntareal, beredskapsplass, LNF-spredt boligbebyggelse og LNF mot grensen til Re kommune.
Når anleggsarbeidene avsluttes, oppheves båndleggingen og arealbruken går tilbake til den
opprinnelige. Midlertidige anlegg skal da fjernes og terrenget tilbakeføres til det opprinnelige, før
tiltaket
Kjøreveg
En del av fv. 313 tatt med for å gi plass til venstresvingefelt ved dagens avkjørsel til Peter Pan.
Dette er i samsvar med gjeldende plan.
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Beredskapsplass
Det er regulert et område til beredskapsplass
for utrykningskjøretøy i tilfelle det opstår
ulykker inne i tunnelen. Denne er regulert til
sikringssone - jernbane (beredskapsplass på
veggrunn) i likhet med tilsvarende arealer
andre steder i gjeldende plan for
«Holmestrand tunnel i fjell». Arealet skal
være på minimum 500 m2. Det er lagt til
krysset ved innkjøringen til Peter Pan.
Bilde: Areal avsatt til beredskapsplass
Betegnelsene for formålene (f.eks. Kjøreveg: K, Annen vegrunn: AV) i opprinnelig
reguleringsplan er beholdt. De kan avvike noe fra detaljplan/byggeplanbetegnelsene, for
eksempel når det gjelder nummerering av tverrslag og rømningstunneler.
Bestemmelser
Bestemmelsene til reguleringsplan for «Holmestrand stasjon i fjell» er justert i tråd med de
foreslåtte endringene. Her gjengis endringene. Sletting er gjennomstreket. Tilføyelser er i kursiv.
§1.2
Paragrafen tilføyes følgende tekst, samt revisjonene H7b og H8b, datert 02.07.2010.
§ 1.3
LNF for spredt utbygging: L-SU tilføyes under Nr. 5 – Landbruks-, natur og friluftsområder
§1.4
S-JB-5 tilføyes til Jernbane (beredskapsplass på veggrunn)
JR-R7 fjernes fra Rømningstunnel med restriksjonsområde
JT-R7 tilføyes Tverrslag med restriksjonsområde
§4.1
Fra første avsnitt fjernes JR-R7 og tilføyes JT-R7.
Fra tabellens første kolonne fjernes JR-R7 fra rad 5 og tilføyes JT-R7 til rad 6.
S-JB-5 tilføyes tabellens første kolonne rad 8
Se forøvrig vedlagte bestemmelser

7.

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Konsekvensene av valg av Gylta/E18-linja ble utredet gjennom konsekvensutredning fra 1996. I
konsekvensutredningen redegjøres det for konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.
I planbeskrivelsen til gjeldende reguleringsplan for Holmestrand stasjon i fjell, vedtatt
04.11.2009, ble det gitt en gjennomgang av tiltakets konsekvenser innenfor de viktigste
temaene, delvis basert på nye undersøkelser og mer detaljert kunnskap om traseens
beliggenhet.
Dette kapitlet refererer til konsekvenser i forhold til den foreslåtte detaljreguleringen.

7.1

Kulturminner

I Holmestrand sentrum: Berøres ikke i fase 1.
Ved Peter Pan: Fylkeskommunen ønsker en registrering i traséen til midlertidig anleggsvei. Dette
følges opp av tiltakshaver.
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7.2

Bebyggelse

Det søndre tverrslaget fra stasjonshallen munner ut i dagen i bebygget område. En garasje står
nær det aktuelle tunnelpåhugget. Denne må kanskje rives eller flyttes. Det avklares i fase 2.
Ved Peter Pan berøres boligen på eiendommen 10/12. Det gjøres ikke fysiske inngrep på tomta,
men anleggstrafikken gjør at det ikke blir mulig med biladkomst fram til huset i anleggsperioden.

7.3

Naturmiljø

Tverrslaget ved Peter Pan vil ikke fysisk berøre det området som er avsatt som svært viktig for
biologisk mangfold i Mulvika. Prosessvann fra tunneldrivingen kan påvirke naturmiljøet. Se
kapittel 7.5 miljøkonsekvenser for nærmere beskrivelse.

7.4

Friluftsliv

Friluftslivet kan berøres av utslipp av prosessvann fra tunneldrivingen til fjorden. Se kapittel 7.5
Miljøkonsekvenser.

7.5

Miljøkonsekvenser

En målsetning for anleggsperioden er at anleggsvirksomheten ikke skal medføre forurensning til
vann og grunn. Prosessvann fra tunneldriften er rikt på slam fra boring og sprengning. Alt vann
fra anleggsområdet og tunneler skal passere sedimenteringsbasseng for utskillelse av finstoff før
det slippes til sjøen via egne avløpsledninger. Vi antar at det ikke er aktuelt å slippe det ut via
det kommunale overvannsnettet. Det kan være aktuelt med sedimentering i containere. Dette vil
enten plassert utenfor tunnelpåhugget eller det sprenges plass inne fjelltunnelene, avhengig av
tilgjengelige arealer.
1. Tiltak ved utslipp fra adkomsttunnel (ny stasjon i fjell).
Her skal prosessvannet ledes til fjorden eller ut i fjorden. Containersedimentasjon og
oljeavskilling anses som tilstrekkelig tiltak i dette området. Fylkesmannen har pekt på
friluftsverdier knyttet til bading og fiske i strandsonen og ålegrasvegetasjon i
grunntvannsområdet som er mest aktuelt for utslipp. Det skal vurderes nærmere om det er en
aktuell løsning med utslippsledning lenger ut i fjorden. Utslippsløsning, -punkt og -grenseverdier
fastsettes i samråd med fylkesmannen.
2. Tiltak ved utslipp ved Peter Pan
Prosessvannet er planlagt ledet til Mulvika. Containersedimentasjon i kombinasjon med
oljeutskilling vil være tilstrekkelige tiltak for dette utslippet, men siden Mulvika er et
grunntvannsområde med rike biologiske naturtyper, kan utslippsledning ut i fjorden bli
nødvendig. Dette vurderes nærmere. Utslippsløsning, -punkt og -grenseverdier fastsettes i
samråd med fylkesmannen.
Det vil bli gjennomført overvåking av resipientene i henhold til myndighetskravene.

7.6

Anleggsfasen – Anleggstrafikk, støy og sikkerhet

I anleggsperioden vil det bli økt trafikk ved påhuggene og til de enkelte deponiene. Valg av de
ulike deponiene er ikke avklart. Fra Peter Pan vil massetransporten gå sørover på rv. 313, for
eksempel til Skaane pukkverk i Horten eller Solum pukkverk i Holmestrand. Fra stasjonshallen i
sentrum kommer massetransporten til å gå direkte fra adkomsttunnel nord til fv. 313 like utenfor
Holmestrandtunnelens nordre tunnelmunning og fra tverrslag JT-R7 rett inn i
Holmestrandtunnelen.
Ruten mellom tverrslag fra Peter Pan til Skaane pukkverk (i Horten) kjøres på fv 313 (70 km/t).
Her vil hus med mindre avstand enn ca. 10 m fra vegen ligge utsatt til for trafikkstøy. Det gjør de
allerede i dag. Den samlede støybelastning er forventet å øke med ca. 1 – 2 dB som følge av den
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ekstra anleggstrafikken for transport av masse. Dette bidraget utløser ikke tiltaksplikt. I følge
støyretningslinje T-1442 inntrer tiltaksplikt når økningen overstiger 3 dB(A) og/eller tiltaket
medfører fysiske endringer eller ombygging av veien.
Når det gjelder trafikksikkerhet, er det ved kryss de fleste ulykker inntreffer. Kryssene skal derfor
gis en god trafikksikkerhetsstandard. Det skal skiltes ned til fartsgrense 60 km/t forbi kryss med
ut- og innkjøring av massetransport.
Ved tverrslaget ved Peter Pan, er det planlagt fullkanalisert kryss (venstresvingefelt) med fv.
313. Trafikksikkerhetstiltak som er beskrevet i tidligere notater til dette prosjektet går generelt
sett ut på å redusere farten til lastebilene.
Rett nord for Holmestrand tunnel vil det komme anleggstrafikk ut og inn av tverrslag i
adkomsttunnel nord. På dette punktet har fv 313 meget lav trafikk med ÅDT ca. 700 kjt. Her kan
det være tilstrekkelig med en signalregulering av krysset uten at krysset fullkanaliseres.
Alternativt kan det bygges en passeringslomme for trafikk nordover, slik at de uhindret kan
passere anleggstrafikk som skal svinge til venstre og inn i tverrslaget. Det vil fokuseres på god
skilting og varsling av dette krysset for trafikk som kommer ut av Holmestrandtunnelen.
Fartsnivået må ned i god tid før krysset.
Holmestrand tunnel og fv 313 er beredskapsvei hvis E18 må stenges. Det vil bli utarbeidet planer
for konsekvenser for anleggstrafikken hvis dette skjer. Planene må også inneholde situasjonen
der både E18 og Holmestrandtunnelen er stengt.
Alle eventuelle nødvendige tiltak på fv. 313 vil bli avklart med Statens vegvesen og Holmestrand
kommune.

7.7

Andre tema

Følgende er vurdert i foregående planprosesser og ikke ansett som relevant eller endret i denne:
Landskapsbilde, støy og vibrasjoner, tunnelsprenging, nærmiljø

8.

RISIKO OG SÅRBARHET

Det er utarbeidet en egen ROS-analyse til planen. Relevante momenter knyttet til risiko og
sårbarhet for denne planendringen er gitt under kapitlet om miljøkonsekvenser og anleggsfasen.
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VEDLEGG
Planbeskrivelsen hører til plankartene H7-b og H8-b samt tilhørende reguleringsbestemmelser.
Kunngjøring
Kopi av oppstartvarsel (brev/annonse)
Liste over alle berørte, myndigheter og organisasjoner som er tilsendt oppstartvarsel
Uttalelser til varsel om oppstart
Fortidsminneforeningen, datert 02.06.2010
Vestfold Fylkeskommune – kulturarv, freda kulturminner, datert 04.06.2010
Statens Vegvesen, uttalelse datert 03.06.2010
Oslofjorden Friluftsråd (OF), datert 02.06.2010
Fylkesmannen i Vestfold, datert 03.06.2010
Skagerak energi, datert 14.05.2010
Detaljplan
Se eget hefte. Relevante tegninger er følgende:
D15105: Plan og profil, anleggsveg til adkomsttunnel nord
D15106: Plan og profil, permanent adkomsttunnel nord
D15107: Plan og profil, permanent adkomsttunnel syd
D16101: Plan og profil, tverrslagstunnel R9 ved km 85,6
D16102: Plan og profil, rømningstunnel R10 ved km 86,6
D16103: Plan og profil, tverrslagstunnel R11 ved km 87,6 (Peter Pan)
D16107: Plan og profil, adkomst til anleggsområde (Peter Pan – Mulvika)
F16107: Normalprofiler adkomstveg, mv.
U16112: Tverrsnitt adkomst til anleggsområde (Peter Pan - Mulvika)
Teksthefte

REFERANSER
Rapporter og notater utarbeidet for denne planen. For øvrig vises det til notater og rapporter
utarbeidet til tidligere reguleringsproesser.
ROS-analyse, datert 13.08.2010
N-RA-20-Rensekrav til utslippsvann i anleggsperioden, datert 14.06.2010
UVB-53-Q-14008-00A Risikovurdering massetransport, datert 17.06.2010
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