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FORORD
Med dette dokumentet legger Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen fram forslag til endret
reguleringsplan, med hjemmel i ny plan- og bygningslov §12-3, for de deler av parsell 5 som går
gjennom Re kommune.
Reguleringsplan for nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke gjennom Re ble vedtatt av Re
kommune 17.3.2009.
I etterkant av dette vedtaket har Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket legge til rette for
dimensjonerende hastighet på 250 km/t og en samlet utbygging av hele strekningen mellom Holm og
Nykirke.
Tidligere planbeskrivelse omfattet hele tiltaket i Sande, Holmestrand og Re kommune. Det foreliggende
dokumentet viderefører beskrivelsen som gjelder for Re kommune, supplert med de aktuelle
endringene. Videre er kommentarer fra høringsperiodene innarbeidet i planbeskrivelsen.
Reguleringsplanen består av følgende dokumenter:


Reguleringsbestemmelser og plankart



Planbeskrivelse med tilhørende vedlegg

Reguleringsplanen er utarbeidet parallelt med detaljplan for tiltaket. Det er også utarbeidet fagrapporter
som grunnlag for reguleringsplanen.
Dokumentene er tilgjengelig på: www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen
Reguleringsplanen danner grunnlag for den offentlige planbehandlingen og vedtak i henhold til plan- og
bygningsloven. Reguleringsplanen er utarbeidet i samarbeid med regionale etater og Re kommune.
Jernbaneverket har selv utarbeidet planen og lagt den ut til offentlig høring, jfr. plan- og bygningslovens
§§ 3.7 og 12.10.

Rådgivere: Rambøll Norge AS v/oppdragsleder Bjørn Martens

Tønsberg, 5. november 2010
Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
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1.

OVERSIKTSKART

Oversiktskart som viser avgrensing av planområdet gjennom Re kommune.

Ill.: 1-1 Oversiktskart over planområdet
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2.

BAKGRUNN

2.1

Mål og hensikt

Dagens bane fra Holm til Nykirke er den strekningen med dårligst geometrisk og teknisk standard på
hele Vestfoldbanen. For å få et konkurransedyktig togtilbud er det derfor nødvendig å modernisere
banen med nytt dobbeltspor. Vestfoldbanen har i dag ikke kapasitet til å ta
flere tog, uten at forsinkelsene øker. Vestfold-regionen er nært knyttet til
Oslo-området. E18 gjennom Vestfold moderniseres og gir toget sterk
konkurranse. Dette aktualiserer behovet for å modernisere Vestfoldbanen.
Det overordnede målet med prosjektet er å tilrettelegge for et bedre
kollektivsystem som gjør tog til et reelt alternativ til bil for reiser fra/til og
innen Vestfold fylke. Nytt dobbeltspor vil gi redusert reisetid, økt kapasitet
og punktlighet for regiontrafikken. Samtidig vil utbyggingen redusere
vedlikeholdsbehovet knyttet til fjellskjæringer og dårlige grunnforhold samt
frigjøre arealer langs eksisterende jernbanetrasé til andre formål.
Formålet med det foreliggende planarbeidet er å tilrettelegge jernbanelinjen
for 250 km/t og en samlet utbygging for strekningen Holm – Holmestrand –
Nykirke.

2.2

Historikk

Vestfoldbanen ble åpnet som en smalsporet bane i 1881. Etter åpningen har
Vestfoldbanen spilt en sentral rolle for regionens næringsliv og bosetting. I
1949 ble banen bygget om til dagens normalsporvidde og i 1957 ble den
elektrifisert. Traséen er svært lite utbedret og bærer derfor preg av 1880tallets byggeteknikk, med mange svinger og liten kapasitet.
Planleggingen for utvikling av Vestfoldbanen til dobbeltsporet jernbane
mellom Drammen og Porsgrunn startet med utarbeidelsen av fylkesdelplan
for nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen i 1992. I etterkant av dette er det
utarbeidet hovedplaner og konsekvensutredninger på de ulike parsellene.
I dag har ca. 17 km av Vestfoldbanen blitt modernisert til dobbeltsporet
høyhastighetsbane med dimensjonerende hastighet på 200 km/t. Den første
delen sto ferdig i 1995. I 2001 ble ca. 13 km dobbeltspor åpnet gjennom
Sande kommune i nordre Vestfold. Dobbeltsporet ble den gang avsluttet
ved Holm, som nå er parsellstart for parsell 5 Holm – Holmestrand –
Nykirke.
Sommeren 2002 sto krysningsspor på Nykirke ferdig. Selv om dette er et
krysningsspor, vil det inngå som en del av modernisert Vestfoldbane når
strekningen forbi Holmestrand står ferdig.
Dobbeltspor på parsell Barkåker – Tønsberg skal åpnes for trafikk i løpet av
høsten 2011.
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2.3
2.3.1

Tidligere utredninger og planer
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.
Denne planens forhold til KU-forskriften er nærmere omtalt i kap. 5.3.
2.3.2

Gjeldene reguleringsplan

Reguleringsplan for nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke gjennom Re ble vedtatt av Re
kommune 17.3.2009.
2.3.3

Bakgrunn for endring av gjeldene reguleringsplan

Samferdselsdepartementet har i etterkant av vedtaket 17.3.2009, gjennom Nasjonal transportplan (NTP
2010-2019), bedt Jernbaneverket vurdere en ny trasèføring som legger til rette for en fremtidig bane
med dimensjonerende hastighet på 250 km/t.
Det økede hastighetsprofilet innebærer krav til en stivere linjeføring og påfølgende flytting av
Holmestrand stasjon inn i fjell og èn sammenhengende fjelltunnel på 12,3 km fra Holm via Holmestrand
til Nykirke (Fegstad). Tidligere var det planlagt for utbygging av parsellen i to etapper, men den nye
linjeføringen innebærer at det er mest hensiktsmessig å bygge ut hele parsellen under ett. Den
sammenhengende utbyggingen og ønske om ferdigstillelse i løpet av 2015 medfører behov for flere
angrepspunkt for driving av tunnelen.

2.4

Saksgang hittil

Det ble avholdt forhåndskonferanse med Re kommune 23.3.2010. Konklusjonen fra møtet var at
endringene fra tidligere reguleringsplan er av et beskjedent omfang og ikke utløser krav om
utarbeidelse av planprogram ihht PBL § 12-9 (se også kap. 5.3). Jernbaneverket legger selv
reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn ihht. PBL § 3-7 og planen fremmes som detaljregulering ihht
PBL § 12-3.
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Jernbaneverket varslet oppstart av planarbeidet i Jarlsberg avis og Tønsberg Blad, samt med brev til
berørte grunneiere, nærmeste naboer, offentlige etater og organisasjoner. Høringsperioden for
varslingen var 6.5. – 3.6.2010.
De varslede reguleringsplanarbeidene ble presentert i møte med Samarbeidsgruppen 15.4.2010.
I høringsperioden for varling av planen kom det inn i alt 8 uttalelser. Disse er gjengitt og kommentert i
kapittel 6.1.2 ”Merknader til reguleringsvarsel”.
Jernbaneverket varslet utleggelse av planen til offentlig ettersyn i Jarlsberg avis og Tønsberg Blad, samt
med brev til berørte grunneiere, nærmeste naboer, offentlige etater og organisasjoner.
Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 2.9 –
14.10.2010. Det kom inn i alt 8 uttalelser til planen. Disse er gjengitt og kommentert i kapittel 6.2
”Merknader til reguleringsforslag”.
Det er redegjort for fora for medvirkning og møter under kapittel 6.3 ”Annen medvirkning”.
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3.

NASJONALE FØRINGER OG RAMMEBETINGELSER

3.1

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) viser Stortingets samlede prioritering av investeringer innenfor
transportsektoren i Norge. Tidshorisonten for NTP er 10 år, men med hovedvekt på de fire første årene.
NTP revideres hvert fjerde år. I Nasjonal transportplan for 2006-2015 har Stortinget prioritert følgende
innen jernbanesektoren:
Økt kapasitet og frekvens for nærtrafikken i Osloregionen, Stavanger-, Bergens- og
Trondheimsområdet.
Økt kapasitet og redusert reisetid for regiontrafikk på Østlandet
Økt kapasitet for godstrafikk mellom landsdelene og til/fra utlandet.
I forslag til NTP for perioden 2010 – 2019 er det avsatt planleggingsmidler for strekningen Holm –
Nykirke. I tillegg er det avsatt byggemidler for strekningen Holm – Holmestrand.

3.2

Fylkesplan for Vestfold og fylkesdelplan for Jernbanen gjennom Vestfold

Hovedintensjonen i Fylkesdelplan for Vestfoldbanen var å gripe fatt i den utviklingsprosess som var i
gang med hensyn til befolkning og næringsliv og bidra til at denne utviklingen ble styrt i riktig retning.
Dette for å ivareta og videreutvikle de regionaløkonomiske, miljømessige, sosiale og kulturelle fortrinn
Vestfold har. Gjennom utarbeidelse av en fylkesdelplan var ønsket å framskynde realiseringen av
dobbeltsporet. Fylkestinget vedtok følgende i sitt møte 08.03.1993:
”Vestfoldbanen skal utbygges til et effektivt kommunikasjonsmiddel med høyhastighetsstandard, for å
bygge opp under en utvikling mot nærmere sammenknytning av Oslofjordområdet og bidra til mer
miljøvennlige transportformer.”

3.3

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging

Det er fastsatt rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Disse
retningslinjene framholder at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn
og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig,
bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale
helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.
I regioner eller områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et
miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det ved utformingen av utbyggingsmønsteret og
transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer.

3.4

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og unge er gitt for å ivareta barn og unges interesser i
planleggingen. Retningslinjene skal bidra til å sikre barn og unge trygge oppvekstmiljøer, og til å
synliggjøre og styrke deres interesser i planlegging og byggesaksbehandling.

3.5

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for Oslofjorden

Store deler av planområdet omfattes av rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Disse framholder at
forvaltningen av Oslofjordområdet skal være slik at strandsonen ikke bygges ned. Det skal ikke bygges
på ubebygde områder, og det skal legges vekt på å tilrettelegge strandsonen for allmennhetens bruk.
Eksisterende jernbane går så å si i sin helhet innenfor RPRs virkeområde eller områder avsatt som
strandområder i kommuneplanene (Sande, Holmestrand, Re og Horten). Dette prosjektet som helhet,
vil gjøre store deler av eksisterende jernbanetrasé tilgjengelig for allmennhetens bruk og åpne for
ferdsel i strandsonen.
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3.6

Jernbanetekniske krav

Dimensjonerende hastighet for tiltaket er 250 km/t. Maksimal stigning er 10 promille.
Kravene til radier er skjerpet de senere år. Minste horisontalradius på strekningen Holmestrand-Nykirke
(parsell 5.3) er R=3600 m fram til Nykirke og R= 2639 m i tilknytning til dagens spor på Nykirke.
Minste vertikalradius er R=25000 m.
Dette betyr at det kreves en stiv linjeføring med slake svinger og liten stigning. Jernbaneverkets
tekniske regelverk for prosjektering er lagt til grunn for dimensjoneringen.
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4.

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

4.1

Planens avgrensning og omfang

Planområdet i Re kommune strekker seg fra kommunegrensen mot Holmestrand kommune i nord til
Fegstad ved Nykirke krysningsspor i sør. Jernbanetraseen går i en sammenhengende tunnel fra Holm i
nord og til Fegstad i sør. Her kobles ny trasè på eksisterende dobbeltspor ved Nykirke. Ny
jernbanestrekning i Re kommune har en lengde på 3,1 km. Totalt er parsell 5 på 14,1 km.
Planområdet består av alt areal som vil bli påvirket av tiltak både i anleggsfasen og permanent
driftsfase. Dette omfatter blant annet tunneler med sikringssoner, fyllinger og skjæringer,
adkomstveger mellom tunnelene og offentlig vegnett, riggområder, anleggsveger, mv.

4.2

Overordnet landskap

Planområdet ligger i et fjordlandskap med dyrka mark på marine avsetninger. Lenger inn fra fjorden er
landskapet småkupert med skog og jordbruksarealer. Bebyggelsen er spredt med enkelte gårdstun og
grupper av boliger. E18 med Helland bru er et dominerende landskapselement i søndre del av
planområdet.
En markert fjellskrent lengst i nord mot Holmestrand preger planområdet nærmest kysten. Fra Mulvika
mot Almedalen og Snekkestad er det 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.

Ill.: 4-1: Bildet viser fjordlandskapet sør for Holmestrand.
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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 løvskogvegetasjon. Kombinert med jordbruksarealer gir dette et landskap med stor
variasjon. Åsryggen ved Fegstad ligger i randsonen av et jordbrukslandskap, og er preget av tidligere
inngrep og masseuttak.
Eksisterende jernbane er lite synlig fra veier, gangveier eller boliger – på grunn av vegetasjon og
variert topografi.

4.3

Kulturmiljø/kulturminner
I tilknytning til planområdet, rett nord for påhugget til
jernbanetunnelen, finnes et større område med
arkeologiske funn som er automatisk fredet, jfr. fig.
4-2. I området er det registrert flere jernaldergraver,
en boplass fra eldre jernalder, dyrkningsspor samt en
mulig hulveg. Et større gravfelt bestående av 5
gravhauger ligger etter hverandre i retning N-S, langs
åsryggens vestre ytterkant.

Et automatisk fredet fornminne med steinalderboplass
og registrerte dyrkningsspor, ligger noe lenger nord.
(SA4)

Ill.: 4-2: Automatisk fredet kulturminne ved Fegstad (SA5)

4.4

Landbruk

Mesteparten av jernbanelinjen går i tunnel og kommer ikke i berøring med overliggende
landbruksarealer. Tunnelens utløp er på Fegstad der jernbanen går ca. 400 m i dagen før påkobling til
eksisterende dobbelsporstrekning (Nykirke). Dagens jernbanelinje har en planovergang på strekningen
fra Holmestrand grense til Nykirke krysningsspor.
Nedenfor gis en beskrivelse av landbruksarealer som inngår i planområdet i Mulvika, Almedalen og
Snekkestad, samt ved dagsonen på Fegstad. En nærmere redegjørelse for omfanget av permanent og
midlertidig omdisponering av landbruksarealer gis i kapittel 8 ”Konsekvenser av planforslaget”. Kartene
nedenfor angir arealbruk på enkelte landbrukseiendommer og ikke for området som helhet.
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I Mulvika består landbruksarealene av
fulldyrka, lettbrukt jord og produktiv
skogmark.
I Almedalen – Syrstadenga er det skogsareal
av god bonitet og dyrket mark.
Grønt: Skog, høy bonitet
Oransje: Fulldyrka jord

Ill. 4-3: Landbruksareal Mulvika

Ved Snekkestad er det hovedsaklig
jordbruksarealer i tilknytning til planområdet.
Lysere grønn: Skog, middels bonitet
Oransje: Fulldyrka jord

Ill. 4-4: Landbruksareal Snekkestad

Ved Fegstad er det uproduktive arealer
nærmest linjen. Disse er ikke dyrket i dag.
Vest for tiltaket er det produktive
jordbruksarealer.
Grønt: Skog, høy bonitet
Lysere grønn: Skog, middels bonitet
Oransje: Fulldyrka jord
Skravur: arealer med potensiale for landbruk

Ill. 4-5: Landbruksareal Snekkestad

Kartutsnitt fra Norsk institutt for skog og landskap. http://gardskart.skogoglandskap.no/ngnijos
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4.5

Naturverdier

Tangenbekken naturreservat består av en sjeldent velutviklet edelløvskog i et aktivt ravinelandskap.
Området har også aktiv ravinedannelse som får utvikle seg uten menneskelig påvirkning.
Edelløvskogen i naturreservatet består av
gråor-heggeskog, gråor-askeskog og alm-lindeskog.
Busksjiktet som er særlig velutviklet langs
bekkeløpene, består av hegg, rips, korsved og alm.
Vegetasjonsutviklingen påvirkes bl.a. av vannføring
og vannkvalitet i bekkeløpene som samles til
Tangenbekken.
Tangenbekken danner grensen for reservatet mot
øst, Den er sjøørretførende opp til et lite, men
markert fossefall i nordre reservatgrense.

Ill. 4-6: Tangenbekken naturreservat markert med brun
skravur.

Tolsrud vanningsdam/fangdam er oppdemmet og vil ligge over fremtidig jernbanetunnel på
”platået”vest for Almedalen. Dammen utgjør en lokal vannmiljølokalitet hvor det i hovedsak er
observert trivielle arter. Likevel er lokaliteten vurdert som lokalt viktig.

4.6

Nærmiljø og friluftsliv

Det er ikke arealer brukt til nærmiljø og friluftsliv av betydning innenfor det selve planområdet. I nær
tilknytning til midlertidig riggområdet i Mulvika er det viktige friluftslivsinteresser som fiske, bading og
båtliv. Dette gjelder også Sandsletta badestrand som ligger ved utløpet til Tangenbekken.

4.7

Grunnforhold

Planområdet fra Sande til Nykirke ligger i den sørlige delen av Oslofeltet. På store arealer er det avsatt
mektige marine avsetninger som gir grunnlag for et produktivt jordbruk.
Berggrunnen i planområdet består hovedsakelig av basalt, med sandstein i et smalt bånd ned mot
fjorden. Basalt er en bergart som gir grunnlag for et relativt baserikt jordsmonn, noe som er gunstig
for mange krevende planter.
Fra tidligere prosjekter og fra kunnskap om grunnforholdene i Holmestrand og Re, vet vi at grunn- og
stabilitetsforholdene generelt er dårlige, med til dels bløt leire og kvikkleire. Det er derfor viktig at
fremtidig terreng, og tiltak som må gjøres for den nye jernbanetraseen, ikke reduserer den globale
stabiliteten ut mot fjorden. Øvre marine grense ligger i området på ca. 200 moh. Hele planområdet i Re
kommune ligger under dette nivået. Løsmassene i planområdet 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 40 m i deler av området.
Mer detaljert beskrivelse av grunnforholdene ved de enkelte delområdene er gitt i kapittel 8.7
”Grunnforhold” (konsekvenser).
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4.8

Eiendomsforhold

Eiendommer vil bli berørt i forbindelse med rømningstunneler/tverrslag, anleggsveger og riggområdene
i Mulvika, Snekkestad og Fegstad. Berørte og tilgrensende eiendommene er i hovedsak
landbrukseiendommer i privat eie. Ved tunnelpåhugget på Fegstad ligger deler av planområdet på
Jernbaneverkets eiendom.
Tiltaket beslaglegger ca. 90 daa til midlertidige anleggsområder, som trafikkområder og rigg.
Permanent omdisponering av arealer er på ca. 45 daa.
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5.

PLANSTATUS

5.1

Kommuneplan
Trasè for planlagt jernbane (venstre rød stiplet
linje) er lagt inn i kommuneplanens arealdel
2008 – 2019, vedtatt 13.3.2007.

Holmestrand
kommune

Områdene rundt er avsatt til LNF-områder,
bortsett fra et lite område som er avsatt til
friluftsområde i tilknytning til Tangenbekken
naturreservat mot kommunegrensen til
Horten.

Horten
kommune
Ill. 5-1: Utsnitt av kommuneplan for Re kommune

5.2

Forholdet til gjeldene reguleringsplaner

Gjeldene regulering for planområdet er stadfestet i følgende reguleringsplan;
”Regulering for Dobbeltspor Holm-Holmestrand-Nykirke”, vedtatt i Re kommunestyre 17.3.2009.
I sør tilpasset reguleringsplanen seg eksisterende reguleringsplan for Vestfoldbanen, parsell 5.1 Tangen
– Bollerud, av 2.12.1996, med endring av 5.3.1998. For øvrig er området uregulert.
Det er planen vedtatt 17.3.2009 som nå skal endres. Kartet nedenfor viser hvordan forslag til ny plan
(blå strek) avviker fra den gjeldende (grønn strek). Oppsummert omfatter dette tilpasning av kurvatur
til 250 km/t noe som medfører justering av hovedtunnelens linjeføring. Tunnelpåslag ved Nykirke får
en tilnærmet identisk plassering som i forrige reguleringsplan. Endringer i planen er primært knyttet til
ny plassering av tverrslag og anleggs-/atkomstvei ved Snekkestad. Endringene er nærmere beskrevet i
kapittel 7.4.
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Ill. 5-2: Oversiktskart viser hvordan forslag til ny plan (blå strek) avviker fra den gjeldende (grønn strek).
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5.3

Tiltakets forhold til KU-forskriften

Forholdet til KU-forskriften ble vurdert i forbindelse med reguleringsplan av 17.3.2009. Konklusjonen
var da at konsekvensutredningsplikten var oppfylt med ihht sluttdokumentasjon av 20.3.2000 (se kap
2.3.1).
Endringer i foreliggende planforslag er, som oppsummert i kap. 5.2, av et beskjedent omfang og
utløser ikke krav til konsekvensutredning eller utarbeidelse av planprogram ihht PBL § 12-9.
Dette ble avklart i forbindelse med oppstart av planarbeide på forhåndskonferansen (23.3.2010) med
Re kommune og møte i Samarbeidsgruppa 15.4.2010.
Re kommune har i forbindelse med forhåndskonferansen, bedt om at det ses nærmere på
konsekvenser av at det skal etableres et nytt tverrslag ved Snekkestad.
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6.

MEDVIRKNING

6.1

Oppstart og varsling av reguleringsplan

Etter forhåndskonferanse med Re kommune, ble oppstart av reguleringsarbeid kunngjort i Jarlsberg
avis og Tønsberg Blad og med brev til berørte grunneiere, offentlige etater og organisasjoner.
Varslingsperioden var 6.5 - 3.6.2010. I tillegg til føringer fra forhåndskonferansen, kom det 8
høringsuttalelser i reguleringsvarselet. Dette oppsummert og kommentert i kap. 6.1.1 og 6.1.2.
6.1.1

Re kommune – forhåndskonferanse 23.3.2010

Re kommune ba om at det utarbeides egne notater på anleggsstøy og anleggstrafikk i forbindelse med
nytt tverrslag på Snekkestad, samt beskrivelse av hvordan overskuddsmasser generelt fra anlegget
skal disponeres. Kommunen gjorde oppmerksom på en mulig konflikt mellom etablering av hestesenter
og sprenging ved km. 88,5.
Forslagsstillers kommentar: Det er gjennomført en risikovurdering for massetransport av tunnelstein
generelt for hele parsellen. Denne omhandler også støy på vegnett som kan bli belastet. Det er videre
utarbeidet et eget notat ”Massetransport – Notat til Re kommune”. Temaet er innarbeidet i kap. 8.9.
Anleggsstøy knyttet til de ulike riggområdene, tunneldriving, etc. er omtalt flere steder i kap. 8.0
Konsekvenser av planforslaget.
6.1.2

Uttalelser til reguleringsvarsel

1. Oslofjorden Friluftsråd (OF), datert 2.6.2010
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.
Med tanke på naturverninteressene må Tangenbekken naturreservat ivaretas, og det er viktig å hindre
utslipp til Tangenbekken. Den indre delen av Mulvika er et lokalt viktig raste- og næringsområde for
sjøfugler.
Forslagsstillers kommentar: Kommentaren tas til etterretning. Naturreservatet, Tangenbekken og
Mulvika vil bli ivaretatt ihht miljøppfølgingsprogram for anleggsfasen.
2. Vestfold Fylkeskommune (VFK), datert 1.6.2010
VFK har vært spesielt opptatt av estetikk og landskapsbilde i gjeldene reguleringsplan og ber om at
tidligere anbefalinger blir fulgt opp idet videre planarbeidet. Det vises til at forholdet til automatisk
fredete kulturminner sendes som egen uttalelse.
Forslagstillers kommentar; - VKG uttalelse legges til grunn i det videre planarbeidet.
3. Vestfold Fylkeskommune (VFK) – Kulturarv, datert 4.6.2010
I følge VFK - Kulturarv er det gjennomført omfattende registreringer knyttet til saken tidligere. Det ble
varslet om krav til arkeologisk registrering i forbindelse med omreguleringen. Områdene ved
Reggestad, Grette/Snekkestad og anleggsvegen ved Peter Pan, samt nye rigg- og anleggsområder
nevnes som steder med potensiale for funn av bosetningsspor fra forhistorisk tid og/eller middelalder.
Registreringene er grunnlag for VFK- Kulturarv sin endelige uttalelse til planen. Uttalelsen må foreligge
før planen kan vedtas.
Forslagstillers kommentar: Omfang og fremdrift for supplerende arkeologiske registreringer ble avklart
mellom VFK-Kulturarv og Jernbaneverket i møte 29. juni 2010 og i videre korrespondanse.
Registreringene ble gjennomføret i oktober 2010.
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4. Statens Vegvesen (SVV), datert 3.6.2010
Brevet er en felles besvarelse for Holmestrand og Re kommune. Det påpekes at det foreligger et sterkt
behov for å gjøre avklaringer på et mer detaljert nivå og at valg av ruter for massetransport og
trafikksikre løsninger i anleggsperioden er viktig. Det kan være behov for både permanente og
midlertidige tiltak på veg, blant annet utbedring av kryss og adkomstveier. SVV ber om regulering av
tilstrekkelig frisikt og erverv av frisiktsoner. SVV ønsker en dialog om etterbruk av dagens
jernbanetrasè.
Forslagsstillers kommentar: Kryssutforming og frisikt ivaretas i planen og oversendes SVV for
godkjenning før bygging. Ruter for massetransport er ivaretatt gjennom egen risikoanalyse for
massetransport der Statens vegvesen var en sentral deltaker. Etterbruk av dagens jernbane behandles
i eget forum opprettet på initiativ fra Holmestrand kommune der Direktoratet for Naturforvaltning og
Oslosfjorden Friluftsråd er deltakere sammen med de berørte kommunene og de regionale etatene.
5. Fylkesmannen i Vestfold, datert 4.6.2010
Fylkesmannen påpeker at delområdene Mulvika, Almedalen-Syrstadenga og Snekkestad ligger innenfor
RPR for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen av 9.7.1993. Dette innebærer at natur-,
kulturminne- og rekreasjonsverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning. Fylkesmannen
påpeker også krav til ROS-analyse.
Reguleringsprosessen må ta stilling til midlertidig omdisponering av jordbruksareal. I løpet av
planarbeidet er det nødvendig å gjennomføre en landbruksfaglig utredning som drøfter midlertidig
ulemper for landbruksdriften og som dokumenterer tiltak som muliggjør fullverdig rehabilitering til hhv.
jord- og skogproduksjon.
Mulvika:
Det må gjennomføres en landbruksfaglig utredning. I Mulvika er det sterke brukerinteresser, samt
store biologiske verdier. Det er ikke akseptabelt med utslipp av avløpsvann fra riggområdet som
forurenser sjøen.
Almedalen-Syrstadenga
Tiltakene vil beslaglegge noe skogsareal av god bonitet, eventuelt noe dyrket mark til den planlagte
adkomstvegen. Fylkesmannen har ingen spesielle kommentarer til delområdet.
Snekkestad
Det må gjennomføres en landbruksfaglig utredning. Det må stilles strenge krav til rensing av
overskuddsvann fra tunneldrivingen før eventuelt utslipp til Hellandselva/Tangenbekken. Fylkesmannen
påpeker at verdifulle natur- og friluftsverdier i potensielle nedslagsfelt for driftsvann fra tunnel må
sikres mot forurensning.
Tangenbekken
Fylkesmannen legger til grunn at byggingen av Vestfoldbanen ikke skal berøre eller påvirke
Tangenbekken naturreservat eller vassdraget. Dette må sikres gjennom MOP og risikovurderinger.
Forslagsstillers kommentar:
ROS-analyse er utarbeidet og Fylkesmannen var i denne prosessen en sentral aktør. Når det gjelder
landbruksfaglig vurdering – se kapittel 8, konsekvenser. Det vil bli utarbeidet en landbruksfaglig
utredning for alle relevante områder.
Fylkesmannen peker spesielt på konsekvenser for vannmiljø. Dette gjelder utslipp til bekker og
sjøområder. I Re kommune er det foreløpig ikke planlagt utslipp til sjø. Det er to bekker som blir
direkte berørt. Den ene er en lokal bekk ved Almedal, som blir berørt av permanent adkomstveg til
rømningstunnel. Den andre er Tangenbekken, som blir berørt som resipient for hele spekteret av
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anleggsvann fra utbyggingen. Tiltak vil bli iverksatt for å sikre naturverdier som blir berørt av utslipp,
jf. kapittel 8.7 Forurensning.
Fylkesmannens kommentarer legges til grunn for reguleringsplanarbeidet.
6. Skagerak Energi, datert 14.5.2010
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 oppfordres til et nært samarbeid tidlig i planfasen for
avklaring av nødvendige tiltak.
Forslagsstillers kommentar: El-anlegg ivaretas i prosjekteringsfasen og kommentarer tas til
etterretning.
7. Kystverket, datert 19.5.2010
Kystverket ser ikke at den aktuelle parsellen berører sjøområdet og har derfor ingen merknader i
forbindelse med oppstart av planarbeidet.

8. Paul Reggestad – mail 26. mai 2010
Reggestad er grunneier av Gnr/Bnr 1 / 2 Han gjør oppmerksom på han bruker grunnvann til 6
husstander og en større svineproduksjon og er helt avhengig av kontinuerlig tilgang på vann. Han ber
om en dialog med Jernbaneverket i forbindelse med varslede grunnboringer, da borehullene ligger i
traseen.
Forslagsstillers kommentar: Det skal gjennomføres en kartlegging og et overvåkningsprogram for alle
eksisterende brønner.

6.2

Reguleringsplan til offentlig ettersyn - høringsuttalelser

Jernbaneverket la reguleringsplanforslaget ut til offentlig ettersyn i perioden 2.9 – 14.10.2010. Dette
ble kunngjort i Jarlsberg avis og Tønsberg Blad og med brev til berørte grunneiere, offentlige etater og
organisasjoner. Det kom inn i alt 8 uttalelser til reguleringsforslaget. Dette er oppsummert og
kommentert.
1. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 7. okt. 2010
Områdestabilitet må undersøkes tilstrekkelig og dokumenteres. Planlagte tiltak må ikke øke skredfaren
for omkringliggende eiendommer. Krav til grunnundersøkelser fremgår av reguleringsbestemmelsene,
men fareområder for kvikkleire/skredfare må fremgå av plankartene som hensynssoner og ihht ny pbl.
Forslagsstillers kommentar: Grunnundersøkelser for kartlegging av grunnforholdene og vurdering av
områdestabiliteten er utført ved Fegstad, Snekkestad og Almedalen. Resultatene vil bli oppsummert i
en geoteknisk fagrapport som følger med byggeplanen for hver entreprise. I tillegg lages det en
beregningsdokumentasjon for hvert område. Det er en faresone for kvikkleire innenfor
reguleringsområdet. Denne ligger på Fegstad og er innarbeidet på reguleringskart R10.

2. Miljørettet helsevern og kommuneoverlegen i Re, datert 16.10.2010
Det må utarbeides risikovurdering for nye, alternative deponiområder. Det er ikke ønskelig med mange
små deponier i fylket. Støykonsekvenser for de faktiske massetransportrutene må vurderes. Evt.
støyreduserende tiltak gjennomføres før ruten tas i bruk.
Forslagsstillers kommentar: Beregninger av støy langs transportrutene som så langt er vurdert, viser at
tiltaksplikt ihht T-1442 ikke utløses, da økt støybidrag ligger under 3 dBA. ”Risikovurdering av
massetransport” vil revideres ved valg av andre transportruter enn de som inngår i risikoanalysen.
Dette vil da også omfatte støy og evt. krav om støyreduserende tiltak.
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Støykrav til innendørs støynivå fra jernbanestøy må tas inn i reguleringsbestemmelsene; - Lydnivå i
oppholdsrom fra utendørskilder skal ikke overskive grenseverdiene i NS 8175:.Lp, Aeq, 24h=30dBA og
Lp,max=45dBA om natten (kl.23-7).
Hvis støyberegningene viser overskridelse av grenseverdiene i T-1442, må støyreduserende eller andre
avbøtende tiltak gjennomføres før anleggsarbeidene startes. MOP må følges. Bestemmelser som
fremgår av Jernbaneverkets notat vedr. arbeidstidsbestemmelser for strekningen Holm-HolmestrandNykirke må være gjeldene for støyende aktivitet i anleggsperioden og tas inn i MOP som
støyreduserende tiltak.
Forslagstillers kommentar; Støyberegninger viser at grenseverdiene i T-1442 for uteområdene er
oppfylt, jfr. kap. 8.8. Dette innebærer i praksis at grenseverdien for støy innendørs også er innfridd.
Gjennom reguleringsbestemmelsene (§2.5 – 2.7 og 7.1) sikres det at det vil bli gjennomført avbøtende
tiltak slik at ingen boliger utsettes for høyere støynivå utendørs eller innendørs enn gjeldende
retningslinjer tillater. T-1442 er gjeldene for dette prosjektet. Jernbaneverket anbefaler at
reguleringsbestemmelser kun benyttes der det er avvik fra gjeldene forskrifter, for å ivareta helt
spesielle forhold eller der viktige hensyn ikke dekkes av gjeldene lover og forskrifter. Vi mener derfor at
reguleringsforslagets bestemmelser er tilstrekkelig.
Nødvendige avbøtende støytiltak gjennomføres så tidlig som praktisk mulig i anleggsfasen.
Arbeidstidsbestemmelsene ihht nevnte notat innarbeides i kontraktsdokumenter med entreprenør.
Det oppfordres til å organisere riggområdene slik at støybelastning mot omgivelsene blir minst mulig.
Forslagstillers kommentar; Jernbaneverket er enig og tar dette til etterretning.
Krav til tunnelvifter må inn i reguleringsbestemmelsene. Støy fra disse må ikke overskride verdiene gitt
i NS 8175, kl. C, tekn. installasjon.
Forslagstillers kommentar; NS 8175 omhandler ”tekniske installasjoner i egen eller annen bygning”.
Tunnelvifter omfattes ikke av dette, men inngår i anleggsvirksomheten. Støy fra tunnelviftene er derfor
ivaretatt i krav om overholdelse av T-1442, jfr. reguleringsbestemmelse 7.1.
Ved uttilsiktet, forurensende utslipp ved badeplasser skal kommuneoverlegen varsles. Forurenset grunn
må ikke etterlates, men ryddes opp i og ihht forurensningsforskriften.
Forslagstillers kommentar; JBV innarbeider krav om varsling i sin beredskapsplan. Videre vil det bli
utarbeidet tiltaksplan ved behov for fjerning av sviller, ballastpukk og annen forurenset grunn.

3. Statens vegvesen Vestfold (SVV), datert 14.10.2010
Siktsoner må sikres / ryddes. Vurdering av endrede løsninger for avkjørsler gjøres i samråd med SVV.
Forslagstillers kommentar; Det er utarbeidet forslag til alternativ avkjøring ved Fegstad. Endringen ble
gjennomgått på koordineringsmøte med Statens vegvesen 3. nov. 2010. Det ble påpekt at siktkrav og
stigningsforhold inn mot fylkesvei må være tilfredsstillende. Krav til sikt vil i dette tilfelle være som for
avkjøring 4 x 70m.
Det legges til grunn av siktsone i avkjørsel til Snekkestad er 6x108m. Det forutsettes at tilstrekkelig
areal for kryssutforming er regulert.
Forslagstillers kommentar; Det bekreftes at siktsone i kryss på Snekkestad er 6x108m. For øvrig er
kryssområdet gjennomgått i koordineringsmøte med Statens vegvesen 3. nov. 2010. Tiltaket kan
gjennomføres innenfor reguleringsplanens avgrensning.
Fremtidig situasjon (permanent/midlertidig) for Snekkestadkrysset må avklares med SVV.
SVV mener det er riktig å anlegge en midlertidig anleggsveg Mulvika. Evt. endrede forutsetninger må
avklares med SVV. I Almedalen er oppfordring til sanering av enkeltadkomster innarbeidet.

Side 22

REGULERINGSPLAN – PLANBESKRIVELSE RE KOMMUNE
DOBBELTSPOR – HOLM – HOLMESTRAND - NYKIRKE

Der reguleringsplan innebærer løsning mot fylkesvei skal detaljert byggeplan godkjennes av SVV, samt
egen utbyggingsavtale inngås.
Forslagstillers kommentar; vegvesenets merknader legges til grunn i det videre arbeidet med
byggeplan.
Dagens jernbanetrase gjennom Re kommune bør vurderes mht på etterbruk. Trase for g/s-veg er
interessant.
Forslagstillers kommentar; Vegvesenets kommentar tas til etterretning Fremtidig bruk av dagens
jernbanetrase vil vurderes i samarbeid med blant andre Re kommune, jfr. kap. 8.13

4. Fylkesmannen i Vestfold (FM), datert 14.10.2010
Landbruksområder
Generelt påpekes at tiltaket er gunstig mtp arealbeslag og drift av jord- og skogbruksarealer i
planområdet. Det permanente arealbeslaget er beskjedent og bør aksepteres.
Det tas til etterretning at et massedeponi på Fegstad er forutsatt opparbeidet som jordbruksareal.
Det må tilknyttes landbruksfaglig kompetanse til utarbeidelsen av planer for ivaretakelse av fremtidig
jord- eller skogbrukareal – både for permanente og midlertidig beslaglagte landsbruksareal.
Forslagstillers kommentar; Jernbaneverket er i gang med utarbeidelse av plan for mat- og skogsjord i
samarbeid med berørte grunneiere og skogbrukssjefen i Re kommune.
Beskyttelse av vannforekomster
Det oppfordres til resirkulering/gjenbruk av prosessvann fra tunnelarbeider. Partikkelutslipp ved
Fegstad til Tangenbekken må reduseres. Kommune og FM trekkes inn vurdering av rensetiltak,
utslippspunkt og grenseverdier.
Forslagstillers kommentar; fylkesmannens merknader legges til grunn i det videre arbeidet med
byggeplan og anleggsoppfølging.
Samfunnssikkerhet
Det oppfordres til å samle tre rapporter som omhandler risiko til ett dokument.
Forslagstillers kommentar; - De tre rapportene gjelder ROS-analyse Re og Holmestrand kommune,
risikovurdering Store Basseng og risikoanalyse massetransport. Dette er uavhengige rapporter som vil
ha ulik revisjonsprogram og til ulikt tidspunkt. Jernbaneverket anbefaler derfor å ikke imøtekomme
dette.
Det er brukt noe ulike kriterier for frekvens, konsekvens og risiko i de ulike rapportene. Videre er det
betydelig usikkerhet i risikoanalysene, spesielt når det gjelder å estimere frekvens og dermed
risikonivå. Identifisering og beskrivelse av uønskede hendelser er grundig og tilstrekkelig.
Forslagstillers kommentar; - Risikovurderingene er gjennomført ihht Statens vegvesen Hb271 for
risikoanalyse av veg. For hver risikoanalyse blir det gjort en inndeling i skala for frekvens og
konsekvens i forhold til objektet/området som skal analyseres. Inndeling av risikoområder – rødt
(oransje), gult, grønt område – er et valg deltakerne i risikovurderingen gjør og viser hvor alvorlig man
vurderer de ulike hendelsene til å være. Fargene er relatert til behovet for å iverksette tiltak i forhold til
hva deltakerne mener er ”akseptabel” eller ”ikke akseptabel” risiko. Ved disse inndelingene tas det
hensyn til evt. håndbøker og veiledninger.
ROS-analyse for Re og Holmestrand kommune, og risikoanalyse Store basseng bruker samme inndeling
i frekvens og konsekvens, samt samme inndeling av risikoområder. Dette er i overensstemmelse med
at begge analysene omhandler risiko- og sårbarhet i detalj- og reguleringssammenheng og omfatter
mer varige og langsiktige endringer i områdene det gjelder. For risikovurdering av massetransport er
det valgt å følge forslag til vurderingskriterier fra Hb271. Analysen gjelder massetransport i
anleggsfasen med en kortere tidshorisont.
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Ruter for massetransport med leveranse til Hanekleiva og Solum via fv. 315 har så stor trafikkfare
knyttet til seg at de bør utgå som destinasjoner / kjøreruter.
Forslagstillers kommentar; - De nevnte destinasjonene har vært etterspurt av flere aktører.
Jernbaneverket mener det er viktig å synliggjøre at de har vært vurdert, men ikke nødvendigvis
anbefalt.
Rasfarlige områder – det forutsettes at det gjøres grundige geotekniske vurderinger. Det anbefales at
det legges store sikkerhetsmarginer til grunn ved planlegging av avbøtende tiltak.
Forslagstillers kommentar; - Den geotekniske prosjekteringen inklusive stabilitetsvurderinger er utført i
henhold til jernbaneverkets regelverk (JD 520) med tilhørende materialkoeffisienter
(sikkerhetsmargin). I områder med kvikkleire er sikkerhetsmarginen øket ut over NVEs krav i
veiledning ”Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper”. (fra 1,4 til 1,6)
PBL §12-6 Hensynsoner – det etterlyses at sikring av stabilitet/eliminering av fare for utglidning av
leirmasser eksplisitt sikres i plankart og bestemmelser.
Forslagstillers kommentar; - Reguleringsbestemmelsenes § 2.9 har krav til grunnundersøkelser, som
dokumenterer tilstrekkelig fasthet i grunnen samt dokumentasjon av hvordan fundamentering skal
gjennomføres. NVE har påpekt i sin uttalelse at det er tilstrekkelig. Det er lagt inn hensynssone på
Fegstad for kvikkleireområde. Bestemmelsen om grunnundersøkelser og dokumentasjon, samt
Jernbaneverkets eget regelverk ivaretar sikring av de øvrige områdene med geotekniske utfordringer.
Friluftsliv, etterbruk av gammelt jernbanespor
Tiltaket vil være positivt for friluftsliv. FM signaliserer at traseen vil kunne ha stor verdi for friluftsliv og
fysisk aktivitet. Det legges til grunn at JBV i samarbeid med kommunene tar dette opp som egen sak i
fortsettelsen av planarbeidet med ny jernbane.
Forslagstillers kommentar; Fylkesmannens kommentar tas til etterretning. Fremtidig bruk av dagens
jernbanetrase vil vurderes i samarbeid med blant andre Re kommune, jfr. kap. 8.13
Anleggsfasen
Det legges stor vekt på at det gjennomføres kvalifiserte, mer detaljerte risikovurderinger knyttet til
forurensningsfare som følges opp med tiltaksplaner og overvåkning. FM vil som
forurensningsmyndighet følge anleggsarbeidene gjennom overvåkingsrapporter, kontakt med
anleggsledelsen og egne tilsyn. Det må utarbeides detaljerte tiltak for håndtering av prosess/driftsvann
fra tunnel, dimensjonert for høye miljøambisjoner.
Forslagstillers kommentar; - fylkesmannens merknader legges til grunn i det videre arbeidet med
risikovurderinger, byggeplan og anleggsoppfølging.
Barn og unge
Det må vies spesiell oppmerksomhet på barn og unge som ferdes langs transportrutene og nær
anleggsområdene. Det pekes på ROS-analysen som et godt utgangspunkt.
Forslagstillers kommentar; - fylkesmannens merknader legges til grunn i det videre arbeidet med
risikovurdering, byggeplan og anleggsoppfølging.

5. Vestfold fylkeskommune (VFK), datert 11.10.2010
Planfaglige forhold
Estetikk og landskapsbilde - Det etterlyses mer fokus på estetisk utforming og landskapshensyn i
planen og reguleringsbestemmelsene. Dette er spesielt viktig for tunnelåpninger og skjæringer. VFK
forutsetter at reguleringsbestemmelsene suppleres med krav og føringer som sikrer at estetisk
utforming av tunnelåpninger og skjæringer blir ivaretatt på en god måte.
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Forslagstillers kommentar; Jernbanetiltaket planlegges i hht plan og bygningsloven, inkludert dennes
bestemmelser om estetikk og landskapsbilde. Det er utarbeidet en formingsveileder for Vestfoldbanen
som inkluderer estetiske krav til terrengutforming. Ved store terrenginngrep må hensyn til estetikk og
geoteknikk/sikkerhet avveies mot hverandre. Prosjektet har krav til rådgiver om bruk av kompetanse
innen arkitektur og landskapsarkitektur. I hht til gjeldene regelverk vil større konstruksjoner som
tunnelportal og evt. murer byggemeldes. Notatet ”Landskapsmessige vurderinger i Re kommune”, d.
23.8.2010 har ligget til grunn for utarbeidelse av detalj- og reguleringsplan (jfr. kap. 8.4
Landskapsbilde, m.m). Planbeskrivelsen er supplert med kap. 7.5 ”Landskap og estetikk”.
Jernbaneverket er av den oppfatning at disse forholdene i god nok grad sikrer at estetisk utforming
ivaretas i prosjektet.
Kulturminnevern
Automatisk fredete kulturminner- Det ble ikke gjort funn i forbindelse med de supplerende arkeologiske
registreringene. Kulturarv har derfor ingen merknader til planen.
Nyere tids kulturminner – tiltaket berører ikke kulturminner fra nyere tid.
6. Direktoratet for mineralforvalting
Direktoratet har ingen kommentarer til planforslaget med tilhørende bestemmelser.
7. Grunneier Kristian Johansson, mail datert 13.10.2010
Permanente deponiområdet på Fegstad
Grunneier ønsker at området blir utvidet slik at det er bedre egnet for landbruksdrift og med bedre
tilslutning til omkringliggende terreng.
Forslagstillers kommentar; Jernbaneverket ønsker å imøtekomme grunneiers ønsker og har innarbeidet
endringen i reguleringsplan som skal til 2. gangs behandling. Dette er avklart med Re kommune og
informert om på samarbeidsgruppemøte 20. oktober 2010.
Deponiområde ligger i kvikkleiresonen som fremgår av plankartet. Gjennomførte grunnundersøkelser
viser så langt at planlagt oppfylling kan tillates. Imidlertid vises til kommentarer gitt til uttalelse fra
fylkesmannen – pkt. Rasfarlige områder og hensynssoner. Se også kap. 7.4.
Avkjøring fra eiendommen til Bruserudveien
Grunneier ber om at reguleringsplanforslaget endres. Anleggsavkjøring må plasseres slik at riving av
hekk og sommerstue unngås.
Forslagstillers kommentar – Jernbaneverket ønsker å etterkomme ønsket fra grunneier og har
innarbeidet endringen i reguleringsplan som skal til 2. gangs behandling. Dette er avklart med Re
kommune og informert om på samarbeidsgruppemøte 20. oktober 2010. Videre er endringen
gjennomgått med vegvesenet i eget koordineringsmøte 3. nov. 2010.
8. Eugen Myhr - på vegne av beboere i Almedalen, mail 11.10.2010
Det etterspørres bestemmelser for arbeidstid i anleggsperioden, samt for støyende arbeider og
helgejobbing. Det uttrykkes bekymring fra trafikksikkerhet ved kryssing fv. 313 spesielt og oppfordres
til å vurdere muligheten for redusert hastighet på strekningen, evt. andre relevante
trafikksikkerhetstiltak.
Forslagstillers kommentar – detaljert svar vedrørende bestemmelser for arbeidstid, m.m er oversendt
Eugen Myhr. Strekningen er inkludert i risikoanalysen for massetransport uten at det er vurdert behov
for tiltak på dette punktet. Jernbaneverket har diskutert behov for tiltak i anleggsfasen med Statens
vegvesen (møte 3. nov.2010) det er så langt ikke konkludert.
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6.3

Annen medvirkning

Samarbeidsgruppe
Samarbeidsgruppen er nedsatt av Jernbaneverket i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Holm –
Holmestrand – Nykirke og sammensatt av representanter fra Re, Holmestrand og Sande kommuner,
Vestfold Fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Statens vegvesen Vestfold og Jernbaneverket.
Samarbeidsgruppen har i 2010 også inkludert representanter fra kommunehelsetjenesten i Re og
Holmestrand.
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet i Re kommune, har det vært avholdt møter med
Samarbeidsgruppen i forbindelse med;
15.april 2010 – varsling av reguleringsplan
20. september 2010 – utleggelse av reguleringsplanforslaget til offentlig høring
20. oktober 2010 - felles gjennomgang av innkomne merknader til planen
Åpne informasjonsmøter, kontordag
Det er avholdt følgende åpne informasjonsmøter på Holmestrand Fjordhotell;
19. mai 2010 – orientering om oppstart av reguleringsplanarbeidet
27. september 2010 – orientering om reguleringsplanforslaget.
Det var åpen kontordag på jernbaneverkets anleggskontor på Peter Pan 28. september 2010.
Koordineringsmøter
Det ble avholdt møte med Fylkeskommunen - Kulturarv kulturminneavdeling 29.6.2010 for å avklare
fremdrift og omfang av supplerende arkeologiske registreringer innenfor planområdet.
Det er avholdt flere møter med kommunehelsetjenesten i forbindelse med planarbeidet. Møtene har
vært felles for hele parsell 5 Holm – Holmestrand - Nykirke og således omfattet anleggsgjennomføring i
nord og orientering om reguleringssaker i sør.
Koordineringsmøter med Statens vegvesen;
28. juni 2010, omfattet også den forestående reguleringen i Re kommune. Spørsmålet rundt
avkjøring til fv 313 ved Snekkestad, samt midlertidig anleggsvei mellom Peter Pan og Mulvika
ble diskutert spesielt.
3. nov. 2010, omfattet kryssløsninger på Snekkestad, avkjøring på Fegstad, tiltak ved
Almedalen, m.m.
Risikovurderinger
Representanter fra Re, Holmestrand og Sande kommuner, Statens vegvesen, fylkesmannen,
fylkeskommunen m.fl. er invitert til og / eller har deltatt på følgende risikovurderinger;
”Trafikksikkerhet – Risikovurdering massetransport” 10. og 11.mai 2010
”Risiko- og sårbarhetsanalyse” (ROS – analyse) 10. august 2010
Kontakt mot fagmyndighet i Re kommune
Påvirkningen på landbruksarealer er gjennomgått med landbruksmyndighetene i Re kommune.
Orientering i Hovedutvalg for Drift, eiendom og næring (DEN) Re kommune
Det ble orientert om status for reguleringsplanarbeidet og videre fremdrift 10. juni 2010.
Plan for matjord og skogsjord
Det ble avholdt møte med berørte grunneierne og skogbrukssjefen i Re kommune 12.oktober 2010, for
oppstart av arbeidet med plan for matjord og skogsjord, ihht. reguleringsbestemmelse 6.2.3.
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7.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

7.1

Generelt om tiltaket

Det skal bygges ny dobbeltsporet jernbane mellom Holm i Sande kommune og Fegstad i Re kommune.
I Re kommune er jernbanestrekningen totalt 3,1 km, med 2,7 km i tunnel og 0,4 km i dagsone.
Jernbanelinja kommer i tunnel fra Holmestrand kommune. Tunnelen krysser under E18, går videre
under landbrukslandskap og kommer ut i dagen rett sør for Grettebygd ved Fegstad gård. Her knyttes
dobbeltsporet til eksisterende krysningsspor på Nykirke.
Bygging av dobbeltsporet omfatter elementer som rømningstunneler, adkomstveier til
rømningstunnelene, samt veitiltak på fv 313. I tillegg må det etableres tverrslag, riggområder, mv. i
anleggsperioden. Konsekvenser av anleggsgjennomføringen er beskrevet i kapittel 8.

Ill.: 7-1: Tunnelpåhugg Fegstad (ill. Atkins Danmark A/S)

7.2

Generelt om reguleringsplanen

Denne reguleringsplanen gir den juridiske hjemmel for gjennomføring av tiltaket.
Reguleringsplanen for Re kommunen består av to plankart nummerert R9 og R10 og tilhørende
reguleringsbestemmelser.
Reguleringsplanen behandler både tiltakene i forhold til permanent fase og i forhold til anleggsperioden
med midlertidig beslag av arealer.
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Det overveiende planformålet er trasé for jernbane med sikringssone. Midlertidig anleggsområde utgjør
også en stor del av arealbeslaget i planen.
Følgende formål inngår i planforslaget, jf. PBL §12-5;
1.
-

Bebyggelse og anlegg:
Teknisk rom/Trafo (TR)

2.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
Kjøreveg (PV 1-6)
Beredskapsplass (BP)
Trasé for jernbane med sikringssone (i tunnel) (JU1A-B / JU2A-B)
Trasé for jernbane (dagsone) (J1)
Rømningstunnel m/sikringssone (R12, R13)
Annen banegrunn – tekniske anlegg (ABT)

5.

Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift
Landbruksformål

Følgende hensynssoner inngår i planforslaget, jf. PBL 12-6
a.1) Sikringssoner
Byggeforbud rundt jernbane (JU2A-B)
Frisikt
a.3) Faresoner
Ras- og skredfare (Kvikkleire)
Høyspenningsanlegg
c) Sone med angitte særlige hensyn
Bevaring kulturmiljø (SA4, SA5)
Områdebestemmelser
Midlertidig trafikkområde
Rigg/lagring overskuddsmasse

7.3

Endringer fra gjeldende plan - av 17.3.2009

Reguleringsplanen vedtatt 17.3.2009 ble utarbeidet etter Plan- og bygningsloven av 1986. Etter
1.7.2009 er ny Plan- og bygningslov gjort gjeldende. Det foreliggende planforslaget er utarbeidet i
henhold til den nye plan- og bygningsloven. Det har medført noen endringer i forhold til formål og
betegnelser. Innholdet er det samme som før.
De viktigste endringene i selve planen er følgende:
1. Rømningstunnelen på Snekkestad skal brukes som tverrslag i anleggsperioden. Trasé for tunnel og
påkobling til vegsystemet er endret. Det er lagt til et riggområde.
2. Det er avsatt areal til anleggsveg langs fv.313 mellom kommunegrensen til Holmestrand og
riggområdet i Mulvika. Anleggsveien forbinder tverrslaget ved Peter Pan (i Holmestrand kommune)
og riggområdet i Mulvika (i Re kommune).
3. Det er mindre justeringer for påslag og adkomstveg til rømningstunnelen i Almedalen.
4. Det er mindre justeringer av jernbanetraséen som følge av krav til linjeføring for hastighet på 250
km/t.
5. Det er justeringer i dagsonen på Fegstad som følge av terrengforming rundt tunnelportal,
plassering av teknisk bygg, mv.
Oversiktstegningen fig. 5-2 viser det arealmessige avviket mellom tidligere og ny plan.
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7.4

Endringer etter innspill i høringsperioden

Permanent massedeponi på Fegstad
Reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn inkluderer et permanent massedeponi på Fegstad.
Jernbaneverket ønsker å etterkomme grunneiers ønske om å utvide deponiet. Dette vil gi en bedre
arrondering og bedre tilpasning til omkringliggende terreng, og med landbruk som fremtidig formål.
Det ble gjort omfattende grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger i dette området i forbindelse
med utbygging av Nykirke kryssingsspor i perioden 2000 – 2002. Opprinnelig lå terrenget på vestsiden
på kote 45 – 48 før det ble oppfylt til kote 55 – 56. Det området som nå skal fylles opp er en
gjenstående del av den opprinnelige ravinen og slik det fremgår av planer og profiler er det snakk om å
glatte ut terrenget. Tidligere stabilitetsberegninger inkluderer også den oppfyllingen som nå
skal utføres. Beregningene er forankret i JV sitt regelverk. Området ligger i kartlagt kvikkleiresone og
vil bli behandlet i geoteknisk fagrapport.
Endringene på reguleringsplankartet omfatter selve det utvidete deponiområdet og areal som er
nødvendig for mellomlagring av skogsjord som skal fjernes før oppfylling (midlertidig trafikkområde).
Avkjøring på Fegstad
Jernbaneverket ønsker å etterkomme grunneiers ønske om å flytte anleggsavkjørsel slik denne var
foreslått i plan som lå ute til offentlig høring. Anleggsveien vil fortsatt ligge på eiendommen gnr.
10/bnr. 3.
Bakgrunn for endringen er ønske om å etterkomme krav fra Statens vegvesen om tilstrekkelig frisikt i
avkjørsel og unngå at dette medfører fjerning av privat hekk.

7.5

Landskap og estetikk

Beskrivelse er hentet fra Notat R-NA-26-01A, som har ligget til grunn ved utarbeidelse av detalj- og
reguleringsplan. Teksten er imidlertid noe oppdatert i forhold til foreliggende reguleringsplan.
Nytt dobbeltspor – dagsone på Fegstad
Terrengformingen utføres slik at forskjæringen ved tunnelportalen best mulig tilpasses eksisterende
terreng. Fjerning av mindre fjellknatter mellom eksisterende og ny jernbanetrase, samt en oppfylling
av lavereliggende områder inn mot tunnelportalen er ønskelig, for å skape en helhetlig og mest mulig
naturlig terrengformasjon. Mulighetene for oppfylling må avklares i forhold til grunnforholdene i
området. Naturlig revegetering benyttes for å etablere skogsvegetasjon i randsonen mellom
tunnelpåhugg og jordbruksareal.
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Ill.: 7-2 Skissen viser et forslag til terrengforming og revegetering av området rundt ny tunnelportal.

Utforming av forskjæring til tunnel på Fegstad er i stor grad også påvirket av vanskelige grunnforhold.
Anleggsvei ved Mulvika
Det er regulert plass for en midlertidig anleggsvei parallelt med fv. 313 fra tverrslaget på Peter Pan til
riggområdet i Mulvika. I byggeplanfasen vil linjen optimaliseres for å unngå unødige terrenginngrep,
blant annet ved å bygge kun ett gjennomgående felt kombinert med forbipasseringslommer. Etter endt
anleggsperiode skal terrenget istandsettes. Toppjord mellomlagres i anleggsperioden for naturlig
revegetering.
Anleggsvei ved Snekkestad
Anleggsvei fra fv. 313 til tverrslag på Snekkestad er lagt i randsonen av et landbruksområde, godt
forankret i landskapsrommet. Ved påkobling til Fv313 ble to alternativer vurdert i detaljplanfasen.
Reguleringsplanen viser alternativet med utkjøring direkte til fv. 313 som i liten eller ingen grad
berører to private boligeiendommer.
Rømningstunnel og adkomstvei ved Almedalen
Ny adkomstvei fra fv. 313 til rømningstunnel ved Almedalen legges i randsonen av et jordbruksareal.
Veien vil kunne medføre noe skjæring i øvre del, samt fylling i nedre del, på jordet. I det videre
planarbeidet skal linjeføringen optimaliseres med tanke på en best mulig terrengtilpasning.
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Påslagspunktet for rømningstunnelen har vært gjennom en kvalitetssikring der blant annet hensynet til
landskap, terreng og eksponering til omgivelsene var sterkt i fokus.

7.6

Jernbanetunnel (JU1, JU2)

Jernbaneverket har utredet alternative drivemetoder og tunnekonsepter for bygging av tunnelene.
Vurderingen konkluderer med at sprengning vil være den byggemetoden som best samsvarer med
Jernbaneverkets rammebetingelser med hensyn til tid og kostnader, og som samtidig ivaretar krav til
ytre miljø. Vurderingen konkluderer også med å anbefale ett løp. Dette samsvarer med hovedplanen.

Ill.: 7-2: Figuren viser tverrprofil på jernbanetunnelen, JU1A og JU1B. Totalt har tunnelen en bredde på 13,3 m og
en høyde på 8,5m fra spor.

I reguleringsplanen (plankart R9 og R10) er jernbanen avsatt med betegnelsen JU1 i tunnelen.
Sikringssonen på 17 m som omslutter jernbanetunnelen, har benevnelsen JU2.
I sikringssonen er det ikke tillatt å utføre arbeid med boring, sprengning, peleramming og spunting
etter at jernbanetunnelen er ferdig bygd. I soner hvor det er mindre enn 17 meter mellom tunnelen og
terrenget er det gitt særskilte krav til arealene på overflaten.
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Ill.: 7-3: Sikringssoner for tunneler

7.7

Jernbane i dagsone (J1)

I reguleringsplanen (plankart R10) er jernbanen avsatt med betegnelsen J1 på dagstrekningen ved
Fegstad.
I dette området er det regulert inn arealer til rigg, permanent lagring av overskuddsmasser, vern av
kulturminner, teknisk rom, adkomstveg mv. Disse formålene er beskrevet i egne kapitler.

Ill.: 7-4: Fegstad, sett fra sør. Stipling og sirkel viser trase for videre jernbanelinje og påhugg for tunnel.
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7.8

Rømningstunneler med adkomstveger (R12) (PV 4)

Rømning fra jernbanen skjer gjennom evakueringstunneler for hver 1000. meter hovedtunnel. Disse
medfører ikke nødvendigvis store inngrep i naturen utenfor, da de vil drives innenfra og ut. Avhengig
av bergets beskaffenhet vil selve tunnelportalen søkes å gjøre minst mulig inngrep i terrenget og den
permanente rømningsveien vil forhåpentligvis kun sees som en dør i fjellet.
Det er to typer rømningstunneler. Disse er avsatt som R12 og R13 på plankartene. Rømningstunnel
R12 i Almedalen får en bredde på 4 meter, og skal ikke brukes til anleggstrafikk. Rømningstunnel R13
på Snekkestad skal også fungere som et tverrslag i anleggsfasen og får derfor et større profil med
bredde på 8 meter. R13 er nærmere beskrevet i kap 7.7.
Det er fastsatt en sikringssone på 17 meter rundt rømningstunnelene. Inne i disse tunnelene vil det
være belysning og ventilasjon, samt subbusdekke.
Rømningstunnelene skal munne ut i en kjørbar atkomstveg, med en snuplass for bil utenfor. Vegen
påkobles overordnet vegnett. Det kreves at vegene til rømningstunnelene har tilstrekkelig standard
som gir god fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Vegene til rømningstunnelene er avsatt som
private veger. Jernbaneverket inngår avtaler med grunneierne for å sikre rettigheter for adkomst.
For alle adkomstvegene er det lagt inn frisiktssone i kryss mot offentlig veg.
Rømningstunnel, R12 Almedalen
Rømningstunnel R12 starter inne i
hovedtunnelen ved km 88,6. På utsiden av
rømningstunnelen er det satt av tilstrekkelig
areal til snuplass for utrykningskjøretøy.
Adkomstvegen har regulert 3,5m vegbredde
inkl. skulder. Den går forbi gnr/bnr 1/61 og
ned til felles avkjørsel for gnr/bnr 5/8 på fv.
313, i likhet med forrige plan. Dagens
avkjørsel for gnr/bnr 1/61 fjernes og samles i
en felles avkjørsel med gnr/bnr 5/8.
Rømningstunnel (R13) Snekkestad er
beskrevet i kap. 7.7

Ill. 7-5: Utsnitt fra reguleringsplanen ved
Almedalen
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7.9

Tverrslagstunneler med adkomstveger (R13) (PV5)

I Re kommune reguleres det inn ett tverrslag R13 ved Snekkestad. Dette er et nytt element i forhold til
forrige reguleringsplan.
Tverrslaget har en høyde på 4,6 m og en
bredde på 8 m, slik at det kan være tovegs
trafikk med anleggsmaskiner og lastebiler.
Når anlegget er ferdigstilt, vil tverrslaget bli
benyttet som rømningstunnel.
Masser vil bli transportert ut fra tunnelen
herfra. Konsekvenser med hensyn til forhold
som støy, trafikk, mv. er beskrevet i kap. 8.
Ill. 7-6: Utsnitt fra reguleringsplanen ved
Snekkestad

I anleggsfasen er adkomstvegen fra tverrslaget foreslått å gå nokså direkte ut på fv. 313. Vegen har en
regulert vegbredde på 6,5 inkl. skulder. Det er avsatt areal til riggområde på begge sider av
adkomstvegen.

Bilde 7-7: Snekkestad sett mot Sørvest
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7.10 Beredskapsplass, (BP)
Det skal for hele parsell 5 Holm - Holmestrand – Nykirke reguleres plass for 5 beredskapsplasser hver
på minimum 500 m2.
I Re kommune er det planlagt en beredskapsplass på Fegstad i tilknyting til selve jernbanetunnelen.
Beredskapsplassen (BP) som er på ca. 500 m2 er plassert ved søndre hovedportal og på vestsiden av
jernbanetraseen.
Plassen skal være tilgjengelig ved beredskapssituasjoner, hvor utrykningskjøretøy må ha tilgang til
tunnelen. Plassen må opparbeides med hard overflate. Det tillates ikke oppført installasjoner eller
oppstilling av elementer som vil være til hinder for utrykning. Arealene til denne skal erverves av
Jernbaneverket.

7.11 Atkomstvei (PV6)
Fra beredskapsplassen på Fegstad tilrettelegges det for adkomst via en eksisterende
adkomst/anleggsveg til Bruserudveien. Denne vegen er regulert med 3,5 m bredde og får to
møteplasser.
For å oppnå god nok sikt til Bruserudveien, bygges en ny avkjøring for anleggstrafikk.

Ill.:7-8 Utsnitt av tegn. D-17105

7.12 Hensynsone – bevaring kulturmiljø (SA4), (SA5)
Området rett nord for jernbanetunnelens sørlige påhugg består av flere automatisk fredede
kulturminner. Det nærmeste feltet (SA5) er et større gravfelt bestående av gravhauger som ligger etter
hverandre i retning N-S. En automatisk fredet steinalderboplass og et område med dyrkningsspor
(SA4) ligger like over tunnelløpet. Begge områdene fremgår på plankart R10 og regulert til
spesialområde bevaring I hht. reguleringsbestemmelsene tillates ikke inngrep i automatisk fredede
kulturminner.

7.13 Tekniske rom – Trafo, mv. (TR) / Faresone Høyspenningsanlegg
Ved Fegstad er det satt av plass til tekniske bygg for jernbanen. Plassen skal disponeres for fire
bygninger, herunder en høyspent trafo med grunnflate på 10x12 m og høyde på ca. 3-4 m, to ATanlegg á grunnflate 3x3,2 m som senkes i terrenget og et signalbygg for Jernbaneverket. Avstanden
mellom teknisk bygg, høyspent og AT-anlegg skal være større enn 10 m. Optimal plassering for ATanlegget er 6 meter fra spor. Det er avsatt et areal på omtrent 30x15 m for å få plass til disse
elementene.
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For å avklare bygningenes plassering, er det gjort vurderinger med hensyn til beredskap, geoteknikk,
kabelanlegg og landskapsmessige forhold. Bygningene er foreslått plassert mellom beredskapsplassen
og jernbanelinjen (jf. plankart R10), noe som ivaretar adkomstkrav til bygningene, avstand til
tunnelmunningen og hensyn ved permanent massedeponi.
En plassering av de tekniske byggene nærmere tunnelmunningen kan ha negativ innvirkning på
beredskapssituasjoner. Ved å plassere dem lenger mot sør, risikerer man mer usikre grunnforhold og
dårligere landskapstilpasning.

Side 36

REGULERINGSPLAN – PLANBESKRIVELSE RE KOMMUNE
DOBBELTSPOR – HOLM – HOLMESTRAND - NYKIRKE

7.14 Permanent lagring av overskuddsmasser
Det er avsatt et område for oppfylling av terreng på
Fegstad vest for jernbanen. Området består
hovedsaklig av et lite skogholt. I overgangen mot
dyrket mark er det et søkk i terrenget.
Reguleringsformålet er jord- og skogbruksområde.
Gjennom oppfylling kan området lettere brukes til
jordbruk.

Bilde7-8: Skogholtet er område for permanent
masselagring

7.15 Anleggsperioden
7.15.1

Anleggs- og riggområder

Langs linjen vil det være det behov for arealer til anleggsvirksomhet. Anleggsområdene er plassert i
forbindelse med alle tiltakene i dagsone, som tunnelpåhugget på Fegstad, riggområdet i Mulvika,
tverrslaget på Snekkestad, mv.
Arealer som midlertidig er avsatt til anleggsområder, er vist med skravur på plankartene, med
reguleringsformålet ”midlertidig trafikkområde”. Disse arealene går tilbake til arealbruk som vist under
ruteskravuren når anleggsarbeidene er ferdige.
Generelt skal det på riggområdene finnes plass for entreprenørens og byggherrens utstyr, for eksempel
verkstedtelt og lagerplass, vaskeplass for anleggsmaskiner, kontorrigg, servicebrakker, nødvendige
trafikkarealer for tungtransporten og boligrigg for personell.
En tunnelentreprenør vil normalt ha et arealbehov på rundt 10.000m2 til riggområde.
Tilgjengelig riggområde ved Peter Pan
(i Holmestrand kommune) er mindre
enn behovet. Derfor må noen
funksjoner legges til riggområdet ved
Mulvika. I utgangspunktet er det opp til
entreprenør å fordele sine aktiviteter
og sitt utstyr og anleggsmaskiner
hensiktsmessig mellom disse
riggområdene.

Fig.: Riggområde i Mulvika og midlertidig
anleggsvei
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Områdene på Peter Pan vil normalt bli benyttet til det som fortrinnsvis bør være nær tverrslag og
Jernbaneverkets kontorer. Det vil bl.a. omfatte entreprenørens kontorbrakke, noen parkeringsplasser,
derav til gjester, samt lagerplass for utstyr og materialer som er mest knyttet til tunnelsprengningen. I
Mulvika kan det derfor være naturlig å plassere boligbrakker, hovedtyngden av parkeringsplasser for
arbeidernes biler og en del anleggsutstyr og lastebiler, og ellers lager av materialer som ikke bør
oppbevares tett opp til tverrslaget og som kan mellomlagres. Det er ikke lagt opp til at det skal være
midlertidig massedeponi for sprengstein på noen av disse riggområdene.
Det er avsatt areal til riggområde ved tverrslaget på Snekkestad. På grunn av usikre grunnforhold er
det avsatt et areal på drøyt 25 daa. Grunnforholdene vil bli undersøkt og analysert i forbindelse med
videre prosjektering, slik at de gunstigste deler av området vil bli benyttet. I området avsatt til rigg er
det aktuelt å etablere et sedimentasjonsbasseng på 1,5 daa for vann fra tverrslaget (se for øvrig
kapittel 8.12).
Det er også avsatt areal til rigg ved tunnelpåslaget ved Fegstad. Der vil det være mindre aktuelt med
utstyr for selve tunneldrivingen. Anleggsmaskiner i forbindelse med sporentreprise, elektroentreprise
og arbeider i dagsonen er aktuelle.

7.15.2

Anleggsveg Peter Pan – Mulvika

Det er avsatt areal til en midlertidig anleggsveg parallelt med Fv 313 fra Peter Pan til riggområdet.
Anleggsveien mellom riggområdene vil bli benyttet til alle intern trafikk for anleggsmaskiner og utstyr
slik at man unngår at fylkesveien tilgrising og unødvendig slitasje. I forhold til den trafikken som
allerede er på fv. 313 vil denne tilleggstrafikken være svært moderat.
Vegen skal tilpasses terrenget og det skal ikke gjøres større inngrep enn nødvendig. Det er regulert
plass for to felt, men i den videre detaljering av vegen skal det ses på terrengtilpasning og mulighet for
bruk av ett felt med forbipasseringslommer. Anleggsveien vil få snevers inn forbi de to bolighusene for
å redusere inngrep.
Anleggstrafikk er vurdert til å få et så begrenset omfang at det ikke vil medføre støyproblemer på
nærliggende bolighus utover belastingen for fv 313.
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8.

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Planbeskrivelsen har tatt utgangspunkt i beskrivelsen til reguleringsplanen av 17.3.2010. Dette kapitlet
refererer til konsekvenser i Re kommune. Det er gjort nye utredninger for forhold som er endret fra
gjeldende regulering, jf. kapittel 7.2.

8.1

Kulturminner

Eksisterende kulturminneverdier er beskrevet i kap. 4. 3.
Jernbaneverket har tidligere fått utført kartlegging av kulturminneverdier for hele traseen mellom Holm
og Fegstad, både for tunnelstrekninger og dagstrekning. Mange kulturminner i området er kjent. Disse
er regulert til bevaring gjennom reguleringsforslaget (SA4 og SA5).
Gravhaugene (SA5) som ligger i åsen (kalt Bjørkeskogen) rett over søndre påhugg til tunnelen er
avsatt som spesialområde automatisk fredet kulturminne på reguleringsplanen. For denne lokaliteten,
er avgrensingen på plankartet gjort på bakgrunn av registreringer gjennomført i forbindelse med
forrige reguleringsplan. Det vil ikke bli graveaktivitet nært opp til kulturminnene.
Det er gjennomført supplerende arkeologisk registreringer i forbindelse med omreguleringen.
Områdene ved Reggestad, Grette/Snekkestad og anleggsvegen i Mulvika, samt nye rigg- og
anleggsområder har vært vurdert av VFK – Kulturarv som steder med potensiale for funn av
bosetningsspor fra forhistorisk tid og/eller middelalder. Registreringene ble utført i oktober 2010.
Det ble ikke gjort ytterligere funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet.
Avbøtende tiltak; Planbestemmelsene fastsetter at det ikke er tillatt å gjøre inngrep i kulturminnene. I
anleggsfasen vil kulturminnene med tilstrekkelig vernesone bli merket og sikret mot graving og
inngrep.

8.2

Naturmiljø

Eksisterende naturmiljø og naturverdier er beskrevet i kap. 4.5. Sommeren 2008 ble det gjennomført
en miljøfaglig utredning som omfattet kartlegging og konsekvensvurdering av biologisk mangfold i
tilknytning til den nye jernbanetraseen/12/. Lokaliteter som er identifisert i konsekvensutredningen er
vurdert på nytt i forhold til foreliggende reviderte utbyggingsplaner, se også ill. 8-1.
Lokalitet 13 Mulvika
Lokaliteten ligger ved planlagt tverrslag ved Peter Pan og nordre del av midlertidig anleggsvei.
Naturtype beskrives som rik edelløvskog. Verdien er vurdert som uprioritert basert på nytt feltarbeid
(2008) i forbindelse med prosjektet. Verdivurdering – området har ikke å ha spesiell naturverdi i dag
(liten verdi). Eventuelle inngrep er derfor vurdert til liten negativ konsekvens.
Lokalitet 14 Tolsrud
Lokaliteten ligger over planlagt jernbanetunnel. Dette er en relativt nyanlagt dam i ravinen sørøst for
Tolsrud på grensen mellom Holmestrand og Re. Lokaliteten har i hovedsak trivielle arter, men
naturbasen betegner den som lokalt viktig, dvs. verdi C. Lokaliteten har middels verdi. Konsekvens av
en evt. drensvirkning fra tunnelen, er vurdert til liten negativ konsekvens.
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Lokalitet 15 og 16 Grette nord og Grette
Lokaliteter av rik edelløvskog i utkanten at adkomstveg til rømningstunnel til R12 Almedalen. Begge
lokalitetene er gitt verdi B (viktig) som følge av rik edelløvskogsflora, noe som gir middels verdi.
I utarbeidelse av den miljøfaglige utredningen ble det forutsatt at lokalitetene ikke vil bli berørt. Det er
likevel viktig å få avmerket utkanten av områdene på kart og i marka, slik at en evt, senere justering
av linjen ikke medfører inngrep.

Lokalitet 17 Tangenbekken naturreservat - fredet
Lokaliteten grenser opp til dagens jernbanespor / fylling i øst. Ved Fegstad planlegges påhugg og
riggområde på vestsiden av dagens spor.
Naturtype - Gråor-heggeskog. Området er fredet. Formål med fredningen er å bevare en frodig og
sjeldent velutviklet edellauvskog i et aktivt ravinelandskap. I naturbasen er naturreservatet gitt verdi
A, svært viktig.
Etter bygging av jernbanetunnelen vil større deler av jernbanen ved Tangenbekken naturreservat ligge
i tunnel. I dette området brukes ravinene som trekkveger for rådyrene. Ny jernbanetrase blir i mindre
grad en barriere for viltet enn dagens jernbane. Det er ikke registrert noen trekkveger for elg, rådyr
eller andre dyr i dagsonene til tunnelene eller tverrslagene.
Rapporten om biologisk mangfold klassifiserer virkningen til ”liten negativ konsekvens” for
Tangenbekken naturreservat. Planlagt aktivitet vil ikke berøre naturreservatet direkte, men
Tangenbekken vil bli resipient for anleggsvann og overvannsavrenning. Dette vil primært kunne komme
fra tverrslag og riggområde ved Snekkestad.
Ved uformingen av søndre påhugg for tunnelen og det planlagte rigg- og anleggsområder ved Fegstad
og Snekkestad, må det tas spesielle hensyn til Tangenbekken som resipient. Utslippsløsningen fra
anleggsdriften og dagsonen må utformes slik at det ikke foregår direkte utslipp fra anlegget til
Tangenbekken. Dette er nærmere omtalt i kap. 8.12.
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Ill.8-1: Oversiktskart Naturlokaliteter Re kommune
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Oppsummering av tiltakets konsekvenser for naturverdier
Prosjektet ble gjennom forrige reguleringsplanprosess vurdert til å ha liten til middels stor negativ
konsekvens for naturmiljøet. De negative konsekvensene består i mulig økt risiko for avrenning og
aktivitet som følge av anleggsfasen.
Med den erfaring man nå har opparbeidet i forbindelse med tunnelbygging, er risikoen for drenering og
ødeleggelse av naturverdier liten. Den positive konsekvens i forhold til naturmiljøet er at over 15 km
jernbane, som utgjør en barriere i naturlandskapet i dag, vil fjernes. I dagsonene følger banen stort
sett samme trase som tidligere.
Gjennomgang av konsekvensutredningen, supplert med befaring sommeren 2010, viser at det er
sikring mot dreneringsvirkninger for dam ved Tolsrud oppe på platået vest for Almedalen og sikring
mot forurensning av Tangenbekken som må ivaretas i anleggsperioden.

Bilde 8-2: Tangenbekken nedstrøms FV 313. Utslippspunkt for renset anleggsvann er aktuelt i dette området.

8.3

Landbruk

Tiltaket har små konsekvenser for landbruket på permanent basis. Den store tunnelandelen bidrar til at
relativt små landbruksarealer blir berørt.
Arealene som skal benyttes midlertidig til anleggsformål og tilbakeføres til landbruk etter ferdigstillelse,
må klargjøres for anleggsdriften, slik at de kan reetableres til opprinnelig formål etter anleggsfasen.
For områder som blir utsatt for tung belastning, må matjordlaget tas av og legges i ranker for
oppbevaring. Det legges fiberduk på bakken før det fylles på med pukk som underbygning for
riggområdet. Når anlegget er ferdig, fjernes grus, pukk og duk og matjorda legges tilbake. Tung
belastning innebærer tunge dumpere, massedeponering og mye trafikk.
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Der grunnen utsettes for lettere belastning anbefales det ikke å fjerne matjorda. Duken legges rett på
landbruksarealet før det fylles opp med pukk og grus. Når anlegget er ferdig, fjernes grus, pukk og
duk. Dette kan være aktuelt for arealer brukt til brakkerigg og parkering for ansatte.
Mulvika
Riggområdet i Mulvika vil midlertidig beslaglegge inntil 9 dekar fulldyrka, lettbrukt jord.
200m av anleggsvegen mellom riggområdet og tverrslaget ved Peter Pan (i Holmestrand kommune) er
regulert over produktiv skogmark. Det utgjør ca. 3 daa. Det er først og fremst eiendommene Gnr.
1/bnr. 6 og 42 som berøres.
Dette er relativt små arealer. Konsekvensen er at de ikke kan brukes til landbruksformål under
anleggsperioden. Riggområdet etableres som beskrevet innledningsvis. For å etablere anleggsvegen,
må vegetasjon hogges og grunnen renskes. Matjorda må tas vare på. Etter anleggsdriften bør vegen
fjernes og matjorda legges tilbake. Det vil være hensiktsmessig å la skogen revegeteres naturlig. I den
videre detaljeringen av tiltaket vil det imidlertid bli sett på mulighetene for å redusere bredden på
anleggsveien. Dette medfører da en reduksjon i beslaglagt areal.
Almedalen
Tiltakene i Almedalen – Syrstadenga vil beslaglegge noe skogsareal av god bonitet, eventuelt noe
dyrket mark til adkomstvegen. Adkomstvegen går delvis over eksisterende veg og er lagt i overgangen
mellom jord- og skogbruksareal der den skjærer over mot FV 313. Dette reduserer landbruksinngrepet.
Ettersom eksisterende avkjørsel til eiendommen 1/61 stenges, kan teigene på hver side av vegen slås
sammen og oppnå en bedre arrondering. Totalt berøres 2-2,5 daa jordbruksareal. Det er hovedsakelig
eiendommen gnr. 1 bnr. 5 som berøres (i tillegg til 10/5 som eies av Jernbaneverket).
Snekkestad
Ved Snekkestad vil nytt tverrslag og riggområde berøre jord- og skogbrukseiendommene. Riggområdet
beslaglegger midlertidig ca. 20 daa jordbruksarealer og 4 daa skogbruksarealer. Adkomstvegen
beslaglegger permanent ca. 3 daa. Inntil riggområdet blir det liggende igjen noen mindre fliker
landbruksareal som fortsatt kan benyttes til jordbruk, hvis det anses som hensiktsmessig å drive disse i
anleggsperioden. Det er hovedsakelig eiendommene gnr. 7/bnr. 5 og gnr. 7/bnr. 3 som berøres.
Riggområdet tilbakeføres til jordbruksarealer etter at jernbaneanlegget er ferdig.
Fegstad
Ved Fegstad gård er det i hovedsak uproduktive arealer tilknyttet linjen som inngår i tiltaket, både
midlertidig og permanent. Arealene ligger i hovedsak på eiendommen gnr. 10/bnr.3 (samt
Jernbaneverkets egen grunn).
Det er avsatt plass til permanent oppfylling av løsmasser. Gjennom riktig behandling og ved å legge på
et topplag med matjord, kan dette gi nye jordbruksarealer på opptil 10 daa.
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8.4

Landskapsbilde

Det er utarbeidet en landskapsanalyse for nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke, presentert i
teknisk notat landskap fra Atkins (2008). Utredningsområdet i analysen omfatter et ca. 15 km langt og
opp til 3 km bredt område fra Holm i nord til Grette i sør. Totalt sett vurderes konsekvensen av
reguleringsplanen å være positiv for landskapsbildet. Tiltaket medfører at eksisterende jernbanespor vil
fjernes i en strekning på over 10 km, og den landskapsmessige og visuelle barrieren dette har utgjort,
forsvinner.
Mindre negative visuelle effekter kan oppstå i form av en utvidelse av antallet master, kjøreledninger
og passerende tog i dagsonene. Disse negative visuelle effektene vil imidlertid være små eller
ubetydelige på grunn av at jernbanen helt eller delvis går i skjæring ved Fegstad.
Notat N-RA-26-01A Landskapsmessige vurderinger i Re kommune er utarbeidet i forbindelse med ny
detaljplanprosess, og er et supplement til tidligere landskapsanalyse der de spesifikke tiltakene som
skal utføres i Re kommune i forbindelse med etablering av nytt dobbeltspor, er vurdert.
I Re er den nye jernbanetraseen og
tunnelmunningen plassert ca. 500 meter sør for
Grette, der den nye jernbanen vil tilkobles
eksisterende spor. I dag skaper topografien visuelle
barrierer mellom den eksisterende jernbanen og
landskapet rundt.
Tunnelmunningen vil, på grunn av sin avskjermede
plassering, være lite synlig fra omgivelsene. Derfor
anses ikke tiltaket å medføre noen negative
konsekvenser på landskapskarakteren i
nærområdet.
Terrengformingen utføres slik at forskjæringen ved
tunnelportalen best mulig tilpasses eksisterende
terreng.

Ill. 8-3: Terrengforming ved tunnelportal på Fegstad.

I anleggsfasen vil det oppstå midlertidige negative visuelle effekter som følge av at økt anleggstrafikk,
utstyr og maskiner er et nytt visuelt innslag i landskapsbildet. Ulempene vil være størst i nærheten av
rigg- og tverrslagsområder, men det kan også medføre negative konsekvenser langs veger som leder
til pukkverk og deponier. Avbøtende tiltak vil være at entreprenørene pålegges renhold av veiene,
underspyling av biler før utkjøring fra tunnel, m.m.
Ut over 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.
Anleggsvegen ved Mulvika vil påvirke randvegetasjonen i skråningen bak Fv 313. Vegetasjonen må
reetableres etter endt anleggsdrift. Et avbøtende tiltak vil være å redusere inngrepet ved å anlegge ett
felt og møteplasser i den grad dette er praktisk mulig for en samtidig effektiv anleggsdrift.
Ved Snekkestad skal anleggsveien føres ut på fv. 313 i et eget kryss, like nord for eksisterende boliger.
Slik unngås blant annet inngrep at eksisterende vegetasjonsskjerm rundt bolig.
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8.5

Friluftsliv

Det planlagte tiltaket har ikke negativ påvirkning på friluftsliv i jernbanens 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. Det
vil da også være mulig å ta seg frem mellom Fegstad og Tangenbekken over den nye tunnelen.
Konsekvensene for friluftslivet anses derfor som positive.
Friluftslivet i Mulvika og Sandsletta vil kunne berøres av forurensede utslipp. Tiltak mot forurensing
beskrives under kapittel 8.7.

8.6

Nærmiljø - Barn og unge

Planområdet (anleggsfasen og permanent tiltak) ligger ved landbruksarealene i Mulvika, Snekkestad og
Fegstad, langs eksisterende jernbane og ved Fv 313. Tiltaket berører ikke skoler, barnehager eller
lekeplasser. Det er spredt bebyggelse i området. Det er ved befaringer ikke observert tegn til lek på
arealene som berøres direkte. Planforslaget har ingen konsekvenser for barn og unge i Re.
De øvrige konsekvensene for nærmiljøet er beskrevet i kapitlene:
8.4 Landskapsbilde, 8.5 Friluftsliv, 8.8 Støy og 8.9-8.11 Anleggsperioden: Transport, støy og støv.

8.7

Grunnforhold

For alle utsatte områder utføres supplerende grunnundersøkelser for vurdering av stabilitets- og
grunnforholdene. Ved ugunstige grunnforhold stilles det krav om sikringstiltak av ulik art. Eventuelle
restriksjoner på deponering/oppfylling med masser vil kunne kreve spesiell oppfølging i byggefasen.
Mulvika - riggområde
I området ved Mulvika består løsmassene av leire. Det er påvist kvikkleire langs med gangsykkelvegen
som går øst fra Fv 313.
Det skal utføres supplerende geotekniske undersøkelser for å dokumentere områdestabiliteten ved
riggområdet.
Almedalen – Rømningstunnel R12
Rømningstunnelen er orientert vinkelrett på en bratt fjellskrent i øst ved eksisterende jernbanelinje.
Fjellskrenten er moderat oppsprukket og anses velegnet til et tunnelpåhugg/tunnelutslag.
De ytterste 150 m av rømningstunnelen har retning mot nordøst-sørvest noe som betyr at den går
omtrent parallelt med en forsenkning i terrenget nord for traseen. Denne forsenkningen antas å være
dannet pga. en svak sone i bergmassen.
Almedalen – adkomstveg
I området ved Almedalen består massene av leire. Adkomstvegen til rømningstunnelen går til dels på
fylling med maksimalt 4 m høyde.
Det skal utføres supplerende geotekniske undersøkelser for å dokumentere områdestabiliteten og
undersøke eventuell forekomst av kvikkleire.
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Snekkestad - Tverrslag/rømningstunnel R13
Påhugget til tverrslag/rømningstunnelen plasseres i en fjellvegg under eksisterende jernbanelinje.
Fjellveggen består av moderat oppsprukket basalt som antas velegnet til påhuggsetablering.
Snekkestad - riggområde og anleggsveg
I området ved Snekkestad består løsmassene av bløt siltig leire og leire. Dybden til fjell varierer
mellom et par meter til ca 50 m, med kvikkleire under et lag med omtrent 2-3 m tørrskorpe. Det skal
utføres supplerende geotekniske undersøkelser for å dokumentere områdestabiliteten.
Fegstad - påhugg
I området ved tunnelpåhugget Fegstad består løsmassene av siltig leire. Dybden til fjell varierer
mellom ca. 2 – 25 m.
Det skal utføres supplerende undersøkelser for å kartlegge fjellforløpet inn mot tunnelen og for å kunne
sikre påhugget. I tillegg skal leirens geotekniske egenskaper bestemmes mer nøyaktig for å kunne
fastlegge nødvendig skråningshelling i de åpne skjæringene.

8.8

Støy og vibrasjoner/strukturlyd i permanent fase

Støy fra tog i dagsonen
I forbindelse med forrige planarbeid ble støy og vibrasjoner utredet. Bygging av jernbane i tunnel
istedenfor dagsone vil i utgangspunktet medføre en markant forbedring av støyforholdene. Det er ingen
boliger som er utsatt for støy fra jernbane som overskrider grenseverdiene.
I forrige reguleringsplan var støy beregnet ut fra en hastighet på togene på 200 km/t. Ved denne
planutarbeidelsen er det sett på konsekvenser av at togene kan kjøre i 250 km/t. Ut fra beregninger er
det gjort anslag på støy fra tog i 250 km/t i dagsonen på Fegstad. Støysonekartet vist på neste figur er
basert på støyberegninger og viser at det ikke er behov for støyskjerming av boligene på Fegstad.
Konsekvenser av støy og vibrasjoner for husdyr er beskrevet i kapittel 8.10 Anleggsperioden - støy og
vibrasjoner/strukturlyd.
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Il. 8-4: Støysonekart for jernbanens dagsone på Fegstad

Gjennom reguleringsplanbestemmelsene sikres det at det vil bli gjennomført avbøtende tiltak slik at
ingen boliger utsettes for høyere støynivå utendørs eller innendørs enn gjeldende retningslinjer tillater.
For tiden gjelder følgende retningslinjer og grenseverdier for støy:
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 ogLP,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.
Strukturlyd / Vibrasjoner
Strukturlyd er høyfrekvente vibrasjoner som forplanter seg i fjell og som kan merkes som lyd og små
ristebevegelser.
For tog i drift vil det bli gjort tiltak for å unngå strukturoverført støy og vibrasjoner. Dette er også
beskrevet i tidligere rapporter og vil detaljeres senere. Som avbøtende tiltak i forhold til strukturlyd kan
det prosjekteres med innlegging av vibrasjonsdempende matter i tunnelgulvet i de områder der tunnel
går under boligområder.
Gjennom reguleringsplanbestemmelsene sørges det for at ingen boliger utsettes for høyere
vibrasjonsnivå eller strukturlydnivå innendørs enn gjeldende bestemmelser tillater.
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For tiden gjelder følgende retningslinjer og grenseverdier for vibrasjoner:
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 0,3 mm/s vibrasjonsnivå vw,95 Strukturstøy: Lydnivå i
oppholdsrom som skyldes strukturstøy skal ikke overstige grenseverdiene i lydklasse C i NS 8175:
LP,Aeq,24h = 30 dBA og LP,AFmax = 32 dBA.

8.9

Anleggsperioden - Massetransport/masseoverskudd

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 8-1: Masseuttak pr tverrslag, sortert etter periode for masseuttak.

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.
Hvis man tar utgangspunkt i tallene i tabellen ovenfor, at hver lastebil frakter 20 m3 sprengt masse og
at det går massetransport 24 dager pr måned, vil massetransporten fra anlegget bli som vist i figuren
nedenfor – gitt at alle bilene krysser ett snitt i vegnettet.

Tabell 8-2: Anleggets massetransport
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Årsdøgntrafikken vil i et tenkt snitt der all massetransporten krysser, øke med ca 500 kjt/d i periodene
med mest trafikk (år 2012). Denne endringen kan være stor eller liten, avhengig av hvor mye trafikk
og tungtrafikk som går på de ulike strekningene allerede. Evnen til å ta imot tungtrafikken er avhengig
av vegens utforming, omgivelsene og trafikkbildet for øvrig. Risikoen ved samme antall tunge kjøretøy
kan oppleves helt forskjellig på E18 enn på lokalvegen gjennom et tettsted.
Nedenfor gjengis Rambølls anbefaling fra rapporten UVB-53-Q-14008: ”Risikoanalyse massetransport”.
For ytterligere detaljer vises det til rapporten.
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

Ill. 8-5: Aktuelle massedeponi
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Ut fra et trafikksikkerhetsmessig synspunkt skiller Skoppum seg ut som det beste alternativet. Her er
det sikre veger helt fram til pukkverket, og ingen tiltak er nødvendig. Solum via E18 er også god, og
selv om man må til Kopstad for å snu, er avstanden konkurransedyktig både i forhold til Skoppum og
Freste. Skåne og Freste er trafikksikkerhetmessig gode alternativer dersom punktene med høyest risiko
utbedres. Freste har det beste risikobildet, men avstanden til Freste er lenger enn til Skåne.
Å kjøre til Solum via Fv 315 anbefales ikke. Dette skiller seg klart ut som det verste alternativet
trafikksikkerhetsmessig, til tross for at avstandene fra tverrslagene til Solum er kortest.
Å kjøre masser til Hanekleiva vil medføre økt trafikk gjennom et sentrumsområde med myke
trafikanter langs og på tvers av kjørebanen. Her er imidlertid trafikkmengdene generelt mindre og
vegsystemet sikrere enn i Holmestrand. Med en utbedring av stedene med høyest risiko, kan masser
kjøres til Hanekleiva, men mengdene bør begrenses.
Uansett valg av lagringsplass for massene, vil det gå massetransport på Fv 313. Det anbefales at de
foreslåtte tiltakene for å redusere risikoen langs Fv 313 gjennomføres.
Konsekvenser for vegnettet i Re kommune
Trafikken fra massetransporten kan i Re kommune belaste følgende veger i tillegg til anleggsvegen fra
tverrslaget:
Fv 313
E18
E18
Rv. 19

Fra
Fra
Fra
Fra

Holmestrand grense til fylkesvegens kryss/tilkopling til E18 ved Helland
Holmestrand grense sør for Bentsrud til Horten grense ved Helland
Horten grense ved Pauli til Tønsberg grense sør for Hem
kryss med E18 til grense Horten ved Råen

Massetransporten vil bety økt trafikkmengde mellom tverrslag/påhugg og de enkelte deponier. Alle
eiendommer skal sikres tilfredsstillende adkomster i anleggsperioden. Naboer og berørte vil bli
informert om hvilke konsekvenser anleggsarbeidene vil få. Bebyggelse skal besiktiges før anleggsstart
og følges opp under arbeidene.
Tverrslaget ved Snekkestad
Tverrslaget ved Snekkestad vil møte Fv 313 i et T-kryss om lag 150 meter nord for krysset med
Burmavegen. Fra tverrslaget vil det tas ut masser i perioden august 2011 – april 2013. Uttaket av
masser er planlagt som vist i figuren nedenfor:
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Tabell: 8-3 Massetransport Snekkestad

Det er tatt utgangspunkt i at hver lastebil frakter 20 m3 sprengt masse pr tur, og at det kjøres masse
24 dager pr måned.
Som det framgår at figuren, vil massetransporten fra tverrslaget på Snekkestad være svært beskjeden
i 2011 med ca 20 kjt/døgn. I 2012 øker trafikken til ca 140 kjt/døgn, før den reduseres til ca 80
kjt/døgn i 2013. Med 12 timers arbeidsdager vil det når trafikken er størst gå ca. 12 lastebiler i timen i
atkomstvegen til tverrslaget; 6 fulle biler ut og 6 tomme biler inn.
Trafikkmengden på Fv 313 ligger i følge Statens vegvesen rett under 3000 kjt/døgn, og fartsgrensen er
70 km/t. Det er G/S-veg på østsiden av Fv 313. Det ligger to hus og en bussholdeplass ved krysset
med Burmavegen, men bortsett fra dette er det lite som tilsier at det skal være mange myke
trafikanter i området der vegen fra tverrslaget møter Fv 313.
Krysset med Fv 313 vil bli utformet med tanke på god trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Krysset
ligger ca. 150 meter nord for eksisterende kryss med Burmavegen. Nytt kryss vil tilpasses dette
krysset og vil få tilsvarende utforming. Dette innebærer full kanalisering med oppmerkede trafikkøyer.
Venstresvingfeltets lengde vil dimensjoneres etter beregnet trafikk. Fartsgrensen forbi kryssene vil bli
satt ned fra 70 km/t til 60 km/t for å ytterligere redusere faren for ulykker samt konsekvenser av evt.
ulykker. Sikten i nytt kryss vil bli langt bedre enn minstekravet for tilsvarende kryss angitt i håndbok
017. Det er viktig å ha fokus på at god sikt til enhver tid ivaretas i form av lav vegetasjon og god
snørydding. Krysset vil bli godt varslet gjennom skilting.

8.10 Anleggsperioden - støy og vibrasjoner/strukturlyd
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 boligene 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 riggområdet 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.
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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.
Vibrasjoner/strukturlyd 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.
Det må vurderes å sprenge med reduserte salver i nærheten av gårdsbruk med husdyrhold, over det
planlagte tunnelløpet. Slepperetningene må kontrolleres nøye i forhold til plasseringen av
gårdsbygningene. Salvene vil kunne oppleves som ”store drønn”. Det bør følges opp med tiltak overfor
gårdene, som angitt i avsnittet om støy og husdyr.
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 bebygd 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. 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 anleggsveien gir ikke støybidrag over grenseverdiene for den nærmeste
bebyggelsen.
Støy, rystelser/vibrasjoner og husdyr
Tunnelløpet er planlagt rett under noen gårdsbruk. Disse ligger 40 - 60 meter over det tunnelløpet. 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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8.11 Anleggsperioden - støv
I tillegg til støy, kan anleggsperioden medføre støvplager. Støvplager oppstår ved aktiviteter som
sprengning og boring, massedeponiering 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, vanning eller salting av
anleggsveier, m.m.

8.12 Anleggsperioden - Forurensning
Utslipp av driftsvann
Rigg- og anleggsområdene i Re kommune ligger i nærheten av sjøen eller vassdrag/vannforekomster.
Anlegget vil produsere slamrikt prosessvann fra tunneldrivingen, 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)
Tiltakene i 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 Peter 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 for renset vann fra anleggsdriften, 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.
Infiltrasjon i grunnen har vært vurdert som alternativ til utslipp i Tangenbekken. Det er ikke aktuelt, da
det ikke er naturlige infiltrasjonsmasser i dette området.
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.

Ill. 8-6: Snekkestad med E18 Helland bru i bakgrunnen. I lavpunktet til høyre for bolig kan det være aktuelt å
etablere sedimentasjonsbasseng for tunnelvann og avrenning fra riggområde.

8.13 Andre forhold - Nedlagte jernbanespor
Når togtrafikken blir satt på det nye dobbeltsporet, vil det gamle jernbanesporet bli fristilt til andre
formål. Det vil, blant annet i samarbeid med Re kommune, gjøres vurderinger av hvordan de frigjorte
arealene skal benyttes. Det er Jernbaneverkets ansvar å fjerne alt jernbaneteknisk materiell på nedlagt
spor.
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9.

RISIKO OG SÅRBARHET

Hensynet til samfunnssikkerhet er håndtert på flere måter gjennom planleggingen og i planforslaget.
Som en del av reguleringsplanarbeidet, er det gjennomført en ROS-analyse med formål å gi en
vurdering av situasjonen i området i anleggsfasen for etablering av dobbeltspor i Re kommune, samt
situasjonen i området etter ferdigstillelse av jernbanetiltaket. Analysen er gjennomført med deltakelse
fra ressurspersoner i Jernbaneverket, Statens Vegvesenet, Fylkesmannen i Vestfold, Re kommune og
Rambøll Norge AS. Resultatet av utførte arbeider og vurderinger er gitt i dokument UVB-53-Q-15001
”ROS-analyse”.
Eventuelle uønskede hendelser i anleggsfasen og normal drift etter ferdigstilt jernbanetiltak, er
konsekvensvurdert i forhold til liv & helse (konsekvenser for 3.person), ytre miljø og tap av materielle
verdier.
Konsekvensene er vurdert innenfor fem klasser, fra ”svært liten konsekvens” til ”meget stor
konsekvens”.




Innenfor ”Svært liten konsekvens” hører ubetydelig/ingen personskade, liten miljøskade / Påvirkning
på verneverdige kulturminner. Materielle skader til en verdi mellom 0‐50.000 NOK.
Innenfor meget stor konsekvens hører dødelig skade som rammer en eller flere personer, regional
miljøskade med restitusjonstid over 1 år / Ulovlig ødeleggelse av særlig viktige kulturminner/vesentlig
påvirkning på særlig viktige kulturmiljøer og svært store materielle skader til en verdi større enn 10
millioner NOK.

Sannsynligheten er også vurdert i fem klasser, fra ekstremt sjeldent til svært ofte.




Ekstremt sjeldent er definert til mindre enn 0,1% (eller sjeldnere enn hvert tusende år).
Svært ofte er definert som mer enn 60% (eller mer enn én gang hvert år).

Vurderingen av hendelsene er basert på at allment aksepterte tekniske løsninger brukes innenfor
anleggsområdet. I risiko- og sårbarhetsanalysen er det identifisert 10 uønskede hendelser for
anleggsfasen og 1 hendelse for normal drift av jernbanetiltaket for Re kommune.
Resultatet fra ROS-analysen viser at ferdigstilt jernbanetiltak (normal drift) vil medføre liten endring i
risiko for Re kommune.
For anleggsfasen er ingen hendelser vurdert å være på høyt risikonivå (rødt risikoområde), mens 7
hendelser er funnet å ha et betydelig risikonivå (gult risikoområde).
Hendelser med betydelig risikonivå for liv og helse, er:






Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika
Utglidning i grunnen ved Fegstad /Snekkestad
Støy fra anleggsområder ved Peter Pan
Støy fra anleggsområder ved Almedal, Fegstad og Snekkestad

Hendelser med betydelig risikonivå for ytre miljø, er:









Forurensning av sjø og bekker
Skade på kulturminner/miljøer ved Fegstad
Støy fra anleggsområder ved Peter Pan
Spredning av forurenset masse
Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika
Utglidning i grunnen ved Fegstad /Snekkestad
Støy fra anleggsområder ved Almedal, Fegstad og Snekkestad
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Hendelser med betydelig risikonivå for tap av materielle verdier, er:






Utglidning i grunnen ved Peter Pan / Mulvika
Utglidning i grunnen ved Fegstad / Snekkestad
Uakseptable driftsforhold for dyrehold
Skade på eksisterende jernbane

ROS-analysen viser at jernbanetiltaket skal bygges i et område hvor flere forhold og mulige hendelser
må ha fokus og ivaretas i anleggsfasen. Mange risikoreduserende tiltak er allerede iverksatt og/eller
planlagt. Blant annet disse, som gjelder for anleggsfasen:

















Undersøkelser av grunnforholdene. Undersøkelser er gjennomført, pågående og ytterligere
undersøkelser er planlagt. Bæreevnen i grunnen er kjent på flere av planområdene.
Kalk‐ og sementstabilisering i utsatte områder.
Krav til rystelsesnivå i anleggsperioden. Gjennomføring av rystelsesmålinger og overvåking av nivået i
anleggsperioden.
Tilstandsregistrering av bygninger.
Det er allerede eksisterende sikringstiltak av fjellsider i Re på utsatte steder i form av nett, bolter,
rasgjerder og voller.
Arbeidstidsregulering.
Rensing av prosessvann ved hvert tverrslag. Ledning til akseptabelt utslippspunkt.
Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP) for anleggsperioden beskriver målsetninger og avbøtende tiltak
for å hindre avrenning. Jernbaneverket vil utarbeide en plan for behandling av drifts‐ og drensvann
fra tunnelanlegget. Avløp fra brakkerigger, kontorer, verksteder osv. skal knyttes til det offentlige
avløpsnettet og behandles etter kommunalt reglement.
Overvåking av støynivå med støymålere i anleggsfasen og krav til maks støybelastning for naboer som
entreprenør må etterfølge. Det er gjennomført støyberegninger for massetransport fra
anleggsområdene.
Det forutsettes avstenging av nærliggende veger under sprengingsarbeid i jernbanetunnelen og
tverrslag/rømningstunneler.
Jernbaneverket har tidligere fått utført kartlegging av kulturminneverdier for hele traseen mellom
Holm og Fegstad, både for tunnelstrekninger og dagsone. Det vil bli utført supplerende arkeologiske
registreringer i forbindelse med omreguleringen.
Det vil bli foretatt en kartlegging av grunnvannsbrønner før utbygging påbegynnes. Det skal sendes ut
brev til huseiere/grunneiere i forkant og be om informasjon om eksisterende brønner.
Konsekvenser ved evt. spredning av forurenset masse følges i Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP).
Det forutsettes at entreprenør følger pålagte og egne SHA/HMS‐rutiner.

I analysen er det identifisert forslag til ytterligere risikoreduserende tiltak for anleggsfasen, og det
anbefales at disse tiltakene også vurderes iverksatt. Dette gjelder:








Å forebygge mot utglidninger.
Innarbeide krav til arbeidsrutiner i SHA‐plan.
Forebygge mot forurensning av sjø, bekker.
Informasjon om anleggsaktiviteter til beboere i forkant av anleggsperiode.
Forebygge mot skade på kulturminner/miljøer.
Forebygge mot skade på eksisterende jernbane.

I forbindelse med detaljplan skal det gjennomføres en RAMS-analyse (Reliability, Availability,
Maintainability, Safety). RAMS-analysen gjelder i første rekke sikkerhet i forbindelse med
togframføringen. Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok legges til grunn.
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10. GJENNOMFØRING
10.1 Finansiering og framdrift
Gjennomføring av tiltaket er avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet. I NTP for perioden 2010 –
2019 er det avsatt planleggingsmidler for strekningen Holm – Nykirke. I tillegg er det avsatt
byggemidler for strekningen Holm – Holmestrand.
Imidlertid ble det i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2010 vedtatt en samlet utbygging av prosjektet
Holm – Nykirke og tillatelse til oppstart ble gitt. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å pådra
staten forpliktingar knytt til gjennomføringa av investeringsprosjektet
dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke med føresetnader som er omtalt i denne proposisjonen,
innafor ei kostnadsramme på 5 720 mill.kr. (Stortingsprop.127S)
Anleggsarbeidene startet opp i Sande kommune før sommeren 2010 og planlagt ferdigstillelse er innen
utgangen av 2015.

10.2 Byggeplan / detaljplan / rammesøknad
Jernbaneanlegg er unntatt kravet til byggesaksbehandling.
Plan- og bygningsloven §20-4 angir følgende:
Unntak fra krav i loven for visse tiltak som behandles etter andre lover og hemmelige militære anlegg.
Tiltak som nevnt i § 20-1 er ikke søknadspliktig dersom tiltaket blir tilfredsstillende behandlet etter
andre lover. Departementet gir forskrift om hvilke tiltak som er unntatt fra søknadsplikt etter første
punktum og i hvilken utstrekning bestemmelser i loven her gjelder.
(§20-1 lister opp en lang rekke tiltak, som bygninger, konstruksjoner og anlegg, byggtekniske
innstallasjoner, vesentlige terrenginngrep, mv.)
Unntaket er fulgt opp gjennom Saksbehandlingsforskriften (SAK10), "§4.3 Unntak fra krav i Plan- og
bygningsloven for visse tiltak som behandles etter andre lover", andre ledd
"... For tiltak nevnt nedenfor under bokstav a til d gjelder ikke reglene i plan- og bygningslovens
kapitler 20 (Søknadsplikt), 21 (Krav til innhold og behandling av søknader), 22 (Godkjenning av foretak
for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og
utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn). Øvrige regler gjelder så langt de passer....
b) Jernbaneanlegg, herunder sporveg, tunnelbane og forstadsbane, som anlegges etter bestemmelser
gitt i eller med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporveg,
tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven), så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende
reguleringsplan. Selv om tiltaket ikke omfattes av unntaket i første punktum, kommer reglene i planog bygningsloven kapitlene 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24
(Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn) ikke til anvendelse
for jernbaneanlegg som godkjennes av Statens jernbanetilsyn etter jernbaneloven.
(Bokstavene a, c og d angir i hovedsak vannkraftanlegg, navigasjonsinnretninger og dekningsverk i
sjø.)

10.3 Erverv og eiendomsoverdragelser
Bygging av dobbeltsporet jernbane medfører behov for mer areal, både til byggegrunn og til
anleggsarbeid. Dette må erverves av Jernbaneverket fra private eiere.
Vedtatt reguleringsplan vil vise hvilke arealer som berøres. Reguleringsplanen vil bli bindende for
bruken av arealet innenfor planområdet, og berørt areal kan ikke brukes eller fradeles til formål som
gjør det vanskelig å gjennomføre planen. Anleggsarbeidene kan ikke starte før det er inngått avtale
med, eller ekspropriert arealer fra grunneierne.
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Prosessen rundt grunnerverv er slik: Jernbaneverket tar direkte kontakt med alle som må avgi grunn
når reguleringsplanen er vedtatt. Det er ønskelig å komme frem til frivillige avtaler om
eiendomsoverdragelser og erstatning. Hva som erstattes og prinsippene for hvordan erstatningen skal
avgjøres er fastlagt i lovverk og rettspraksis. Dersom enighet med berørte grunneiere ikke oppnås, vil
Jernbaneverket måtte ekspropriere grunn. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her
kan ankes videre i rettssystemet. Jernbaneverket dekker utgifter til teknisk og juridisk bistand både
ved forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn.
Etter forhandlinger mellom eiere om erstatning / pris / betingelser for eiendomsoverdragelsene må det
søkes om deling eller sammenføyning av eiendommer etter delingsloven og plan- og bygningsloven.
Kommunen vil så fatte vedtak, og gjennomføre delingsforretning slik at eiendomsforholdene er i
samsvar med planen.
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REFERANSER
Arbeidet med planbeskrivelsen baserer seg på en rekke rapporter og fagnotater:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UVB-50-O-20605: Vestfoldbanen. Parsell 5 Nytt dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke.
Planbeskrivelse. Jernbaneverket, 2008-09-11
UVB-53-Q-14008: Risikoanalyse massetransport, 2010-06-17
N-RA-17 Innspill vedrørende støy til reguleringsplan, 2010-06-11
N-RA-20 Rensekrav til utslippsvann i anleggsperioden, 2010-06-14
N-RA-25 Befaringsrapport vannmiljø, 2010-06-30
N-RA-26-01A Landskapsmessige vurderinger i Re kommune, 2010-08-23
N-RA-28 Siktmålinger i nytt kryss ved Snekkestad, 2010-07-29
Notat ”Massetransport – notat til Re kommune”, Rambøll 12.7.2010

Følgende referanser fra forrige reguleringsplanprosess er relevante:
/8/ Teknisk notat: Kulturminner og kulturmiljø, Atkins Danmark A/S, april, 2008
/9/ Teknisk notat: Støy, strukturlyd og vibrasjoner, Atkins Danmark A/S, april, 2008
/10/ Notat G3, Tunnelkonsept og drivemetoder, Multiconsult AS, sept. 2008.
Notatet erstattes av ny NGI-rapport når denne foreligger.
/12/ Konsekvensutredning for biologisk mangfold ved bygging av ny jernbane, Holm –
Nykirke. Miljøfaglig utredning AS, sept. 2008 og oppdatert utgave av oktober 2008.
/13/ Fagrapport geoteknikk, Multiconsult AS, mars 2008.
Rapporten erstattes av ny rapport fra NGI når denne foreligger.
/17/ Notat G13. ROS-analyse for anleggsarbeidet, Multiconsult AS, mai 2008.
Notatet erstattes av Rambølls ROS-analyse (se vedlegg)
/19/ Miljøoppfølgingsprogram for anleggsfasen parsell 5, Holm – Nykirke. Jernbaneverket,
rev. 7.10.2009.
/20/ Fagnotat landskap, detaljplan bygg/bane, Vestfoldbanen, parsell 5. Jernbaneverket, juni
2008
/21/ RAM- og sikkerhetsplan, parsell 5, Vestfoldbanen. Jernbaneverket, januar 2008
/25/ Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi, Multiconsult, 2007.
Notatet erstattes av ny NGI-rapport når denne foreligger.
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OVERSIKT OVER REGULERINGSPLANMATERIALET M/VEDLEGG

Reguleringsplanmaterialet består av;
Planbeskrivelse, datert 5.11.2010
Reguleringskartene R9 og R10, datert 5.11.2010
Reguleringsplanbestemmelser, datert 5.11.2010

VEDLEGG
Detaljplan
Detaljplanbeskrivelse (UVB-53-A-17201), datert 3.9.2010
Detaljplantegninger, datert 3. – 10.9.2010
Tegn. A Forside, tegningsoversikt
Tegn. B Oversiktstegning
Tegn. C Jernbane, plan og profil
Tegn. D Veger, Plan og profil
Tegn. E Kryss
Tegn. F Normalprofil
Tegn. K Konstruksjoner
Tegn. X Støysonekart
Rapporter og notater
1. ROS-analyse (UVB-53-Q-15001), datert 22.8.2010
2. Risikovurdering massetransport (UVB-53-Q-14008), datert 30.8.2010
3. Miljøoppfølgingsprogram for anleggsfasen (2.9.2010)
4. Fagrapport Støy (UVB-53-A-14101), datert 28.9.2010
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