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1 BAKGRUNN
1.1

Modernisering av Vestfoldbanen

Jernbaneverket har siden begynnelsen på 1990-tallet arbeidet med en modernisering av
Vestfoldbanen. Det har blitt utarbeidet parsellvise hovedplaner og tilhørende kommunedelplaner ut fra
politiske vedtak og føringer. En moderne jernbane vil redusere reisetiden mellom Oslo og
Vestfold/Grenlandsområdet og gi mulighet til å kjøre flere tog og med bedre punktlighet enn i dag.
Prosjektet er også avgjørende for å gjøre en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen mer
attraktiv, og for å forbedre togtilbudet mellom Oslo og Stavanger.
Mellom Larvik og Porsgrunn ligger dagens bane i samme trase og med tilnærmet samme kurvatur
som da den ble åpnet i 1881/82. Banen har dårlig punktlighet og er ikke tilpasset høy hastighet. For å
kunne opprettholde et godt togtilbud til Grenlandsområdet, er det nødvendig med en ny bane mellom
Larvik og Porsgrunn. Banen er også viktig for annen infrastruktur som havnene Larvik og Grenland, og
ikke minst Torp flyplass som er i sterk vekst.

REGULERINGSPLAN FOR ENKELTSPOR FOR PARSELL 12 FARRISEIDET - PORSGRUNN
Valg av trase for enkeltspor ble gjort gjennom vedtak av kommunedelplan for parsell 12 Farriseidet –
Porsgrunn 11.09.96. Planen var basert på finmasket konsekvensvurdering utarbeidet i 1994, som den
gangen ble godkjent av NSB Banedirektøren i samråd med Miljøverndepartementet. Basert på
kommunedelplanen utarbeidet Jernbaneverket deretter en endelig hovedplan (1999) som la føringer
for resten av planprosessen. Reguleringsplan for enkeltspor på strekningen Telemark grense Porsgrunn ble vedtatt i 2002.

DOBBELTSPOR PÅ VESTFOLDBANEN
Gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 2010 - 2019 ble det gjort nye utredninger for hastighet
250 km/t. I forbindelse med dette vurderte Jernbaneverket om det var mer hensiktsmessig å bygge
hele eller deler av strekningen Farriseidet - Porsgrunn som dobbeltspor, som ledd i framtidig
sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Konklusjonen fra dette arbeidet er at
parsellen Farriseidet - Porsgrunn kan inngå i en fremtidig korridor for høyhastighet og sammenkobling
med Sørlandsbanen. Et dobbeltspor vil gjøre jernbanen mer robust i forhold til framtidig trafikkøkning
som følge av en sammenkobling med Sørlandsbanen, hyppigere togavganger, mer lokaltrafikk og mer
godstrafikk.
I dag har ca 17 km av Vestfoldbanen blitt modernisert med nytt dobbeltspor. Den første delen forbi
Skoger stod ferdig i 1995 og etter dette er det bygget dobbeltspor gjennom Sande og kryssingsspor
ved Nykirke og parsellen Barkåker-Tønsberg er nylig satt under trafikk.
Videre er det planlagt bygging og ferdigstillelse av følgende parseller:
 Holm – Holmestrand – Nykirke (2011 – 2016)
 Farriseidet – Porsgrunn (2012 – 2018)
Parsellen Farriseidet – Porsgrunn (Parsell 12) er organisert i to delprosjekter, 12.1 i Larvik og 12.2 i
Porsgrunn. 12.1 strekker seg fra Farriseidet til Fylkesgrensen mot Telemark, og parsell 12.2 går fra
grensen til ca 500 meter før Porsgrunn stasjon.

1.2

Overordnet mål

Det overordnete målet er å utvikle en effektiv og konkurransedyktig jernbane med kortere reisetider,
tilfredsstillende frekvens, høy grad av punktlighet, bedre sikkerhet og miljøvennlighet.
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Når hele Vestfoldbanen er modernisert, er målet at reisetiden mellom Skien og Oslo er redusert med
en time i forhold til i dag, mens reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn er redusert fra 34 minutter til 12
minutter.

1.3

Reguleringsplan og byggeplaner for dobbeltspor mellom Farriseidet og
Porsgrunn

Reguleringsplan for dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn ble vedtatt i 2010. Etter dette har
det pågått arbeid med byggeplaner etter en inndeling i 4 delparseller:
05 Fylkesgrensen
06 Skillingsmyr
07 Herregårdsbekken
08 Vallermyrene
Det er utarbeidet endelig byggeplan for 07 Herregårdsbekken og foreløpige byggeplaner for de andre
parsellene.

1.4

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning (KU) for jernbanetraseen ble godkjent høsten 1994. Spørsmålet om behovet for
ny konsekvensutredning er drøftet med Larvik og Porsgrunn kommuner, fylkesmennene i Vestfold og
Telemark og Miljøverndepartementet. Disse har konkludert med at reguleringsplanarbeidet for en
dobbeltsporet jernbanetrase ikke utløser krav om utarbeidelse av konsekvensutredning i henhold til
plan- og bygningslovens § 4- 2. Vi viser i denne sammenheng til konsekvensutredningsforskriftens §
2 der reguleringsplan i samsvar med overordnet plan som er konsekvensutredet, gir unntak."
Forslag til nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn er i stor grad sammenfallende med den
regulerte traséen for enkeltspor på strekningen.
Endringen fra det regulerte enkeltsporet til dobbeltspor er:





Endret kurvatur på grunn av økt dimensjonerende hastighet fra 200 til 250 km/t. Dette gir noe
endret arealbeslag i dagsonene (flere rømningstunneler, rømningsveier og større
massedeponier), men først og fremst endret trasevalg inne i tunnel.
Økt bredde og arealbeslag som følge av at dobbeltsporet krever 4,7 meter mer i bredden.
Økt investeringsbehov fra 3,7 til 6,1 mrd (65 % kostnadsøkning).

Program for tilleggsutredninger ble sendt ut sammen med varsel om oppstart ved regulering av
dobbeltspor i 2010. I tillegg til konsekvensutredning fra 1994 som fortsatt vil gjelde for store deler av
tiltaket, er det gjort følgende utredninger/vurderinger i planprosessen i 2010:
-

1.5

Støyutredning
Registrering av automatisk fredete kulturminner
Vurdering av massedeponier
Landskapsfaglige vurderinger
Kartlegging av naturverdier i nye områder (som ikke ble regulert i 2002)
Konsekvenser i anleggsperioden/miljøoppfølgingsprogram (mop)
Risiko- og sårbarhetsanalyse (Ros-analyse)

Reguleringsendring i 2012

Gjennom det videre arbeidet etter reguleringsvedtaket i 2010 har prosjektet fått mer detaljert kunnskap
om arealbehov knyttet til rømningsveier, anleggsveier, riggområder med mer. Derfor er det fremmet
reguleringsendring i 2012. Hovedtrekkene i planen er likevel uendret fra 2010.
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De viktigste endringene i planen er:
 Ny parallell rømningstunnel langs Storberget tunnel (plankart 8,10,11)
 Ny alternativ rømningstunnel og rømningsveg fra Eidanger tunnel til Pasadalen og midlertidig
anleggsveg (plankart 15)
 Nye omlastestasjoner i fjell i tunnelene for anleggsdriften (plankart 11,12)
 Utvidet riggområde og midlertidig anleggsområde ved Herregårdsbekken (plankart 11)
 Ny alternativ rømningstunnel/rømningsvei fra Storberget tunnel til Lannerheia skytebane inkl
midlertidig parkering for skytebanen LNF-P (plankart 9)
 Ny beredskapsvei (VF2A) og utvidet riggområde ved Nøklegård (plankart 1,2).
 Tidligere midlertidig anleggsvei ved Ønna (VF6) er gjort om til permanent rømningsvei
(plankart 7)
 Nye midlertidige anleggsveger mellom fylkesgrensa og Ønna (MV2, MV3, MV4 og MV5
(plankart 1,5,6,16) og Vallermyrene (plankart 14)
 I tillegg er det gjort noe justering av formålsgrenser og finjustering av veger for bla å unngå
skråningsutslag ut i bekker
I arbeidet med reguleringsendringen er fagrapport for støy oppdatert med utgangspunkt i nye
trafikkberegninger for jernbanen. Det er gjennomført tilleggsregistreringer i av kulturminner, men her
vil det bli foretatt noen flere registreringer før 2.gangsbehandling. Kartlegging av naturverdier fra 2010
er supplert med et tilleggsnotat. Det er gjort mindre justeringer i notat om massedeponier i forbindelse
med anslåtte volumer, og tillatt høyde for deponiene er økt med ca 2 meter. Landskapsfaglige
vurderinger, miljøoppfølgingsprogram (mop) og Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er ikke
oppdatert.

1.6

Skisse – eksisterende situasjon

Figur 1 Dagens jernbane mellom Larvik og Porsgrunn
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1.7

Skisse- mulig fremtidig situasjon

Figur 2 Fremtidig jernbane. Blå linje viser traséen i Porsgrunn

2 PLANSTATUS
OVERORDNEDE PLANER OG RETNINGSLINJER
Nasjonal transportplan 2010 – 2019
Gjennom behandling av NTP 2010 – 2019 er det vurdert om kapasiteten som ett enkeltspor gir er
tilstrekkelig ved en fremtidig sammenkobling med Sørlandsbanen og dersom det skal kjøres gods på
strekningen. Samferdselsdepartementet har derfor bedt Jernbaneverket vurdere utbygging av
dobbeltspor for hele eller deler av parsellen mellom Larvik og Porsgrunn.
Kommuneplanens arealdel 2007 - 2020
Porsgrunn hadde ca 33 715 innbyggere i begynnelsen av 2006. Det er forventet en årlig vekst i
befolkningen på mellom 0,4 % og 0,8 % pr år i perioden frem til 2020. Grenland utgjør ett felles bolig
og arbeidsmarked, i tillegg til å være del av en større pendlerregion med Vestfold og Oslo-området.
Pendlingen mellom Porsgrunn/Skien området og Larvik, Sandefjord og Tønsberg er betydelig og var i
2005 på mellom 800 og 900 pendlere daglig hver vei. Det forventes at denne pendlingen vil kunne øke
med utbygging av ny jernbane og ny E18.
Det er satt som mål i kommuneplanens arealdel at Grenlandsbanen og Sørlandsbanen skal knyttes
sammen i Grenland og at båndlegging av trasé for Grenlandsbanen skal innpasses og sees i
sammenheng med effektiv framkommelighet og byutvikling.
Trasé for parsell 12.2 er avmerket i arealplankartet og går gjennom et område som i hovedsak er satt
av til landbruks-, natur- og friluftsområde (lnf-område).

2.1

Gjeldende regulering

Området er i hovedsak regulert til jernbaneformål med tilhørende rømningstunneler, rømningsveier
anleggsområder og deponier gjennom gjeldende reguleringsplan for dobbeltspor (2010).
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Området som ikke er dekket av gjeldende regulering er for det meste uregulert, men satt av til
landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel.

2.2

Tilgrensende og berørte reguleringsplaner

Følgende planer grenser til eller berøres av tiltaket:
-

Reguleringsplan for midlertidig adkomst til Bjørntvedt brudd, 05.06.69
Reguleringsplan fro Myrene næringsområde, 18.06.03
Reguleringsplan for Snekkeråsen II, 27.11.64
Regulerings- og bebyggelsesplan for Tveitanlia, 01.12.66
Regulerings- og bebyggelsesplan for del av Snekkeråsen II og Tveitanlia, 09.02.73
Reguleringsplan for riksveg 36b – Ullinvegen og Prestealléen, 02.08.79
Reguleringsplan for Eidanger kirkegård, boligfelt med mer, 06.01.87
Reguleringsplan for del av Moheimområdet, 15.09.88
Reguleringsplan for Eidanger kirkegård, 25.04.02
Reguleringsplan for Enger, Vallermyrene, 25.03.04
Reguleringsplan for Moheim, 12.03.09
Reguleringsplan for Langangen øst, 10.10.96
Reguleringsplan for E18 grense – Langangen, 11.09.08
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2.3

Planprosess og Medvirkning

PLANPROSESS
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt pr. brev til berørte grunneiere, offentlige etater og
interesseorganisasjoner den 6.oktober 2011. Kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble
annonsert samme dag i avisene Varden, Telemarkavisa og Porsgrunn Dagblad.
Informasjon om oppstart ligger på www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen.
Brev med varsel om oppstart for et utvidet varslingsområde på strekningen Larvik grense –
Markavegen ble sent grunneiere, offentlige etater og interesseorganisasjoner 17. november 2011.

INNSPILL TIL KUNNGJØRING
Det har kommet innspill fra offentlige etater, interesseorganisasjoner og berørte grunneiere. Disse
følger vedlagt.
Nedenfor er det gitt en forkortet oppsummering av innspillene.

Reguleringsplan for Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor – med endring
Innspill til kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid
Dok.
nr.

Dato

Fra

Tema

Jernbaneverkets kommentarer

74

14.10.11

Statens Vegvesen

Ingen merknader til varselet.

Ingen kommentarer.

75

11.10.11

Direktoratet for
mineralforvaltning

Ingen kommentarer til de foreslåtte
reguleringsendringene.

Ingen kommentarer.

76

25.10.11

Statnett

Planene berører ingen av Statnetts planlagte
(meldte), eller eksisterende ledninger eler
stasjoner i området.

Ingen kommentarer.

77

21.10.11

Vallermyrene Vel

Stiller spørsmål ved ny jernbanes plassering
forbi boligene, samt plassering og utførelse av
støyskjerm langs ny bane.

78

14.10.11

Myre Borettslag

Stiller de samme spørsmål som Vallermyrene
Vel; og er i tillegg opptatt av hva som skjer
med hensyn til grunnerverv spesielt siden det
blir liggende igjen et restareal av gammel
jernbanegrunn mellom eiendommene og den
nye banen.

80

01.11.11

Kystverket Sørøst

Kystverket Sørøst har ingen merknader i
forbindelse med varsel om oppstart av
reguleringsarbeidet.

Jernbaneverket har sendt en
likelydende tilbakemelding til
Vallermyrene Vel og Myre
Borettslag (dok 78). Se
kommentarer til Myre Borettslag
Fremtidig eiendomsgrense mellom
eiendommene og ny jernbane
vurderes nærmere i omreguleringen. Jernbaneverket
ønsker å beholde egen
jernbanegrunn ved avslutning av
dobbeltsporet i påvente av videre
utvikling til dobbeltspor.
Støyskjermen utføres i elementer
av betong montert på betongfundamenter mellom søyler i stål
(2,3 meter høyde over
skinnetopp). Skjermens
utstrekning i lengderetning blir
kortere enn opprinnelig regulert
som følge av ny støyvurdering og
justeringer ifm byggeplanlegging.
Ingen kommentarer.
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81

02.11.11

Telemark
fylkeskommune
(TFK)

Registrering av automatisk freda kulturminner
har tidligere gitt en rekke funn, og nye områder
må også registreres. Disse skal som
hovedregel sikres gjennom bruk av
hensynssone.
Spørsmål om dispensasjon avklares gjennom
reg. prosessen. Riksantikvaren kan evt.
godkjenne planen med krav om arkeologisk
utgraving før realisering. Utgifter bæres av
tiltakshaver.
Det automatisk fredede Eidanger kirkested
med Askeladden ID 84065 ligger i
planområdet. Riksantikvaren har følgende
uttale til varselet om oppstart:
“En ny rømningstunnel og tunnelåpning vil
trolig ikke bli utilbørlig skjemmende i
omgivelsene til Eidanger kirke. Det er usikkert
om en slik rømningstunnel kan skape fare for
ustabile grunnforhold for Eidanger kirke og
kirkegård, og i verste fall utrasing. Disse
forholdene må klarlegges i detalj når
reguleringsendringene legges fram til offentlig
høring. Om nødvendig kan disse forholdene bli
ivaretatt med egne reguleringsbestemmelser”.
Vedrørende endringer i kartblad 6 rundt
bebyggelsen på Gunnarsrød og 1700talsbygningen på Viersdalen vises til uttale
datert 21.1.2010 angående meldeplikt etter
kulturminneloven § 25.

82

03.11.11

Fylkesmannen i
Telemark

Fylkeskommunen slutter seg til
utredningstemaene listet opp i kapittel 5 i
referat fra forhåndskonferansen med
Porsgrunn kommune.
Naturmangfold:
Naturmangfoldsloven § 8-12. Behov for
kartlegging av naturverdier på nye arealer etter
DN- håndbok 13 må vurderes. Det må gjøres
en konkret vurdering av om
kunnskapsgrunnlaget er godt nok.
I planvedtaket må det framgå hvordan det
enkelte prinsipp i §8-12 er vurdert.
Landskap:
Inngrep som berører nasjonalt/regionalt viktige
naturelementer (geologiske formasjoner og
forekomster, elve-/ bekkelandskap, våtmarker,
edelløvskog mm) bør unngås.
Landbruksfaglige merknader:
Det er et nasjonalt mål å redusere
nedbyggingen av dyrkbar mark til et minimum.
Fylkesmannen forutsetter at det videre
planarbeidet tar hensyn til jordvernet.
Samfunnssikkerhet og beredskap:
Kravet til risiko- og sårbarhetsanalyse gjelder
for alle planer for utbygging etter plan- og
bygningsloven. Område med fare, risiko og
sårbarhet avmerkes i planen som
hensynssone.

Nye arealer tilleggs-registreres i
samarbeid med fylkeskommunen
mht automatisk freda kulturminner.
Vedrørende Eidanger kirke
beholdes reguleringsbestemmelsene fra tidligere plan (
§ 3.4 uendret); og JBV vil
etterfølge kravene satt av
Riksantikvaren mht å fremskaffe
søknad om godkjenning. Endring
av rømningstunnel vil bedre
situasjonen ved kirken både visuelt
og ifht rystelser
/grunnvannsproblematikk i fht
tidligere plan. Basert på
foreliggende undersøkelser og
observasjoner, er det lite
sannsynlig at tunnelen vil påvirke
stabiliteten til massene eller endre
grunnvannstanden ved kirken og
kirkegården.

Tiltaket berører ikke den aktuelle
bebyggelsen på Gunnarsrød og i
Viersdalen.
Fagrapporter oppdateres i den
grad det er endringer som tilsier
det, og kommenteres i
planbeskrivelsen.

Naturmangfold:
Ifm. reguleringsarbeidet i 2010 ble
notat “Kartlegging av naturverdier
på nye arealer for parsell 12.2”
utarbeidet. Nye arealer vurderes
med utgangspunkt i Naturbase,
MiS og Artskart; og presenteres i
et tilleggsnotat.
Landskap:
Temaet landskap anses å være
tilstrekkelig omtalt.

Landbruksfaglige merknader:
Merknaden tas til etterretning.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Ingen vesentlige endringer i risiko
og sårbarhetsanalysen fra forrige
plan. Analysen beholdes uendret
som vedlegg til plan.

11

Reguleringsplan
Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor – med endring, Porsgrunn kommune
Vannmiljø:
Fylkesmannen forutsetter at det ved videre
arbeid med planen tas hensyn til vannmiljøet,
og at det ikke legges opp til utfyllinger eller
andre store inngrep i vassdrag.

Vannmiljø:
Eventuelle endringer i fht inngrep i
eller inntil vassdrag vurderes i
planbeskrivelsen i den grad
vassdrag blir berørt.

Temakart for endringer:
Fylkesmannen ber om at det ved oversendelse
av nytt plankart vedlegges et temakart som
viser endringene i forhold til tidligere godkjent
plan.

Der det er foreslått nye veger og
rømningstunneler fremgår dette
tydelig i plankartet.

Viser til møte mellom JBV og
Norcem. Mange av punktene
dreier seg om forholdet i
anleggsfasen.
JBV har gitt en foreløpig
tilbakemelding til IEC-hus hvor en
gjør oppmerksom på bla
fornminner og høyspenttrase som
er i berøring med tomta. Spørsmål
om bygging må forelegges
Porsgrunn kommune.
Møtet den 16.11.11 var initiert av
Jernbaneverket og bakgrunn også
for varsel om utvidelse av
reguleringsområde den 17.11.11.
Jernbaneverket ønsker å få til en
bedre løsning spesielt mht
anleggstrafikk i byggeperioden; og
ser en mulighet for at noe av dette
vegsystemet også kan ha fremtidig
nytte for grunneiere og
allmennheten. Innspillet blir tatt
med videre.
Jernbaneverket har igangsatt
arbeid med grovanalyse for
rømning; men anser ikke behov for
å endre prinsippløsningene i
reguleringsplanen. Øvrige punkter
drøftes videre med redningsetatene. Spørsmålene berøer ikke
reguleringsplanen.
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21.10.11

Norcem

Har innspill av betydning spesielt for
gjennomføring av utbygging og detaljer for
byggeplanleggingen.
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27.10.11

IEC-hus

Ønsker en bekreftelse på at det kan bygges
bolig på den ubebygde tomten gnr 1 bnr 171
ved Lillegårdkrysset (ved Herregårdsbekken),
uten at dette blir berørt av arbeidene rundt
jernbanen.
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22.11.11

Anders og John
Lønnebakke
(innspill til utvidet
reguleringsområde
)

Har etter møte i området den 16.11.11gitt et
innspill til mulig føring av anleggs/driftsveger
over deres eiendom. Her vurderer de hvor
vegene kan legges ifht best mulig utnyttelse og
tilpasning fremtidig for deres egen bruk,
allmennheten (herunder skiløyper og
mulighetsstudie for nye Langangen
næringsområde) og for å tilpasse seg
eksisterende bygningsmiljø (herunder
Solbergseter og Hvilastein)
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25.10.11

Porsgrunn
Brannvesen,
sykehuset
Telemark, Politiet i
Telemark

1050-1

01.12.11

Statens vegvesen

1050-2

14.11.11

Vallermyrene Vel

1050-4

02.12.11

1050-6

07.12.11

Jan Erik
Langangen
Porsgrunn
kommune

Det må utarbeides en grovanalyse på
rømning. Sluse mellom jernbanetunnel og
rømnings-/angrepstunnel må ligge så dypt inn i
tverrslaget at den er sikret mot mekanisk og
termisk påkjenning ved en togulykke. Lange
evakueringsavstander medfører at det må ses
nærmere på hjelpemidler for evakuering av
pasienter med forhåndslagring av båretraller,
rullestoler eller lignende i beredskapscontainerne ved beredskapsplassene.
Lange angrepsveier medfører at det også må
ses nærmere på materiell/utstyr i forhold til
innsats.
Statens vegvesen har ingen merknader til
utvidet varslingsområde på strekningen Larvik
grense - Markavegen
Ønsker noe mer utdyping av spørsmål stilt i
dok.77
Har innspill til møteplass og mulig avgrening
for fremtidig driftsveg
Porsgrunn kommune er opptatt av bruk av
overskuddsmasse av tunnelstein til nye
næringsarealer i Gunneklevfjorden.

Kommunen ser det som positivt om
rømningsveg planlagt nær Lannerdammen kan
tas ut av planen ved at det bygges en
rømningstunnel parallelt med Storberget

Ingen kommentarer

Jernbaneverket har gitt
tilbakemelding i dok. 1050-3.
Jernbaneverket har gitt
tilbakemelding i dok.1050-5.
Det utredes mulig bruk av
tunnelstein parallellt med
reguleringen i samarbeid med
aktørene for utvikling av arealene i
Gunneklevfjorden.
Jernbaneverket har ikke behov for
å bygge rømningsvegen nær
Lannerdammen dersom foreslått
parallell rømningstunnel vedtas.
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tunnel.

1050-14

09.01.12

Telemark
fylkeskommune
(TFK)

Kommunen påpeker tilfredsstillende
registering av naturmangfold og fornminner.

Jernbaneverket vil påse at dette
etterkommes i planarbeidet.

Kommunen er opptatt av å få redusert
trafikken på Markavegen av
trafikksikkerhetsmessige hensyn.

Jernbaneverket er også opptatt av
å redusere trafikkbelastningen på
Markavegen, av hensyn til både
trafikksikkerhet og for å unngå
skader på vegen og bebyggelse
som ligger tett på vegen.
Anleggsvegene nevnt over vil
kunne redusere trafikken betydelig

Kommunen er opptatt av at anleggsveger
klassifiseres både mht om de er midlertidige
eller permanente, samt mht standard herunder
vegbredde i midlertidig og permanent
situasjon; og at også friluftsinteressenes
innspill må vektlegges.

Jernbaneverket vil i planen skille
mellom midlertidige veger for
anleggsdriften og permanente
veger som jernbaneverket har
behov for å benytte som adkomst
til eksempelvis beredskapsplasser
og tekniske anlegg. Innspill fra
friluftsinteresser og grunneiere vil
bli vektlagt.

I tidligere vedtatt reguleringsplan av
12.07.2010 er det angitt, ref
reguleringsbestemmelsene §10-2 at
massedeponiene hvor det deponeres
tunnelstein skal tilsås eller revegeteres etter
prinsipp om naturlig revegetering. I ettertid er
det fra skogeierhold kommet frem skepsis til
om disse arealene vil kunne fungere som
arealer for skogproduksjon. Kommunen
forutsetter at istandsetting av slik omdisponert
skogsmark blir utført i henhold til standarder
avklart på nasjonalt nivå. Kommunen mener
det bør vurderes å presisere og ansvarliggjøre
tilplanting av skog på deponiene.
Telemark fylkeskommune – kulturminnevern
(kmv) har behov for utsatt frist for å få
gjennomført nødvendige forundersøkelse av
automatisk freda kulturminner (arkeologiske
registeringer); og nødvendige avklaringer
dersom det er behov for dispensasjoner og
utgravninger ifht riksantikvaren.
Forundersøkelser som er påbegynt fortsetter
så snart det er faglig forsvarlig til våren.

Jernbaneverket mener det er riktig
å holde fast ved prinsippet om
naturlig revegetering slik det er
gjort i gjeldende reguleringsplan.
Erfaring fra tilsvarende tipper med
tunnelstein har vist at dette
fungerer.

Jernbaneverket samarbeider tett
med kulturminnevernet (kmv) ifbm
forundersøkelsene til våren. Det
avklares fortløpende om det er
behov for dispensasjoner
/utgravning eller om planen kan
justeres for å unngå berøring av
fornminner frem til 2.gangs
behandling av planen; hvor plan
og bestemmelser skal være
oppdatert; slik at det er mulig ved
behov for Riksantikvarens
behandling å gjøre dette rasjonelt
etter 2.gangs behandling av
planen og før endelig planvedtak i
bystyret.

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
3.1

Dagens Vestfoldbane

Vestfoldbanen var ferdig bygget mellom Drammen og Larvik i 1881 og i 1882 var strekningen mellom
Larvik og Porsgrunn ferdig. Dagens strekning mellom Farriseidet og Porsgrunn er ca. 35 km lang og
går nordover langs Farrisvannet, passerer Kjose og Oklungen før den dreier sørover gjennom
13
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Bjørkedalen til Eidanger. Banen ble elektrifisert i 1957. Intercitytogene ble introdusert i 1978 og
trafikken har siden den gang nådd banens kapasitetsgrense.
Store deler av dagens Vestfoldbane ligger i samme trase og med tilnærmet samme kurvatur som da
den ble åpnet i 1881/82. Geometrien på dagens trase er ikke tilfredsstillende, og minste
horisontalkurveradius er 188 m. Banen er ikke tilpasset høye hastigheter (skiltet hastighet på traseen
varierer mellom 50 - 100 km/t). Vestfoldbanen er en av banestrekningene med dårligst punktlighet.
Mye av banen går i bratt terreng med høye og bratte skjæringer. Det er 12 tunneler på strekningen.
Banen har 30 planoverganger og kun tre av disse er sikret med bom. På grunn av det vanskelige
terrenget, kjører togene med lav hastighet. Flere av togavgangene mellom Larvik og Skien er i dag
erstattet av busser pga. den dårlige kvaliteten på banen. Mellom Larvik og Porsgrunn finnes det i dag
to kryssingsspor, Oklungen og Eidanger. Kjøretiden mellom Larvik og Porsgrunn er rundt 34 minutter,
og dette gir en gjennomsnitthastighet på rundt 64 km/t.
Det har vært god trafikkutvikling på Vestfoldbanen de siste årene, men banen har ikke kapasitet til å ta
flere tog uten at forsinkelsene øker. Toget møter samtidig sterk konkurranse fra nye E18 gjennom
Vestfold, og dette tvinger frem et behov for en moderne bane.

3.2

Nærmiljø og friluftsliv

3.3

Landskap og vegetasjon

Friluftsområdene rundt Porsgrunn er preget av rik og variert natur, med et stort antall plantearter og
utvalg av fugler og dyr. De er lett tilgjengelige godt tilrettelagt for turgåing. Planområdet ligger i et
område som er relativt uberørt. Området er svært kupert og for det meste dekket av skog og
ubebygde områder. Her finnes skogteiger og utsiktspunkter og rester av gamle minnesmerker og
kjøreveier der tømmer og trekull er fraktet ut.

Tiltaksområdet inngår hovedsakelig som del av de store sammenhengende skogtraktene på
Østlandet. Av NIJOS kategorisert i landskapskategori 07, Skogtraktene på Østlandet, og mot
Porsgrunn i landskapskategori 04, Låglandsdalføra i Telemark, Buskerud og Vestfold.
Region 7 er sterkt oppdelt av ulike dal- og lavlandsprofiler. Åspreget er typisk, med skrinne topper og
fuktige dalsøkk. Topografien i området er meget variert med mange koller og søkk. Gran og furu er
dominerende treslag, med gran i dalbunner og flatere partier og furu på skrinnere topper og i områder
med næringsfattig bergrunn. Klima er i norsk målestokk gunstig, og det finnes innslag av mer
varmekjære treslag.
Tradisjonelt har landskapet vært preget av skogdrift med mindre gårder og utmarksbruk som ligger
spredt. Utmarksbrukene er på retur, og deler av det åpne kulturlandskapet er i ferd med å gro igjen.
Daldragene i området er lukket og de fleste inngrep vil bare være synlig på kort avstand og fra
høyereliggende partier.
Typisk hovedform for region 4 er et dalprofil. Dalsidene er tydelige og ofte klart definert, med
gjennomgående lave til moderate høyder. Beliggenheten under marin grense gir arealer med leirjord i
dalbunnen og dalsider. Leirjorda gir sletter, svakt bølgende flater eller raviner i mosaikk med mindre
flater. Dalsidene har ofte runde koller og sva med iøynefallende fjellblotninger i skråningene. I
underregion 4.1 Skien/Porsgrunn inngår deler av tilstøtende fjordarmer.
Barskog dominerer i region 4. Gran er vanlig på steder med godt jorddekke. Ulike blåbærskoger
dominerer, men på gunstige steder fins mer artsrike lågurt- og høgstaudetyper. Blandingsskog og
reine løvskoger ses blant annet i raviner, nær dyrket mark og i sigevannspåvirkede lier. På skrinne
koller, rygger skrenter og lignende vokser artsfattig og lyngdominert furuskog. På svært næringsrik
14
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grunn eller i solvendte skråninger finnes stedvis ulike typer edelløvskog. Innslag av kalkbergarter
skaper grunn for mer sjeldne kalk- og næringskrevende plantesamfunn, blant annet artsrike
edelløvskoger.
Regionen er blant landets beste jordbruksregioner og jordbruksmark og skog veksler på å dekke
dalbunnen. Jordbruksbebyggelsen preger bebyggelsen i dalbunnen de fleste steder. Porsgrunn
sentrum ligger i bunnen av dalen i overgang til fjord. Gårdstun ligger i mosaikk med boligfelt som
”satellitter” for Porsgrunn.

3.4

Kulturminner og kulturmiljø

Sommeren 2009 ble det gjennomført en kulturhistorisk registrering for ny jernbanetrasé mellom Larvik
og Porsgrunn. Funnene er samlet i en egen rapport.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
I Kulturminneloven av 1978 § 4 og § 8 er det listet opp hvilke kulturminner som er automatisk fredete.
Disse er beskyttet pga sin høye alder (fra forhistorisk tid og middelalderen).
Det er tidligere registrert 18 automatisk fredete kulturminner i det aktuelle undersøkelsesområdet.
(hovedsakelig dagsoner, massedeponier og riggområder). 14 lokaliteter er bosettingsspor fra
steinalderen og 2 lokaliteter er bosettingsspor fra jernalderen. I tillegg er det funnet flere hulveier,
gravfelt fra eldre jernalder og rester av en kavlebro fra middelalderen.
Funnsteder:
Gunnarsrød – 10 funn
Gaukåsen – 3 funn
Ønnadalen – 1 funn
Nøklegård – 1 funn
Tolleskogen – 1 funn
Herregårdsbekken – 1 funn
En del av de registrerte kulturminnene er kartfestet på Økonomisk Kartverk og i Riksantikvarens
kulturminnedatabase Askeladden.
Gunnarsrød
Funnene ligger i samme området og med relativt liten avstand fra hverandre. Disse kan synes å
fremstå samlet som en aktivitetssone og har i varierende grad forskningsmessig interesse. En
kavlebro fra middelalderen ligger i dag under bakken og har stort forskningmessig potensial. Det
fuktige jordsmonnet på stedet gjør at mange organiske materialer er bevart. Disse kan gi viktig
informasjon om gårdsbruk i middelalderen.
Gaukåsen
En heller med kull fra bronsealderen er sannsynligvis spor etter et midlertidig opphold. Potensialet er
relativt lite pga lite tilgjengelig beliggenhet. I tillegg er det funnet steinalderboplasser som
sannsynligvis er fra tidlig mesolittisk tid. Disse er av stor forskningsmessig interesse, på grunn av
relativt få tilsvarende undersøkte boplasser.
Ønnadalen/ Langangen bru
Funnet her fremstår i dag som en uberørt steinalderboplass med stor forskningsmessig interesse.
Nøklegård
Denne lokaliteten er relativt liten og ligger i utkanten av det planlagte massedeponiet. Lokalitetsflaten
er delvis ødelagt gjennom skogbruksaktivitet.
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Tolleskogen
Dette funnet er antagelig en jordbruksbosetting fra bronsealderen og har sannsynligvis et betydelig
potensial.
Herregårdsbekken
På en flate vest for Herregårdsbekken er det funnet hulveier og kullgroper. Området har betydelig
forskningsmessig potensial. Et funn på den østlige siden av Herregårdsbekken består av 3 tydelige
stolpehull, sannsynligvis fra jernalderen. Ved Herregårdsbekken er det også tidligere registrert et
gravfelt (Askeladden ID 58538) og en dommerring, som er en relativt sjelden fornminnetype i
Telemark og Norge for øvrig. I tillegg er det påvist et gammelt vegfar på vestsiden av
Herregårdsbekken som blir brutt av jernbanen.
I forbindelse med reguleringsendringen er det gjennomført nye registreringer. I varslingsperioden er
følgende funnene listet opp nedenfor registrert og vist i plankartet, men foreløpig ikke tatt inn i
reguleringsbestemmelsene. Alle funnene er steinalderboplasser.
Ulsbru
Id 150615 (ved VF3, plankart 3)
Ønnadalen
Id 151276 (ved Ønna, plankart 7)
Id 151272 (ved Ønna, plankart 7)
Pasadalen/Tolleskogen
Id 150594 (ved Eidanger, plankart 12)
Id 150614 (ved Eidanger, plankart 12)
Id 109074 (ved Lillegårdskrysset, plankart 11) er tidligere registrert, men er nå innenfor
reguleringsområdet og direkte berørt.
For nærmere detaljer om tilleggsregistreringer, vises til ”Kulturhistorisk registrering, Vestfoldbanen
dobbeltspor – tilleggsregistrering 2011”, Telemark fylkeskommune. Flere registreringer vil bli
gjennomført før 2. gangsbehandling av reguleringsplanen. Avklaring av om funnene skal graves ut
eller sikres vil skje i prosessen frem mot 2.gangsbehandling i tett dialog mellom Telemark
fylkeskommune og Jernbanverket. Alle funn vil være med i plankart og bestemmelser når saken
fremmes til 2. gangsbehandling. Her vil det også være avklart hvilke funn som det skal søkes
dispensasjon for til Riksantikvaren.

KULTURMILJØ
På gården Gunnarsrød ligger to SEFRAK- registrerte bygninger. Dette dreier seg om et bryggerhus fra
mellom 1825 og 1850 og et våningshus fra siste del av 1800-tallet. Ved Ønna og Herregårdsbekken
blir også kulturmiljøer til en viss grad berørt av tiltaket.

3.5

Naturmiljø

NATURGRUNNLAG
Planområdet ligger i den sørvestlige delen av Oslofeltet, og er dominert av bergarten larvikitt som er
hard og næringsfattig. Mangel på næringsrik og kalkrik berggrunn gir fattigere vegetasjon og
artsmangfold, men i dalbunnene er det stedvis marine, sandholdige avsetninger som gir mer
næringsrike områder og rikere vegetasjon. Området har i norsk sammenheng et meget gunstig klima
med lang vekstsesong og høye temperaturer.
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I denne delen av Vestfold går det et tydelig skille ved raet. Arealene på utsiden av raet er karakterisert
av gode jordbruksområder mens det på innsiden av raet er knausete, kupert og skogvokst. Den
planlagte jernbanen går i sin helhet på innsiden av raet. Den marine grensen ligger på 145-150 meter
over havet. Jernbanetraseen ligger under marin grense, mens toppene av åsene rundt ligger over
marin grense. Topografien gjør enkelte områder relativt vanskelige tilgjengelige; og noen skogområder
er derfor mindre berørt av nyere menneskelig aktivitet.

DYRELIV

Området kan i nasjonal målestokk karakteriseres til å være relativt artsrikt, men grunnet menneskelig
påvirkning er det svært få verdifulle forekomster igjen. Vegetasjonen i tiltaksområdet gir imidlertid
grunnlag for et rikt dyreliv, herunder gode bestander av hjortevilt som elg og rådyr, samt bever og
hare. Orrfugl og et rikt småfuglsamfunn er også typisk for tiltaksområdet. Området langs banetraseen
brukes som både sommer- og vinterbeite av elg og rådyr. Av amfibier forekommer blant annet de
vanligste artene frosk, padde og huggorm. Ferskvann, bekker og våtmark utgjør imidlertid bare en liten
del av det totale planområdet.
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ET UTVALG AV RØDLISTEARTER FRA PLANOMRÅDET
Latinsk navn

Norsk navn

Status Funn i området

Sopp
Clavulicium macounii

VU

Eidanger kirke

Albatrellus subrubescens

Furufåresopp

NT

Eidanger kirke

Geastrum quadrifidum

Styltejordstjerne

NT

Eidanger kirke

Fistulina hepatica

Oksetungesopp

NT

Bjønnåsen, Fritzkløveråsen og Ønnsåsen

Xylobolus frustatulus

Ruteskorpe

NT

Fritzkløveråsen

NT

Fritzkløveråsen

Pachykytospora tubercolosa Eikegreinkjuke
Lav
Xanthoria fallax

EN

Porsgrunn jernbanestasjon

Chaenotheca phaeocephala Stautnål

Buktmessinglav

VU

Grenland folkehøgskole

Ramalina thrausta

Trådragg

VU

Eidanger kirke

Melampyrum cristatum

Kammarimjelle

EN

Eidanger

Trifolium montanum

Bakkekløver

VU

Eidanger jernbanestasjon

Stellaria palustris

Myrstjerneblom

EN

Porsgrunn, nærheten av j.b.st.

Glyceria notata

Sprikesøtgras

EN

Porsgrunn, nærheten av j.b.st.

Arnica montana

Solblom

VU

Preståsen

Laserpitium latifolium

Hvitrot

VU

Gunnarsrud

Eleocharis parvula

Dvergsivaks

VU

Ønna, Pollen

Pernis apivorus

Vepsevåk

VU

Bjønnåsen, Herregården

Rallus aquaticus

Vannrikse

VU

Vallermyrene

Larus ridibundus

Hettemåke

NT

Eidanger kirke

Småsalamander

NT

Lønnebakke

EN

Porsgrunn, nærheten av jernbanest.

EN

Eidanger sandtak

Grynocharis oblonga

VU

Eidanger kirke

Hylis cariniceps

NT

Eidanger

NT

Ønna/Sundsåsen

Karplanter

Fugl

Amfibier
Triturus vulgaris
Insekter
Elachista cingillella
Melitaea diamina

Mørk rutevinge

Aglia tau

Naglespinner

Chrombrugghia distans

Haukeskjeggfjærmøll NT

Langangen

Tabell 1 Rødlistearter
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LIV I BEKKER OG VANN

Alle bekkene i området er sjø-ørretførende, men de fleste har forholdsvis liten vannføring og små
bestander av ørret. I følge nasjonal bestandsoversikt for anadrom laksefisk er det registrert en
selvproduserende bestand av sjø-ørret i Herregårdsbekken. Bekken er regnet som en viktig gytebekk
for sjø-ørret på Telemarkskysten, og Norges Jeger- og fiskeforening (NJFF) avdelig Telemark har i
flere år registrert yngel og gytefisk i Herregårdsbekken. Dette arbeidet er støttet økonomisk av
Fylkesmannen i Telemark. En bekkeundersøkelse som er gjennomført i 2011, viser at det er god
tetthet og bestand av ørret i Rutua (Rødtua), mens i de øvrige bekkene i tiltaksområdet var resultatet
av elektrofisket dårlig.

VERNEOMRÅDER

Ingen naturvernområder er lokalisert innenfor den korridoren som vil bli påvirket.

3.6

Ressursgrunnlag

JORDBRUK OG SKOGBRUK
Skien og Porsgrunn utgjør tyngdepunktet for landbruk i Telemark. På Vallermyrene er kvaliteten på
jorda meget god, og her finnes et aktivt jordbruksmiljø. Det er også et aktivt skogbruksmiljø i regionen.
De fleste landbrukseiendommene består av både jord- og skogarealer.

KOMMERSIELLE UTMARKSINTERESSER
Regionen har store utmarksarealer og stor befolkning, og området er godt tilrettelagt for jakt, fiske og
utmarksbasert turisme.

4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
4.1

Generelt om tiltaket

For å tilpasse den vedtatte traseen for enkeltspor til høyhastighet og dobbeltspor har det vært behov
for å justere linjeføringen. I forhold til regulert trasé for enkeltspor, gjelder dette først og fremst
tunnelstrekningene. I dagsonene var det kun små justeringer. På bakgrunn av nyere krav til
rømningsmuligheter for tunneler ble det planlagt rømningsveger for hver 1000 meter i tunnelene
Skillingsmyr, Storberget og Eidanger. Dobbeltspor ga mer masseoverskudd enn ved en enkeltsporet
jernbane, og dette førte til flere massedeponier enn tidligere planlagt.
Reguleringsplanen omfatter hele tiltaket, det vil si alle tunneler, dagsoner med permanente og
midlertidige inngrep samt massedeponier.
De viktigste endringene av planen fra 2010 fremgår av kapittel 1.5.
Totalkostnad ved bygging av dobbeltspor er beregnet til 6,1 mrd. kr på samme strekning som det
tidligere var planlagt enkeltspor. Det gir en kostnadsøkning på 65 % fra 3,7 mrd.kr.

4.2

Mål for tiltaket

Tiltaket er et ledd i moderniseringen av Vestfoldbanen og har som overordnet mål å utvikle en effektiv
og konkurransedyktig jernbane med kortere reisetider, tilfredsstillende frekvens. høy grad av
punktlighet, bedre sikkerhet og miljøvennlighet.
Utbyggingen av strekningen mellom Farriseidet og Porsgrunn har følgende mål:
- Redusere reisetiden slik at toget blir et konkurransedyktig alternativ til bilen både for reiser
mellom Telemark og Vestfold og for reiser fra Telemark til Drammen/Oslo.
- Bidra til regional utvikling og vekst.
- Muliggjøre en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.
19

Reguleringsplan
Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor – med endring, Porsgrunn kommune
-

Øke tilbudet og tilby priser som gjør det attraktivt å bruke toget.
Redusere driftskostnadene ved å korte inn linjen og å ha
En tilstrekkelig høy teknisk standard.
Skape færrest mulig negative konsekvenser.
Bidra til best mulig samfunnsøkonomisk nytte.
Bidra til best mulig bedriftsøkonomisk nytte for trafikkselskapene.

Hensikten med reguleringsendringene nå i 2012 er å innarbeide endringene som omtalt i kapittel 1.5.

4.3

Jernbane

TRASÉ
Parsell 12.2 Telemark grense – Porsgrunn er delt opp i 5 dagsoner og 4 tunneler. Med utgangspunkt i
topografiske forhold er strekningen inndelt på følgende måte:
-

Skillingsmyr dagsone (Larvik kommune)
Skillingsmyr tunnel
Gunnarsrød dagsone
Ønnsåsen tunnel
Langangen dagsone
Storberget tunnel
Herregårdsbekken dagsone
Eidanger tunnel
Dagsone frem mot Porsgrunn

Parsellen starter ved Skillingsmyr. Etter ca 300 meter går banen inn i den ca. 3,9 km lange
Skillingsmyr tunnel. Kommunegrensen mellom Larvik og Porsgrunn går ca 500 meter inne i tunnelen.
Banen kommer ut i Gunnarsrød dagsone i en fjellskjæring og skjærer lett i terrenget før den går over
på den 62 meter lange Gunnarsrød bru som ligger 100 meter nord for Gunnarsrød gård.
Etter Gunnarsrød bru går banen rett inn i Ønnsåsen tunnel. Ønnsåsen tunnel er kun 600 meter lang,
og banen kommer deretter ut i en ny, kort dagsone ved Langangen. Denne dagsonen har en lengde
på ca 400 meter, hvor 220 meter utgjør Langangen bru.
Etter Langangen bru går banen rett inn i den ca 4,6 km lange Storberget tunnel. Heretter kommer
banen ut ved Herregårdsbekken og krysser under Fv 30. Tunnelportalen for Storberget tunnel ligger
noe lavere enn Fv 30 som derfor vil ligge over tunnelportalen for tunnelen.
Ved Herregårdsbekken går banen over bekken i en liten bru på 35 meter og inn i Eidanger tunnel med
en lengde på ca 2,1 km. Dagsonen ved Herregårdsbekken er på rundt 200 meter.
Eidanger tunnel kommer ut i dagen ved et av de gamle grustakene til Norcem.
Her ligger traséen lavt i forhold til eksisterende terreng. Videre føres banen under eksisterende
Norcem-spor som flyttes ca 40 meter østover. Eksisterende spor kobler seg på det nye dobbeltsporet
og fortsetter videre i ca 300 meter før det går over til enkeltspor videre inn mot Porsgrunn, der
parsellen slutter ca 500 meter før Porsgrunn stasjon. Eksisterende bane legges om og kobles på nytt
dobbeltspor et lite stykke før parsellens slutt. Total lengde på dagsonen inn mot Porsgrunn er på 1350
meter.

MIDLERTIDIG OMLEGGING AV JERNBANEN
I anleggsfasen vil eksisterende spor inn mot Porsgrunn stasjon bli midlertidig flyttet for å få
gjennomført byggingen av nytt dobbeltspor. Stenging av jernbanen vil kun skje i meget korte perioder i
løpet av anleggsperioden. Jernbanen skal hovedsakelig være åpen for trafikk i hele anleggsperioden.
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4.4

Veier

EKSISTERENDE OG NYE E18
Ved reguleringsendringen foreslås nå å koble beredskapsveg til Skillingsmyr tunnel direkte til ny E18 i
toplankryss ved Nøklegård.

OMLEGGING AV VEIER
Det er ingen offentlige veier som må legges om pga nytt dobbeltspor. Det er planlagt at en strekning
på ca 200 meter av Langangveien (gamle E18) legges om. Dette gjelder der Storberget
rømningstunnel 4 kommer ut i dagen. Veien legges om for å bedre sikkerheten og for å få bedre sikt
for anleggstrafikken som kommer ut av dette tverrslaget for hovedtunnelen.
Fv 30 ved Herregårdsbekken krysser over ny portal og her vil det være utfordringer i anleggsfasen og
behov for eventuelle midlertidige omlegginger i anleggsperioden.

DRIFTSVEIER FOR JERNBANEN
Driftsveier ved Gunnarsrød
- Eksisterende privatvei opp til Gunnarsrød oppgraderes til driftsvei og legges over portalen for
hovedtunnelen.
- Ny driftsvei anlegges også inn til beredskapsplass for Ønnsåsen tunnel portal øst.
Driftsveier ved Langangen
- Eksisterende fylkesvei flyttes noe under ny bru for dobbeltsporet som følge av at et av
søylefundamentene til brua kommer i konflikt med eksisterende vei.
- Ny driftsvei anlegges opp til Ønnsåsen tunnelportal vest.
- Veg opp til påhugg.
- Fra tunnelpåhugget til Storberget rømningstunnel 1 kommer det en ny driftsvei inn til
beredskapsplass for Storberget tunnelportal øst.
Driftsveier ved Herregårdsbekken
- Ny driftsvei anlegges fra Fv 30 og inn til tunnelportalen for Storberget i vest.
Driftsveier ved dagsonen inn mot Porsgrunn
- Ny driftsvei anlegges fra veien inn til Norcem og ned mot portalen for Eidangertunnelen i vest.

RØMNINGSVEIER/TVERRSLAG
Rømning for alle hovedtunnelene skjer via direkte evakueringstunneler ut i dagen for ca hver 1000
meter eller til begge portaler/påhugg i hver ende av hovedtunnelen. For Storberget tunnel er det også
foreslått en parallell rømningstunnel med sluser for hver 500m som da tilfredsstiller kravene til parallell
rømningstunnel. Noen av rømningstunnelene er utformet kun til rømningstunnel og noen av tunnelene
bygges også for å kunne brukes som tverrslag ved driving av hovedtunnelen. Til alle rømningsveier
skal det være kjørevei fram til tunnelåpningene og oppstillingsområder for redningsaksjoner ved
åpningen.
Følgende krav er satt til rømningstunnelene:
- Maksimal avstand mellom 2 beredskapsveier er 1000 meter ihht til nye krav til sikkerhet.
- Maksimal avstand mellom 2 sluser i en parallell rømningstunnel er 500m
- Maksimal stigning er 1:6 (16,5%) der det kun skal være rømningstunnel.
- Maksimal stigning er 1:8 (12,5%) der det også bygges som tverrslag.
- Minst mulig inngrep i naturen.
- Kortest mulig tunnellengde.
- Vendehammer nede ved hovedtunnelen for snumuligheter for beredskapskjøretøyer.
På utsiden av rømningstunnelene skal det anlegges et oppstillingsområde der bussene for
redningsaksjoner skal kunne snu og personer kan stå og vente. I tillegg skal det tilrettelegges for
parkeringsplasser for busser inn mot oppstillingsområdet.
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Alle veiene inn mot rømningstunnelene er hovedsaklig dimensjonert for buss og 2-veis trafikk. Det
brukes vegbredde på 6,5 meter og i krappe kurver tilrettelegges det for at 1 buss kommer gjennom
svingen. Maksimal stigning på veiene skal være 1:8 (12,5%).
Skillingsmyr tunnel
Med utgangspunkt i rømning til begge portaler/påhugg ved Skillingsmyr og Gunnarsrød, så må det
etableres minst 3 rømningstunneler i tillegg langs traseen. Alle disse rømningstunnelene vil komme ut
i forholdsvis jomfruelig terreng. Det må derfor etableres driftsveier som fører ned til eksisterende
infrastruktur. Rømningstunnelene presenteres nedenfor.
Rømningstunnel 1
Rømningstunnelen er ca 300 meter og kommer ut ved en av de nye driftsveiene for nye E18.
Tunnelen anlegges som et tverrslag for driving av tunnelen og transport av masser til nærliggende
massedeponi. Driftsveien for nye E18 opparbeides med riktig bredde og føres ned til eksisterende
E18.
Rømningstunnel 2
Tunnelen er ca 230 meter lang og kommer ut ved Gruåsen like ved veien opp mot Skjegge. Denne
veien oppgraderes til driftsvei/rømningsvei med bredde 6,5 m. Tunnelen anlegges som et tverrslag for
driving av tunnelen og til nærliggende massedeponi.
Rømningstunnel 3
Denne tunnelen er ca 450 meter lang, og kommer ut øst for Kjennåsen. Derfra bygges det en ny
driftsvei/rømningsvei ned mot E18 forbi en ny salamanderdam og inn på felles driftsvei med
rømningstunnel 2. Tunnelen anlegges som et tverrslag for tunneldriving og transport av masser til
nærmeste deponi.
Ønnsåsen tunnel
For Ønnsåsen tunnel er det ikke nødvendig å etablere rømningstunneler. Ønnsåsen har kun en
lengde på 590 meter, og det er bare nødvendig med angrepspunkter for beredskap ved
tunnelportalene/ påhuggene.
Storberget tunnel
Med utgangspunkt i rømning til begge portaler og påhugg ved Langangen og Herregårdsbekken, må
det etableres minst fire rømningstunneler langs traseen, eller eventuelt en parallell rømningstunnel
med en felles rømningstunnel som kommer ut i dagen. Begge disse løsningene er valgt å beholde.
Ved alternativet med fire rømningstunnelene vil 2 av disse komme ut i forholdsvis jomfruelig terreng.
Det må derfor etableres driftsveier som fører ned til eksisterende infrastruktur. Rømningstunnelene
presenteres nedenfor.
Rømningstunnel 1
Denne rømningstunnelen er ca 670 meter lang, og kommer ut i jomfruelig terreng rett nedenfor
Furuåsen ovenfor påhugget for hovedtunnelen ved Langangen. Tunnelen anlegges som et tverrslag
for driving av tunnelen og transport av masser til nærliggende massedeponi. Det etableres driftsvei/
anleggsvei ned til Markaveien via Ønnavannet. Dette er også driftsveien/ rømningsveien for påhugget
til hovedtunnelen.
Rømningstunnel 2
Rømningstunnelen er ca 1050 meter lang, og kommer ut ved skytterbanen ved Lillegårdseter.
Tunnelen anlegges som et tverrslag for driving av tunnelen og transport av masser til nærliggende
massedeponi. Veien ned mot eksisterende E18 oppgraderes til driftsvei/ rømningsvei med bredde 6,5
meter. Maksimal stigning er 12,5%. Her er det også foreslått en alternativ rømningstunnel som
kommer ut vest for skytterbanen.
Rømningstunnel 3
Rømningstunnelen er ca 850 meter lang, og kommer ut i jomfruelig terreng rett nord for
Lannerdammen ved Geitåsen. Tunnelen anlegges kun som en rømningstunnel.
Det etableres driftsvei/ rømningsvei langs Lannerdammen ned til Langangsveien (gamle E18).
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Rømningstunnel 4
Rømningstunnelen er ca 650 meter lang, og kommer ut ved Langangveien (gamle E18) rett før
Lillegårdskrysset. Tunnelen anlegges som et tverrslag for driving av tunnelen og som
adkomstmulighet til vei for transport av masser til nærliggende massedeponi.
Ved alternativet med parallell rømningstunnel er det istedenfor 4 rømningstunneler ut i dagen valgt en
parallell tunnel med sluser mellom hovedtunnel og rømningstunnel for hver 500m. Rømningstunnel 2
er da valgt å bruke som rømningstunnel ut i dagen fra den parallelle rømningstunnelen.
Eidanger tunnel
Med utgangspunkt i rømning til begge portaler/ påhugg ved Herregårdsbekken og ved Norcem, må det
etableres minst to rømningstunneler langs traseen. Det er valgt å lage to rømningstunneler som
samles til en rømningstunnel før den kommer ut i dagen. Tunnelene anlegges som tverrslag for driving
av tunnelen og for tilknytning til massedeponi. Her er det 2 forslag hvor den ene tunnelen kommer ut
ved Ullinveien og Eidanger kirke med total lengde for tunnelene er 850 meter. Det andre forslaget
kommer ut i Pasadalen rett nord for gjenvinningsanlegget og er på ca 1000m.

Figur 3 Rømningsveier

ANLEGGSVEIER
Mange av driftsveiene/rømningsveiene som er beskrevet blir også brukt som anleggsveier i
anleggsperioden. De veiene som er rene anleggsveier og kun brukes i anleggsperioden er stort sett
veier fra tunnelportalene for hovedtunnelene og rømningstunnelene til de forskjellige
massedeponiene.
Dette gjelder følgende veier:
- Anleggsvei fra Skillingsmyr rømningstunnel 1 og til massedeponi 3
- Anleggsvei fra Skillingsmyr rømningstunnel 1 og til massedeponi 4
- Felles vei fra Skillingsmyr rømningstunnel 2 og til massedeponi 4 og 5.
- Ny anleggsvei fra Skillingsmyr rømningstunnel 2 (Nøklegård) og helt over til Gunnarsrød.
- Felles vei fra Skillingsmyr rømningstunnel 3 og til massedeponi 6.
- Ny anleggsvei fra massedeponi 10 og over til driftsvei for Ønnsåsen vest.
- Anleggsvei fra portal ved Ønnsåsen vest og ned til Ønna.
- 3 forskjellige veier fra Storberget rømningstunnel 2 og til massedeponi 12, 13 og 14.
- Oppgradering av traktorvei fra Fv 30 ved portalen i Herregårdsbekken og inn til deponi 15.
- Oppgradering av lokal vei fra Eidanger-tverrslaget og inn til massedeponi 15.
- Ny anleggsvei fra veien inn til Norcem og opp til massedeponi 16.
- Ny anleggsvei inn til cut & cover for Eidanger tunnel.
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De nye anleggsveiene mellom fylkesgrensen og Ønna er viktige for å kunne kjøre mest mulig av
anleggstrafikken her i stedet for på lokalveinettet, hvor spesielt fylkesveien mellom Langangen og
Oklungen er en utrygg skolevei.

TURVEIER
-

4.5

Det er lagt til rette for en kryssing for fremtidig gang-/sykkelveg ved Vallermyrene.
Ved Herregårdsbekken er det regulert turvei i friområde.

Konstruksjoner

Langs jernbanetraséen er det planlagt tre jernbanebruer i linja, ved Gunnarsrød, Ønna og
Herregårdsbekken. I tillegg kommer ei overgangsbru som fører sidesporet for Norcem over
Vestfoldbanen til kalksteinbruddet. Det er fire tunneler på strekningen og for disse inngår det 7 portaler
i parsell 12.2. Den siste portalen, Skillingsmyr øst, inngår i reguleringsplanen for parsell 12.1. I
Eidangertunnelen er det en kortere strekning med fullt utstøpt tunneltverrsnitt (cut & cover) pga.
manglende fjelloverdekning. Sammendrag for de ulike konstruksjonstypene er vist i tabell nedenfor.

Jernbanebruer i linja
Jernbanebruer, overgangsbru
Portaler inkl. cut & cover

Rømningstunnel
Tverrslag/rømningstunnel

Antall
[stk]
3
1
8

1
7

Total lengde
[m]
325
46,6
543

18
154

Tabell 2 Hovedmengder for konstruksjoner

BRUER
Formingsveilederen for Vestfoldbanen har sammen med tidligere utarbeidede planer dannet
utgangpunktet for estetisk utforming. I samråd med JBV er det valgt å gjøre tilpasninger lokalt ut fra
plasshensyn og arealbehov. Dette gjelder helninger for skråninger ved brulandkar, ved Bru for
sidespor Norcem, for støyvoll og skråen på noen av portalåpningene.
For Gunnarsrød – og Herregårdsbekken bru er det valgt en justering av undersiden av brutverrsnittet
gitt i formingsveilederen. Undersiden forelås utført som en plate og ikke to parallelle bjelker. Dette er
gjort fordi undersiden av disse bruene er lite eksponert for innsyn samtidig som det forenkler
byggingen og gir forbedret lastopptak. Denne utførelsen er også valgt for tilsvarende brutyper på
parsell 12.1.
Ønna bru over Langangen krever en mer tilpasset løsning. Det er ut fra en totalvurdering av
situasjonen og landskapet er det foreslått en kassebruløsning.
Det er for øvrig lagt vekt på en lik utforming av alle detaljer som går igjen og i størst mulig grad
koordinere valg av løsninger mot andre parseller, spesielt 12.1.
Gunnarsrød bru
Gunnarsrød bru krysser over et lite, trangt dalsøkk med en liten sildrebekk. Brua har en lengde på 62
m fordelt på tre spenn med 26 m som hovedspenn. Overbygningen utføres som et massivt, avrundet
T-tverrsnitt i spennarmert betong. Det er to sirkulære søyler i hver søyleakse. Brua fundamenteres
direkte på berg.
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Figur 4 Typisk tverrsnitt av Gunnarsrød og Herregårdsbekken bruer
Ønna bru
Ønna bru over Langangen ligger ca. 35 m over dalbunnen og forbinder Ønnsåstunnelen med
Storberget tunnel. Under brua krysser en mindre lokalveg/gårdsveg, en bekk og ei kraftlinje. Brua er
totalt 228 m fordelt på fem spenn, tre spenn a 50 m og 39 m endespenn. Overbygningen utføres som
et kassetverrsnitt i spennarmert betong. Brua understøttes i fire akser av skivesøyler med et
rektangulært tverrsnitt med en bredde som varierer over høyden. Brua får brøytetett skjerm i området
over lokalvegen. Landkarene fundamenteres direkte på berg. Søylene fundamenteres delvis på berg
og dels på peler til berg. Det er lagt inn glideskjøt i sporet ved landkaret i den bevegelige enden av
brua.

Figur 5 Oppriss og typisk tverrsnitt for Ønna bru
Herregårdsbekken bru
Herregårdsbekken bru ligger lavt i terrenget og krysser over Herregårdsbekken. Brua er 35 meter
lang, fordelt på et midtspenn på 15 meter og to endespenn på 10 meter hver. Overbygningen får
samme form som for Gunnarsrød bru; et massivt, avrundet T-tverrsnitt, men her i slakkarmert betong.
Det er to sirkulære søyler i hver søyleakse. Det er stor dybde til berg ved Herregårdsbekken. Det østre
landkaret peles til berg. I de andre tre aksene benyttes friksjonspeler.
Bru sidespor Norcem
I dagsonen inn mot Porsgrunn krysser sidesporet for Norcem over Vestfoldbanen. Sidesporet føres
her over på ei traubru for atkomst til kalksteinsbruddet. Lysåpningen under brua er 15,7 m, dvs.
tilstrekkelig bred til at grøfter langs Vestfoldbanen blir gjennomgående. Frihøyden under brua er ca.
7,8 m.
Brua krysser skrått over hovedsporet og landkarveggene / murene løper langs hovedsporet. Det er
dårlige grunnforhold i området og det er derfor behov for spunting. Det spuntes langs trasseen for
Vestfoldbanen. Spunten går til fjell og blir stagforankret i opptil tre nivåer. Dette blir en permanent
spunt med støpt forblending. Den forblendende spunten danner veggene / murene langs
Vestfoldbanen.
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TUNNELPORTALER
Utformingen av tunnelportaler er gjort i samarbeid med Jernbaneverket. Der er valgt et portaltverrsnitt
med innvendig areal på 112,5 m² ut fra ønske om dempet trykkstøteffekt. Alle portalene er gitt en lik
utforming. Skråavslutningshelning er 1:2,5 som vist i formingsveilederen, men gjort brattere der det av
plasshensyn har vært nødvendig. Det vil likevel ikke være brattere enn 1:2.

Figur 6 Typisk tverrsnitt for portal

Figur 7 Typisk lengdesnitt portal

Det er tre relativt korte portaler med lengde rundt 30 meter. Disse er lokalisert i begge ender av
Ønnsåsen tunnelen og ved Storberget øst. Her er portalen trukket ca. 11 meter ut fra påhugg og
åpningen har helning lik 1:2. Alle tre portalene ligger nær bruer og er derfor utformet kortest mulig for å
tilstrebe et tilstrekkelig stort teknisk område/flate mellom portal og bru samt plass til atkomstveg til
portalområdet.
De øvrige portalene varierer i lengde fra ca. 46 meter ved Eidanger portal øst til ca.133 meter ved
Storberget portal vest. Ved den sistnevnte går eksisterende Fylkesvei 30 over portalen.
Portaler for tverrslag og rømingstunnel utføres etter samme prinsipp som portalene i linja.
I Eidangertunnelen er det en kortere streking med fullt utstøpt tunneltverrsnitt (cut & cover) pga.
manglende fjelloverdekning. Konstruksjonen har samme innvendige tverrsnitt som tunnelen, dvs. den
følger normalprofilet, og får en lengde på ca. 45 meter inklusiv kontaktstøp mot berg i begge ender.

STØYSKJERMING
I dagsonen inn mot Porsgrunn er det støyskjerming langs deler av sporet. Støyskjermene består av
betongpaneler med absorberende overflate på sporsiden. Panelene er foreslått utført med et relieff av
stående trelekter på bebyggelsessiden.
Det er ikke behov for støyskjerming på noen av bruene.

Figur 8 Typisk oppriss for støyskjerm
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4.6

Geologi, geoteknikk og anleggsteknikk

INGENIØRGEOLOGI
I forbindelse med utarbeidelse av detalj- og reguleringsplan for enkeltspor ble det i 2001/2002 utført
omfattende ingeniørgeologiske undersøkelser bestående av ingeniørgeologisk kartlegging,
refraksjonsseismikk, kjerneboring, brønnboring, vegetasjonskartlegging og hydrogeologisk
feltkartlegging.
I forbindelse med nytt planarbeid er det utført flyfototolkning av traséen med spesielt henblikk på ny
trasé for Skillingsmyr tunnel og nye rømningstunneler. Det er i tillegg utført supplerende
grunnundersøkelser (kjerneboringer og seismikk) sommer/høst 2010 i forbindelse med utarbeidelse av
byggeplan for dobbeltspor.
Parsell 12.2 ligger i den sørvestlige del av Oslofeltet. Det er kartlagt to hovedtyper av bergarter langs
traseen, en grovkornet dypbergart, larvikitt, og sedimentære bergarter bestående av sandstein som
ligger over kalkstein og leirskifer. Bergartskille mellom larvikitt og sedimentære bergarter ligger ved
Herregårdsbekken. Skillingsmyr, Ønnåsen og Storberget tunnel med tilhørende rømningstunneler blir
drevet i larvikitt, mens Eidanger tunnel med tilhørende rømningstunnel blir drevet i sedimentære
bergarter.
De fire tunnelene Skillingsmyr, Ønnsåsen, Storberget og Eidanger har svært varierende overdekning.
Utenom påhuggene har Skillingsmyr tunnel stort sett 30 – 50 meter overdekning og 3 lavbrekk med
mindre enn 20 meter overdekning. Ønnsåsen tunnel har 30 – 50 meter overdekning. Storberget tunnel
har utenom påhuggene en overdekning i størrelsesorden 130 – 150 meter og opp mot 200 meter.
Eidanger tunnel har opp mot 50 meter overdekning i østre del frem mot E18. Deretter varierer
overdekningen fra 25 – 55 meter, med løsmassetykkelser på 5 – 20 meter vest for Eidanger kirke.
Tunnelene vil bli drevet ved tradisjonell boring og sprengning. Det er lagt opp til sikring i form av bolter
og sprøytebetong samt tyngre sikring ved kryssing av svakhetssoner og områder med liten
bergoverdekning.

HYDROGEOLOGI
For å hindre skadelig senking av grunnvann i forbindelse med tunneldriften er grunnvannsforholdene
langs traseen grundig kartlagt og vil bli nøye fulgt opp i anleggsperioden. Dette for å hindre skader på
ytre miljø i form av uønskede konsekvenser for sårbare naturområder, og for å hindre skader på
bygninger eller brønner for uttak av grunnvann eller geoenergi.
For lange strekninger langs Skillingsmyr, Ønnåsen og Storberget tunnel er topografi, vegetasjon og
hydrogeologiske forhold slik at faren for skadelig senking av grunnvann ansees som liten. Det er i
første rekke enkelte lokaliteter langs Storberget tunnel som kan bli påvirket av drenering. Dette gjelder
vannene Sortilen og Salbotvatn, samt en viktig biotop syd for Salbotvatn. For disse områdene gjelder
at innlekkasje til tunnelen må holdes på et lavt nivå.
Over Eidanger tunnel er det en del bebyggelse som kan være fundamentert på løsmasser og som kan
få skader ved en eventuell senking av grunnvann som følge av tunneldriften. Faren for dette vil bli
nøye vurdert etter en detaljert kartlegging av hvordan bygninger over tunnelen er fundamentert, og
nødvendige tiltak vil bli iverksatt.
Det er i forbindelse med byggeplanfasen gjort en registrering av brønner langs traseen og det er
registrert flere grunnvannsbrønner langs parsell 12.2 Det er så langt ikke registrert energibrønner
langs traseen. I forbindelse med bygningsbesiktigelse før byggestart vil det bli utført en ny registrering
langs traseen, og man vil da være spesielt oppmerksom på mulige energibrønner for boliger i
Eidangerområdet.
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Tiltak for å begrense innlekkasje av grunnvann vil variere langs traseen. For mesteparten av
tunnellengdene (78-86 %) vil det bli utført sporadiske tettetiltak, mens det i mer kritiske områder (7-15
% av total tunnellengde) vil bli utført systematisk forinjisering. I de mest kritiske områdene, anslått til 7
% av total tunnellengde, vil det bli utført meget omfattende forinjisering av tunnelen.

GEOTEKNIKK
I forbindelse med utarbeidelse av detalj- og reguleringsplan for enkeltspor ble det i 2001/2002 utført
omfattende geotekniske undersøkelser. Det er i tillegg utført supplerende grunnundersøkelser
sommer/høst 2010 i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan.
Løsmasser i dagsonene består hovedsakelig av marine avsetninger, leire og silt med varierende
dybder til berg. Sand- og grusavsetninger forekommer samt stedvis også noe morene.
Fyllinger på bløte masser fundamenteres i sin helhet på berg eller fast grunn. Dette oppnås enklest
ved masseutskifting, som kan foregå ved fortrengning og graving, eventuelt ved nedsprengning.
Alle bruer og konstruksjoner av betydning fundamenteres til berg eller på peler til berg, med unntak av
vestre landkar på Herregårdsbekken bru som fundamenteres på friksjonspeler.
Fyllinger utføres av sprengt stein fra anlegget. Stabiliteten vil derved være ivaretatt på hele
strekningen. Skjæringer i løsmasser utføres generelt med skråningshelning på 1:2,5. Ved behov for
brattere skråninger kan det være aktuelt å utføre stabiliserende tiltak.

ANLEGGSGJENNOMFØRING
Anleggsgjennomføringen av parsellen er til dels utfordrende. Spesielt gjelder dette byggingen av
Langangen bru, Eidanger tunnel og dagsonen inn mot Porsgrunn. Det skal også gjennomføres
omfattende tunnelarbeider i forbindelse med Skillingsmyr, Ønnåsen og Storberget tunnel samt
sprengning av høye skjæringer i forbindelse med enkelte påhugg for tunnelene.
Det er mange måter å gjennomføre utbyggingen av anlegget på. For ikke å binde seg til én måte, er
det lagt til rette for mange riggområder, mange anleggsatkomster og et bredt anleggsbelte langsetter
parsellen. De fleste av rømningstunnelene vil kunne benyttes som tverrslag, dvs. til tunneldriving,
massetransport og andre transportarbeider knyttet til tunnelene. Ved behov kan det også være plass
og mulighet for å etablere riggområder i tilknytning til enkelte av massedeponiene.
Den største utfordringen i forhold til det ytre miljø antas å være i forhold til utslipp til vassdrag
Utfordringen her ligger bl.a. i å begrense utslipp av forurenset vann fra tunneler og massedeponier og
at det flere steder skal utføres omfattende arbeider i nærhet til vassdrag.
Det vil også være en utfordring å begrense påvirkningen på nærmiljøet i forbindelse med anleggsdrift i
tettbygd strøk.
I forbindelse med anleggsarbeidene vil det være omfattende massetransport fra tunneler til
massedeponi. Det meste av massetransporten vil foregå langs egne anleggsveger (senere
driftsveger), men det vil også foregå en del massetransport langs offentlige veger som ved Eidanger
tunnel og Storberget tunnel i vest. Dersom en velger å utnytte deponimulighetene i Gunnekleivfjorden
vil andel transport langs offentlig veg øke. For beskrivelse av anleggsveger, massedeponi og
massetransport vises til egne avsnitt.
En antatt optimal byggetid for underbygningsarbeidene er stipulert til 3-4 år. På kritisk veg
fremdriftsmessig ligger arbeidene i de lange tunnelene. Total byggetid for parsell 12.2 inklusive
jernbanetekniske arbeider vil være ca. 5,5 år forutsatt tilstrekkelige årlige bevilgninger.
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4.7

Riggområder

For utførelse av anleggsarbeidene vil det være nødvendig med hovedrigg for hver entreprise og egen
rigg for tunneldriving ved hvert av tverrslagene.
Ved hovedrigg må det være plass til kontor og administrasjon for byggherre og entreprenør samt
forlegningsbrakker for mannskap. I tillegg må det være plass til oppstilling av biler og kjøretøy samt
øvrig materiell og utstyr knyttet til aktivitet som utføres med hovedriggen som base. Det vil også være
behov for telt for utførelse av større reparasjoner på maskiner og utstyr.
Ved tverrslagsriggene vil det være behov for plass til enkel administrasjons- og spisebrakke samt
oppstilling av maskiner, material, utstyr og telt for utførelse av rutinemessig vedlikehold og enkle
reparasjoner på maskiner og utstyr knyttet til tunneldrivingen (borerigg, hjullastere, sprøytebetongrigg
og utstyr for injeksjon).
Riggområder ved de enkelte konstruksjonene (portalbygg og bruer) må ha plass til enkel
administrasjons- og spisebrakke samt oppstilling av maskiner, material og utstyr som er knyttet til
virksomheten ved den lokale byggeplassen. Dette vil kunne plasseres innenfor det skraverte området
for anleggsformål.
I utgangspunktet er det lagt opp til å dele parsell 12.2 i fire større entrepriser, men det kan også være
aktuelt å slå sammen to av entreprisene slik at det blir tre entrepriser på denne parsellen. Dette
innebærer at det vil være behov for tre eventuelt fire hovedriggområder.
For Skillingsmyr tunnel er det avmerket for riggområde ved Skillingsmyr i øst, for hvert av tverrslagene
samt syd for portalområdet i vest. Det er mest sannsynlig at riggområdet ved tverrslag Nøklegård vil bli
benyttet som hovedrigg.
For Ønnsåsen tunnel er det aktuelt å dele rigg med Skillingsmyr i vest og det er dessuten plass for
enkel rigg innenfor det området som er skravert for anleggsformål. Fremtidig oppstillingsplass for
beredskap ved portalene kan også benyttes. Riggområdet nord for Langangen bru i Ønna vil bli
benyttet som hovedrigg.
For Storberget tunnel er det forutsatt riggområde ved påhugget i Ønna i øst, ved Lannerheia
skytebane og i vest ved Herregårdsbekken. Naturlig hovedrigg for Storberget tunnel vil være ved
tverrslag/rømningstunnel ved Lannerheia skytebane og ved Herregårdsbekken.
Riggområde for Eidanger tunnel er angitt ved tverrslag/rømningstunnel i Pasadalen og ved Norcem i
vest. Det kan dessuten være aktuelt å dele området ved Herregårdsbekken med rigg for Storberget
tunnel. Riggområdet i Pasadalen vil mest sannsynlig bli benyttet som hovedrigg.

4.8

Massedeponi og massetransport

MASSEDEPONIER
Generelt
Jernbanen på strekningen Telemark grense – Porsgrunn vil få et teoretisk overskudd av steinmasser
3
3
på ca. 3.060.000 am steinmasser og 360.000 a m jordmasser. Som hovedalternativ planlegges
overskuddsmassene deponert i deponier som etableres langs linja. Deponeringsbehovet er beregnet
ut fra at følgende masser skal tas ut fra dagsoner og tunneler:
Jernbanetrasé i dagen:
Skillingsmyr tunnel:
Ønnsåsen tunnel:
Storberget tunnel:
Eidanger tunnel:

3

550.000 am
3
943.000 am
3
149.000 am
3
1.249.000 am
3
529.000 am

Volumene er angitt som ferdig anlagt fylling. Planen tar sikte på å ha en total deponikapasitet som
ligger noe høyere enn dette, og med muligheter til en viss grad kunne velge mellom alternative
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deponier. Totalt har beskrevne massedeponiene en kapasitet for å lagre opptil ca. 3.500.000 anbrakte
m³ med overskuddsmasse. Det er altså en overkapasitet på ca. 120.000 m³. Erfaringer tilsier at man
bør ha en viss overkapasitet i deponiområdene for å håndtere uforutsette overskuddsmasser.
Samtidig bør deponeringskapasiteten være tilstrekkelig i forhold til de massene som faktisk tas ut fra
de ulike stedene (tverrslag, tunnelportal), ut fra prinsippet om å redusere transportbehovet mest mulig.
Mulig ekstern deponering av stein utredes og kan være aktuelt til Gunneklevfjorden og Norcems
brudd.
Deponering av sprengmasser i denne størrelsesorden vil medføre store inngrep i landskapet, først og
fremst i anleggsperioden. Det er derfor viktig å sørge for effektive tiltak i forhold til landskapsforming
og revegetering for å reintegrere deponeringsområdene i landskapet med tiden.

Figur 10 Massedeponier. Deponier merket rødt utgår.
Kriterier for valg av deponi
Lokalisering
Lokalisering av egnede deponiområder har vært et sentralt tema i detaljplanfasen. Tidligere regulerte
eller vurderte deponiområder fra reguleringsplan og detaljplan for parsell 12.2 enkeltspor fra 2002 har
blitt revurdert i forhold til nytt og endret kartgrunnlag, topografi, viktige landskapsformer i forhold til
utforming og synlighet, volumer, registrerte naturområder og kulturminner, eksisterende vassdrag og
bruksmønstre, så vidt kjent. I tillegg har en rekke nye deponiområder blitt vurdert i løpet av denne
planfasen før reguleringen i 2010. Disse har blitt vurdert i forhold til de samme punktene, ut fra
tilgjengelig data som kartgrunnlag, ortofoto og skråfoto.
Ved valg av deponiområder har nærhet til de områdene der massene skal tas ut (tunnelportaler,
tverrslag, rømningsveier) samt lavest mulig konfliktnivå i forhold til natur-, miljø- og
kulturminneinteresser veid tungt.
Landskap
Der dette har vært mulig er det forsøkt å plassere massedeponiene i tett tilknytning til jernbanetraseen
for å bevare sammenhengende og uberørte naturområder utenfor traseen. Der dette ikke har vært
mulig (for eksempel på grunn av topografi eller store deponeringsvolumer) vil massedeponier utenfor
jernbanespor/anleggsbeltet i naturområdet medføre terrenginngrep i ellers uberørt natur.
Tilførselsveger til disse deponiene kan i tillegg medføre en miljøbelastning på naturområdet.
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Landskapsmessige hensyn er derfor tillagt stor vekt ved plassering og utforming av deponier. Her
tilstrebes å beslaglegge minst mulig uberørt natur, samle inngrepene geografisk, minimalisere
arealene ved å foretrekke høye deponier med lite fotavtrykk fremfor lave med stor utbredelse og
underordne deponiene de omkringliggende landskapsformer for å gjøre dem minst mulig synlige. I det
småkuperte landskapet vurderes synligheten generelt å være av lokal karakter, og i utgangspunktet er
derfor landskapet godt egnet for å integrere og skjule deponier. Deponiene er derfor fortrinnsvis lagt i
lukkede dalrom for å minimalisere fjernvirkning av deponiene.
Deponiene formes med helninger som i hovedsak ikke skal være brattere enn 1:4 for å sikre god
vegetasjonetablering. Unntak kan være tilpasning til eksisterende bratt terreng eller oppbygging av
kunstige koller for å modellere et landskap som ligner på det eksisterende. På de stedene
anleggsvirksomhet skal foregå over deponiet er det brukt helninger på 1:8 eller slakere for å
muliggjøre kjøring. Prinsippene for naturlig revegetering (se kapittel ”landskap”) skal brukes på
massedeponier.
Naturmiljø og biologisk mangfold
Massedeponiene som er foreslått påvirker ikke naturlige vilttrekk på en negativ måte, så langt disse er
kjent. Det er gjennomført egne studier av områdenes naturverdi. Man har unngått naturområder som
har registrert vegetasjon av høy verdi eller biologisk mangfold og unngått å berøre større vann og
vassdrag. Mange deponier berører likevel mindre vassdrag. Disse vil under videre utforming av
deponiene ivaretas ved å forsøke å legge dem rundt eller opp på deponiene, der dette er mulig.
Løsninger som går ut på å legge vassdrag i rør under deponier forsøkes unngått.
Overflatevannet fra selve deponiområdet samles i et utjevnings-/kontrollbasseng før utslipp til
vassdrag. Hvor grunnforholdene er tilfredsstillende føres oppsamlet overflatevann til grøfter for
infiltrasjon i grunnen.
Forbruk av drivverdig skog og jord
Generelt gjelder det i alle permanente deponier i naturområder må foretas avvirkning av skog og at
vegetasjonsdekke og øvre del av løsmasser fjernes og legges til side.
Deponi 9 beslaglegger delvis dyrka eller dyrkbar jord. I utformingen av dette deponiet tilstrebes det at
videre drift av jorda kan fortsette.
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Anbefalte deponier
Følgende deponier er innarbeidet i detaljplanen: Deponiene er veiledende og ikke eksakte tall.
Volum veil. m3

Areal m2

Deponi 1, Skillingsmyr nord (Larvik kommune)
Deponi 2, Skillingsmyr sør
Deponi 3, Fylkesgrense
Deponi 4, Vest for Prestskjeggen
Deponi 5, Øst for Gruåsen / Strutåsen
Deponi 6, Øst for Tjennsåsane
Deponi 7, Sør for Ulsbrukollen
Deponi 8, Mellom Sagåsen og Gaukåsen
Deponi 9, Gunnarsrød

25.000

12.200

164.000
277.000
180.000
118.000

28.600
43.300
32.600
29.200

257.000

Deponi 10, Nord for Gunnarsrød

210.000

32.900
35.500

Deponi 11, Mellom Furuåsen og Hagen

380.000

Deponi 12, Vest for Storeberg
Deponi 13, Kisteseter
Deponi 14, Vest for Seterkollen

153.000
707.000
130.000

Deponi 15, Eidanger grustak

739.000

Deponi 16, Pasadalen ved Norcem

200.000

Volum / areal samlet

3.540.000

66.000
27.100
86.400
31.200
81.300
26.800

Status
Nytt
Utgår
Nytt
Nytt
Nytt
Nytt
Utgår
Utgår
Nytt
Regulert
2002
Regulert
2002
Nytt
Nytt
Nytt
Regulert
2002
Regulert
2002

533.100

Tabell 3 Massedeponier
For nærmere beskrivelse av deponier vises til dokumentet ”UVB-22-A-22007 (rev.01A) Notat om
massedeponier”.
Deponering av masser i Gunnekleivfjorden
Et alternativ til å deponere overskuddsmasser fra prosjektet i deponier langs linja er å transportere
massene til Herøya for deponering i Gunnekleivfjorden. Norsk Hydro har en godkjent reguleringsplan
på utvidelse av industriområdet på Herøya ved utfylling i Gunnekleivfjorden. Til dette formålet er det
3
3
behov for i størrelsesorden 1.500.000 fm (ca. 2.100.000 am ) og det kan være aktuelt å benytte
masser fra etablering av ny Vestfoldbane. Dette forutsetter imidlertid at ekstrakostnadene i forbindelse
med transport av masser til Herøya i forhold til å deponere masser langs linja dekkes utenfor
prosjektet. Disse ekstrakostnadene er avhengig av hvor mye masser som transporteres til
Gunnekleivfjorden og hvor massene transporteres fra. Dersom transport til Gunnekleivfjorden blir
aktuelt vil det være mest aktuelt å benytte masser fra Eidanger tunnel og Storberget tunnel.
Deponering av masser i Gunnekleivfjorden antas utført fra forsøksutfylling ved Roligheten. JBV vil kun
levere masser, og det forutsettes at mottaker av masser på Herøya etablerer et apparat for mottak og
utlegging av masser som har tilstrekkelig kapasitet.
Transporten til Roligheten fra anleggsområder langs jernbanetraseen vil foregå på korteste mulig
strekning på lokalvei til eksisterende E18, videre på E18 til Skjelsvik og derfra på riksvei 354
(Herøyaveien) til Herøya. Rv 354 går i et område med lite bebyggelse fram til 50-sonen ved
Skrapeklev, men vil gå videre i et tett bebygd område frem til krysset ved Gunnekleiv. Her kan man ta
to veier til tipp-plass ved Roligheten:
Transportrute 1 går videre rett frem på riksvei 354 til Kulltangen og deretter mot Roligheten. Her vil
massetransporten gå forbi Kleivstrand skole.
Transportrute 2 går til høyre i kryss ved Roligheten og følger Fjordgata til Hydroveien og deretter opp
til Roligheten. Man vil her kjøre forbi butikkområde og barneskole (International School).
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Figur 11 Rute for massetransport til Herøya industripark

4.9

Støy og vibrasjoner

Det er i dagsonen inn mot Porsgrunn benyttet en løsning med voll og støyskjerm i betong. For øvrige
dagsoner er det ikke benyttet langsgående skjermingstiltak.
Totalt 18 støyfølsomme bygninger har beregnet lydnivå over anbefalt grenseverdi og skal vurderes for
lokale støytiltak i byggeplanfasen.
I dagsonen inn mot Porsgrunn ligger en del boliger i Bjørnslettveien nær jernbanelinjen i avstand på
ca 30 m fra jernbanesporet. Boligene er antatt å ha noe forskjellig fundamentering (leire, fjell, grus,
sand). Det er planlagt å utføre målinger av vibrasjonsnivåene på utvalgte boliger i byggeplanfasen.
Dette vil gi grunnlag for videre vurderinger av tiltak mot vibrasjoner og strukturlyd.

4.10 Prinsipper for landskapsforming
Det er en målsetning å ivareta landskapet og den stedlige vegetasjonen ved utbygging av jernbanen.
Målet er at området langs den nye jernbanen i ettertid skal så langt som mulig fremstå som del av det
naturlige terrenget både i forhold til topografi og vegetasjon. Formingsveilederen for Vestfoldbanen
(Jernbaneverket, 1999) har vært premissgivende for landskapsforming, med avtalte unntak som for
eksempel skråningshelninger.
Det legges vekt på at konstruksjonene blir godt forankret i landskapet og får en god arkitektonisk
utforming.
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FYLLINGER
Jernbanetraséens fyllinger og skjæringer i løsmasser har vanligvis helning 1:2,5 som beskrevet i
formingsveilederen. Unntaket fra denne helning er enkelte steder hvor plassen er kritisk, for eksempel
ved sidesporet til Norcem. Her brukes det helning opp til 1:1,5. Enkelte steder kan helningen være 1:3
eller større for å gi bedre terrengtilpasning og av hensyn til behov for deponering av masser.

SKJÆRINGER
Utforming av skjæringer skal følge formingsveilederen. Høye skjæringer fremstår ofte som sår i
terrenget. Der det er mulig bør sårene repareres ved at det legges til rette for vegetasjonsetablering. I
noen tilfeller bør det vurderes om skjæringen kan utvides (helt eller delvis) for å gi plass til jordmasse
f. eks i nisjer eller i bunnen av skjæringen (for eksempel ved tunnelportaler). Avbøtende tiltak kan også
være å runde av kanten på toppen av skjæring eller fjerning av smale gjenstående knauser.

METODE FOR NATURLIG VEGETASJONSETABLERING
For å reetablere stedlig vegetasjon anbefales det å bruke i stor grad prinsippet med naturlig
vegetasjonsetablering. Det utføres ved at øvre jordsjikt avdekkes og legges separat i ranker på
maksimalt 2-3 høyde langs traséen eller ved egnete lagringsplasser i nærheten av deponier. Til dette
må det avsettes areal til mellomlagring. Denne jorden legges tilbake etter at nytt terreng er bygget opp
av undergrunnsmasser. Av hensyn til god vegetasjonsetablering er det viktig at massene ikke pakkes
for hardt.
Forventet utvikling ved naturlig vegetasjonsetablering er oppspiring av naturlig frøbank og planterester
allerede etter et år og over tid vil stedegen vegetasjon etablere seg.

4.11 Universell utforming
Det skal etableres rømningstunneler for hver 1000 meter fra hovedtunnelen. Alle innganger fra
hovedtunnel til sikkert område skal universelt utformet. Dette gjelder også ved tunnelportalene.

4.12 Videre planlegging og gjennomføring
BYGGEPLAN
Før utbygging utarbeides det byggeplaner for hver enkelt entreprise jernbaneprosjektet deles inn i.

GRUNNERVERV
Behovet for å erverve grunn og eiendommer fremgår av egne tegninger som utarbeides for prosjektet
(W-tegninger). Jernbaneanlegget medfører behov for erverv av arealer, både permanent og
midlertidig. Permanent ervervelse av deler av eiendommer er nødvendig for å kunne gjennomføre
anlegget. Permanent innløsning av arealer omfatter arealer i en nærmere definert sone omkring det
nye anlegget utarbeidet etter normalprofiler og tverrprofiler. Permanent erverv av tomter omfatter
dessuten arealer som skal benyttes som beredskapsplasser og arealer inn mot rømningstunnelene.
Rømningsveier inn til beredskapsplassene skal være private men her må det inngås avtaler mellom
JBV og grunneiere om varig bruk slik at de har tilgang til rømningstunnelene og beredskapsplassene.
Områdene over tunnelportalene for rømningstunnelene og hovedtunnelen må permanent klausuleres
for å sikre portalene.
Midlertidig tomteervervelse er nødvendig for å kunne gjennomføre anleggsarbeidene. Disse arealene
vil bli istandsatt og tilbakeført til grunneieren etter at anleggsarbeidene er avsluttet.
Midlertidig erverv omfatter arealer til anleggsveier, arbeidsveier og riggområder. Jernbaneverket tar
direkte kontakt med berørte grunneiere.
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5 KONSEKVENSER AV FORSLAGET
Konsekvenser av forslaget er i hovedsak vurdert i konsekvenseutredning fra 1994. For nye arealer,
som blant annet massedeponier og veger er det foretatt nye vurderinger. Det er også foretatt en
vurdering av støy og vibrasjoner, konsekvenser i anleggsfasen og utarbeidet risiko- og
sårbarhetsanalyse.

5.1

Nærmiljø og friluftsliv

5.2

Landskap

Tiltaket har først og fremst en midlertidig påvirkning på nærmiljø og friluftsliv i anleggsperioden.
Områder langs traséen inn mot bebyggelsen og turområder i marka vil delvis fungere som midlertidige
anleggsområder og vil bli påvirket noe av massetransport. Tiltaket har samtidig en positiv effekt ved at
eksisterende jernbane som utgjør en barriere i dag nedlegges og, ny bane hovedsakelig legges i
tunnel. Enkelte ski- og turløyper vil bli påvirket av tiltaket. I dagsonene vil ny jernbane berøre friluftsliv i
større eller mindre grad. Fortsatt ferdsel på tvers av traséen vil bli ivaretatt ved at det etableres
kryssingsmuligheter.

Store deler av jernbanetraseen går i tunnel (ca.11 av 13 kilometer). De landskapsmessige
konsekvensene for disse strekningene følger av at store mengder stein fra tunneldriften må fraktes
bort og deponeres. I dagsonene ved Gunnarsrød, Ønna, Herregårdsbekken og fra Eidanger tunnel
frem til prosjektgrensen i Porsgrunn vil jernbanetraseen gripe inn direkte i landskapet.

DAGSONENE
Ved Gunnarsrød krysser traseen et kulturlandskap med store kvaliteter. Tunnelpåhugg, skjæringer og
brua nord for tunet på gården Gunnarsrød vil påvirke. De negative konsekvensene begrenses noe ved
at traseen er trukket så langt som mulig til utkanten av det relativt klart definerte landskapsrommet.

Figur 12 Perspektiv av Gunnarsrød bru
Ønnadalen krysses med en bru ca. 30 meter over terrenget i dalbunnen som vil fremstå som et
fremmedelement i det relativt urørte landskapet. Terreng og vegetasjon vil i liten grad bli berørt.
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Figur 13 Perspektiv av Langangen bru
Ved Herregårdsbekken krysser traseen et daldrag med tett vegetasjon. Linja ligger lavt med
skjæringer mot tunnelene i hver ende og krysser bekken på en relativt kort bro. I et ca. 30 meter bredt
belte vil skogen måtte fjernes, men gjenstående vegetasjon både nord og syd for traseen vil i stor grad
dempe inngrepet. Det er foreslått utvidet areal til midlertidig anleggsområde på begge sider av
jernbanen. Anleggsområdet er trukket tilbake fra bekkeløpet og randvegetasjonen rundt.

Figur 14 Perspektiv av Herregårdsbekken bru
Fra Eidanger tunnel og frem mot prosjektgrensen i Porsgrunn blir det en lengre dagsone. I området
ved Norcem etableres det en kulvert og dyp skjæring. Området er i dag preget av anleggsvirksomhet
slik at et nytt inngrep ikke vil få spesielt store negative konsekvenser. Videre nordover mot
Håndtverksveien ligger traseen lavere enn dagens linje slik at det vil bli relativt store skjæringsutslag i
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åsen på vestsiden hvor det er løsmasser. Landskapsmessig er dette uheldig, spesielt fordi mye
vegetasjon vil forsvinne. På sikt vil dette kunne avbøtes ved ny beplanting. Støyskjermer (ca. 2 meter)
må etableres på denne delen av strekningen. Dette vil medføre noen visuelle barrierevirkninger og ta
noe sol fra områdene nord for skjermene.

Figur 15 Perspektiv fra Vallermyrene

MASSEDEPONIER
Deponering av sprengmasser i denne størrelsesorden vil medføre store inngrep i landskapet, først og
fremst i anleggsperioden. Det er derfor viktig å sørge for effektive tiltak i forhold til landskapsforming
og revegetering for å reintegrere deponeringsområdene i landskapet med tiden.
Landskapsmessige hensyn er tillagt stor vekt ved plassering og utforming av deponier. Generelt er
massedeponiene forsøkt plassert i tilknytning til jernbanetraséen (ved portaler til tunneler,
rømningsveier og tverrslag) og i nære, mer lukkede dalrom eller på områder der landskapet tåler at
det blir bygget opp en terrengform. Her tilstrebes å beslaglegge minst mulig uberørt natur, samle
inngrepene geografisk og minimalisere arealene ved å planlegge høye deponier med lite fotavtrykk
fremfor lave med større arealbehov. Terrenget er kupert og deler av enkelte deponier er utformet med
relativ bratte skråninger for å ta opp i seg omkringliggende helning. Krav til stigningsforhold er en
begrensende faktor i denne sammenhengen. Andre viktige temaer for vurdering av egnete
deponiområder har vært viktige langskapsformer i forhold til utforming og synlighet, registrerte
naturområder og kulturminner, eksisterende vassdrag og for oss kjente bruksmønstre.
Ved oppbygging av massedeponiene anbefales det å bygge videre på det karakteristiske i landskapet
med skrinne koller og næringsrike søkk, hvor variasjon i næringstilgang og fuktighet gir ulik vegetasjon
på koller og i dalsøkk. For å skape tilsvarende forhold for ny vegetasjon, bør det legges opp større
lagtykkelse av vegetasjonsdekke i søkkene og tynnere lag på toppene.
Deponiene formes med helninger som i hovedsak ikke skal være brattere enn 1:4 for å sikre god
vegetasjonetablering. Unntak kan være tilpasning til eksisterende bratt terreng eller oppbygging av
kunstige koller for å modellere et landskap som ligner på det eksisterende. På de stedene
anleggsvirksomhet skal foregå over deponiet er det brukt helninger på 1:8 eller slakere for å
muliggjøre kjøring. Detaljert terrengutforming på deponiene er forutsatt bearbeidet i byggeplanfasen.
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5.3

Kulturminner og kulturmiljø

I forbindelse med konsekvensutredning og hovedplan for parsell 12, ble det gjennomført et eget
kulturminneprosjekt kalt ”Skinner og Minner” i regi av Vestfold fylkeskommune. Her ble det gjort
registreringer av kulturminner og kulturmiljøer. I tillegg ble det utført en kulturhistorisk registrering i
2009.
Underveis i planarbeidet har traséen blitt justert blant annet for å begrense konflikter med kulturminner
og kulturmiljø. I forhold til tidligere utredete alternativer, er banen plassert på en gunstigere måte i
forhold til dette. En best mulig landskapstilpasning og bevisst utforming av detaljer vil også kunne
redusere de negative virkningene noe.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
De ulike funnene er beskrevet nærmere i kapittel 3.4. I planarbeidet er det fokusert på i størst mulig
grad å unngå konflikt med kulturminner. Massedeponier er foreslått plassert der det ikke i dag er
registrert noen automatisk fredete kulturminner. Det er for øvrig registrert noen kulturminner av nyere
tid i eller i nærheten av enkelte deponier. Dette dreier seg hovedsakelig om kullmiler og grensesteiner.
Jernbanetraséen og enkelte av rømningsveiene kommer i konflikt med automatisk fredete
kulturminner. Det søkes dispensasjon frakulturminneloven. Lovens § 10 forutsetter da at tiltakshaver
dekker utgiftene til de nødvendige arkeologiske utgravinger.
De berørte automatisk fredete kulturminnene som søkes frigitt er avmerket på plankartet. Disse er
registrert i Riksantikvarens kulturminnedatabase med følgende nummer: id 128952, id 128953, id
128954, id 128956, id 128957, id 128959, id 128960, id 128961, id 128962, id 128964, id 129487, id
129488, id 129494, id 136621, id 136590, id 136591, id 136593, id 136594, id 136595, id 136597, id
136598, id 136599, id 136604, id 136601, id 136605, id 136588, id 2905, id 128956, id 136592,
id 32321, id 136602, id 136600, id 136589.
Gunnarsrød
Ved Gunnarsrød ligger det mange registrerte kulturminner samlet. Området vil bli helt forandret som
følge av tiltaket, og lokalitetene vil bli helt eller delvis ødelagt. En drenering av området i forbindelse
med tiltaket vil også sette kulturminnene i fare.
Gaukåsen
Tidligere foreslåtte massedeponi er tatt ut, og disse lokalitetene blir derfor ikke berørt av tiltaket.
Ønnadalen/ Langangen bru
Karakteren til boplassen vil bli helt forandret av gjennomføring av tiltaket, selv om deler av flaten ikke
blir direkte berørt.
Tolleskogen
Lokaliteter sannsynligvis en jordbruksbosetting fra bronsealderen og har sannsynligvis et betydelig
potensial.
Herregårdsbekken
Tidligere registrerte gravfelt (Askeladden ID 58538) og dommerring er en relativt sjelden
fornminnetype i Telemark og Norge for øvrig. Opplevelsesverdien av dette fornminne vil antageligvis
bli sterkt skjemmet av planlagt bro over Herregårdsbekken. Aktivitetsområder og boplasser ligger
innenfor samme område.
I forbindelse med reguleringsendringen er det gjennomført flere registreringer. I varslingsperioden er
følgende funn registrert og vist i plankartet, men foreløpig ikke tatt inn i reguleringsbestemmelsene:
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Ulsbru
Id 150615 (ved VF3, plankart 3)
Ønnadalen
Id 151276 (ved Ønna, plankart 7)
Id 151272 (ved Ønna, plankart 7)
Pasadalen/Tolleskogen
Id 150594 (ved Eidanger, plankart 12)
Id 150614 (ved Eidanger, plankart 12)
Id 109074 (ved Lillegårdskrysset, plankart 11) er tidligere registrert, men er nå innenfor
reguleringsområdet og direkte berørt.
Flere registreringer vil bli gjennomført før 2.gangsbehandling av reguleringsplanen. I prosessen videre
vil det avklares om funnene skal graves ut eller sikres gjennom en tett dialog mellom Jernbaneverket
og Telemark fylkeskommune. Alle funn vil være med i plankart og bestemmelser til 2.gangsbehandling
og det vil være klarlagt hvilke funn det er behov å søke dispensasjon til Riksantikvaren for.

KULTURMILJØ
Ved Gunnarsrød er det foretatt en sideforskyvning av dobbeltsporet på ca 13 m i forhold til godkjent
reguleringsplan fra 2002. Dette er gjort blant annet for å ta hensyn til SEFRAK-registrerte bygninger i
området. Det er så langt det har vært mulig tatt til kulturminner i planarbeidet.

5.4

Naturmiljø

NATURMILJØ
Vegetasjonen i området er i norsk sammenheng rik og frodig med et stort innslag av varmekjære og
krevende arter. Siden mesteparten av traseen består av tunneler er hovedproblemstillingen knyttet til
arealbeslag til massedeponi, anleggsveier samt risiko for og konsekvenser av en eventuell
grunnvannssenkning. På bakgrunn av kartlegging av fjellforhold, grunnvannsforhold samt
eksisterende informasjon på verdifulle naturtyper og rødlistede arter, er det svært få områder der det
ventes vesentlige negative konsekvenser.
Det viktigste området ligger langs Storberget tunnel og sør for Salbotvann (vest/nordvest for
Reieråsen). Dette området består av rik edelløvskog, og er en viktig nøkkelbiotop som kan bli påvirket
av en alvorlig grunnvannssenkning i forbindelse med tunneldrift.
Kartlegging av naturverdier (verdifulle naturtyper og rødlistede arter) for nye arealer tilkommet etter
reguleringsplan i 2002 på strekningen Telemark grense til Porsgrunn stasjon gav følgende
verdivurdering: ingen verdi for område A, B, D, E, F, H; og stor verdi for område C og G. I de fleste
områdene var det pr 2010 ikke registrert verken rødlistearter eller verdifulle naturtyper. I område C
(deponi 6) berøres to verdifulle naturtyper, både en svært viktig edellauvsskog med flere rødlistede
sopper og en viktig havnehage (berørt av veien til deponi 6). I havnehagen er det registrert forekomst
av nært truet Triturus vulgaris (småsalamander). Avbøtende tiltak som å unngå drenering eller
planering og ikke anlegge for høye vegkanter bør gjennomføres for å tilrettelegge for småsalamander.
Veien til deponi 15 (område G) berører registrering av sterkt truet Milataea diamina (mørk rutevinge).
Vertsplanten for mørk rutevinge er vendelrot, og uten nærmere utredning er det uklart om
registreringen er et tilfeldig individ eller om det representerer en lokalitet som er viktig for bestanden av
mørk rutevinge. Det anbefales samarbeid med entomolog og/eller botaniker i detaljfasen for å hindre
eventuell utkonkurrering av vendelrot i revegeteringsstadiet. Som generelt avbøtende tiltak bør
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permanente deponier tilsås med lokalt stedegent materiale, eller revegeteres naturlig dersom
forholdene tilsier det.
I tilknytning til veien fra deponi 6 bør man ikke drenere eller planere ut området sørøst i Lønnebakke
havnehage av hensyn til småsalamander. Vegkanter bør heller ikke være for høye.

VILTTREKK OG BEITEOMRÅDER

Området langs banetraseen brukes som både sommer- og vinterbeite av elg og rådyr. Ingen viktige
beiteområder går imidlertid tapt som følge av arealbeslag eller eventuell påvirkning av
grunnvannsnivå. Anleggets barrierevirkninger i dagsonene vil bli svært små. Dagsonen ved
Gunnarsrød vil relativt sett bli mest berørt, men konsekvensene ventes å være begrenset ettersom det
fortsatt vil være trygge passasjemuligheter.

LIV BEKKER OG VANN

Norges Jeger- og fiskeforening (NJFF) avdelig Telemark har i flere år registrert yngel og gytefisk i
Herregårdsbekken. I følge NJFF Telemark har Herregårdsbekken de siste 6-8 årene hatt en relativt
stabil rekruttering av yngel. Bekken er imidlertid svært utsatt for miljøpåvirkning i form av ulike typer
forurensning og erosjon, og særlig i nedre del mot utløpet. For å bøte på dette, samt sikre
oppgangsmulighetene for auren, har det i de siste årene vært gjort en betydelig ryddeinnsats i bekken
av Eidanger Jeger- og fiskelag (EJFL).
Rutua (Rødtua) har en naturlig reproduserende bestand av ørret, og det er derfor viktig å iverksette
avbøtende tiltak for å forhindre nedslamming av gyte- og oppvektsområder.

VIKTIGE NATUROMRÅDER
Massedeponiene som er foreslått påvirker ikke naturlige vilttrekk på en negativ måte, så langt disse er
kjent. Det er gjennomført egne studier av områdenes naturverdi, og unngått naturområder som har
registrert vegetasjon av høy verdi eller biologisk mangfold og unngått å berøre større vann og
vassdrag.
Notat ”Kartlegging av naturverdier på nye arealer for parsell 12.2”, dokument UVB 22-A-22006 (2010)
og tilleggsnotat ”Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2” UVB 22-A22009 (2012).

5.5

Natur- og ressursgrunnlaget

JORD OG SKOGBRUK
Jord- og skogbruksaktiviteter vil kun i begrenset omfang bli forstyrret på grunn av anleggsaktivitetene.
Størst påvirkning blir det ved Gunnarsrød og i Ønna-dalen der riggområder og anleggsveger vil
medføre et visst arealbeslag og gi barrierevirkninger i anleggsperioden.
Jordbruk
Direkte arealbeslag er begrenset siden mesteparten av traseen består av tunnel. Et mindre område av
dyrket mark i Ønna-dalen påvirkes midlertidig grunnet riggetablering (se pkt. 5.14). Et lite område ved
Gunnarsrød påvirkes permanent der jernbanetraseen krysser et område som i dag brukes som beite.
Noen driftsulemper vil oppleves ved Gunnarsrød på grunn av oppsplitting av beiteområder. Deponi 9
beslaglegger delvis dyrka eller dyrkbar jord. I utformingen av dette deponiet tilstrebes det at videre drift
av jorda kan fortsette.
Skogbruk
Mesteparten av området langs jernbanetraseen består av skog. Skogområdene er delvis tørre og
skrinne koller med liten verdi sett fra et skogbrukssynspunkt og delvis frodige søkk og daler som er
plantet til med barskog, hovedsakelig gran. Dagsoner, permanente massedeponi og anleggsveger
medfører kun begrenset arealbeslag og tap av skogareal. Generelt gjelder det for alle deponier at det
40

Reguleringsplan
Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor – med endring, Porsgrunn kommune
må foretas avvirkning av skog og at vegetasjonsdekke og øvre del av løsmasser for øvrig fjernes og
legges til side. Hugstmoden skog forutsettes avvirket før anleggsarbeidene begynner.

VANNRESSURSER
Mange deponier berører mindre vassdrag. Disse vil under videre utforming av deponiene ivaretas ved
å forsøke å legge dem rundt eller opp på deponiene, der dette er mulig. Løsninger som går ut på å
legge vassdrag permanent i rør under deponier forsøkes unngått. Overflatevannet fra selve
deponiområdet samles i et utjevnings-/kontrollbasseng før utslipp til vassdrag. Hvor grunnforholdene
er tilfredsstillende føres oppsamlet overflatevann til grøfter for infiltrasjon i grunnen.

5.6

Støy

Fagrapport støy og vibrasjoner, UVB-A-22005 (rev 01A) gir en nærmere beskrivelse av konsekvenser
for støy.

KONSEKVENSER AV TILTAKET
Ny jernbane vil gå i ny trase, bortsett fra i deler av dagsonen inn mot Porsgrunn der eksisterende trase
følges. For områder der jernbanetrafikken forsvinner eller reduseres vil støybelastningen minske,
mens den vil øke for bebyggelse som blir berørt av ny trase. Dette gjelder dagsonene ved
Gunnarsrød, Ønnadalen og området ved Herreårdsbekken. Høyere trafikk på dag, kveld og natt
medfører høyere støybelastning for bebyggelsen i dagsonen inn mot Porsgrunn der ny linje følger
eksisterende trase. Støytiltak vil minske støybelastningen noe.
Det er beregnet utendørs lydnivå for alle dagsoner på parsellen. Det er utarbeidet støysonekart for
planområdet som viser støyindikatoren LdenA i høyde 1,7m over terreng. Langsgående
støyskjermingstiltak (dagsone inn mot Porsgrunn) er innarbeidet og med i beregningene.
Følgende kriterier er benyttet for utvelgelse av støyfølsomme bygninger som skal vurderes for lokale
støytiltak på uteplass eller fasader (for innendørs lydnivå).



Beregnet lydnivå LdenA på uteområde og/eller fasade er høyere enn 58 dBA. For benyttet
trafikkfordeling tilsvarer dette døgnekvivalent lydnivå LA,eq,24 på 52 dBA.
Beregnet maksimalnivå LAmaxM er høyere enn 75 dBA.

Totalt 18 støyfølsomme bygninger har beregnet lydnivå over anbefalt grenseverdi. Av disse er 7 i
dagsonen inn mot Porsgrunn, og for en av disse bygningene er kun maksimalt lydnivå overskredet.
For dagsonen ved Herregårdsbekken beregnes det lydnivå over grenseverdien for 7 støyfølsomme
bygninger. For 6 av disse bygningene er det kun grenseverdien for maksimalnivå som er overskredet.
To boliger i Ønnadalen har beregnet lydnivå over grenseverdi, mens to boliger (våningshus) ved
Gunnarsrød har beregnet lydnivå over grenseverdien.
En oversikt over eiendommer med beregnet lydnivå over anbefalt grenseverdi som skal vurderes for
lokale tiltak er vist i Fagrapport støy og vibrasjoner, UVB-A-22005 (rev.01A)
Hver oppføring er gitt unikt enhetsnummer (ID) som også er vist på støysonekart i fagrapporten.
Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares etter samråd med den aktuelle
grunneier, og eventuelt gjennom byggesaksbehandling, dersom tiltaket er søknadspliktig. Eventuelle
fasadetiltak dimensjoneres etter registrering av bygningskonstruksjoner og beregning av innendørs
lydforhold. Ved lokale støytiltak bør den totale støysituasjonen vurderes (også bidrag fra eksisterende
kilder). Dersom det er behov for fasadetiltak bør det sikres tilfredsstillende ventilasjon i henhold til
teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
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VIBRASJONER OG STRUKTURLYD
Vibrasjoner fra jernbanen kan forplante seg til bygninger. Følbare vibrasjoner betyr her rystelser som
mennesket kan føle på kroppen, og de måles etter NS 8176, i frekvensområdet 0,5 – 160 Hz.
Problemer med følbare rystelser fra bane kan oppstå når både bygning og bane står på løsmasse, og
problemet er størst når det er bløt leire. De høyeste verdiene måles når jorda er fri for tele. Når
bygningen står på fjell og jernbanen på løsmasser eller omvendt, kan man som regel se bort fra
følbare rystelser.
I tillegg til å gi følbare rystelser vil vibrasjonene i golv, vegger og tak også avstråle lyd. Vibrasjoner
som gir støyavstråling, har ofte så høy frekvens og så små amplituder at man bare kan høre støyen,
men ikke kjenne vibrasjonene. Slik støy kalles strukturoverført lyd eller bare strukturlyd. I rom som
vender mot banen, gir strukturlyden ofte lavere støynivåer enn den luftoverførte støyen som går
gjennom fasaden. Men for rom som vender vekk fra banen eller støyutsatte fasader, kan strukturlyden
være hørbar. Som en tommelfingerregel kan man si at med hus og jernbane fundamentert på fjell, har
man et potensielt strukturlydproblem. Dette gjelder også for tunneler og kulverter.
For strukturlyd kan man få overskridelser av grenseverdier først og fremst ved mindre avstand mellom
bygning og jernbane enn ca. 30 – 40 m.
For vibrasjoner er det vanskelig å gi generelle grenser for kritiske avstander. Når jernbane og bygning
er på bløt leire, kan grenseverdiene i ekstreme tilfeller bli overskredet i opp mot 100 m avstand. Når
det er fastere grunnforhold er kritisk avstand mindre, og på underlag av sand kan grenseverdien bli
tilfredsstilt i boliger ned mot 30 m fra jernbanen
Vanligvis vil godstog gi de høyeste vibrasjonsnivåene.
Ved Tveitanåsen vil jernbanen gå i tunnel (Eidangertunnelen) under bebyggelsen med noe varierende
overdekning. Avstanden mellom jernbane i tunnel og de nærmeste boligene vil være ca 50 m. Det er
lite sannsynlig at det vil oppstå problemer med strukturoverført lyd.
I dagsonen inn mot Porsgrunn ligger en del boliger i Bjørnslettveien nær jernbanelinjen i avstand på
ca 30 m fra jernbanesporet. Bolingene er antatt å ha noe forskjellig fundamentering (leire, fjell, grus,
sand). Det forventes ikke høyere vibrasjonsnivå som følge av ny jernbanelinje enn de man har i dag,
og det er planlagt å utføre målinger av vibrasjonsnivåene på utvalgte boliger i byggeplanfasen. Dette
vil gi grunnlag for videre vurderinger i byggeplanen.

REISEOPPLEVELSE
Siden store deler av den nye banen vil gå i tunnel, vil reiseopplevelsen bli relativt begrenset med
tanke på positive synsinntrykk undervei for passasjerene. Med høye hastigheter vil de korte
dagsonene bli passert i løpet av få sekunder. Fra Langangen bru vil det være fritt utsyn over et fint
landskapsrom. Det vurderes som positivt at strekningen inn mot Porsgrunn stasjon er i en dagsone,
selv om det blir satt opp støyskjermer her. For øvrig vil ny skinnegang og slake kurver gi en behagelig
reiseopplevelse.
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5.7

Konsekvenser i anleggsfasen

I forbindelse med ny reguleringsplan skal det utarbeides et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for
anleggs- og byggeperioden. Dokumentet bygger på miljøoppfølgingsprogram fra 2002 for enkeltsporet
jernbane; ”Miljøoppfølgingsprogram i anleggsfasen – Parsell 12.2 Telemark grense - Porsgrunn st.”
Miljøoppfølgingsprogrammet som ble utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen i 2010 er fortsatt
aktuelt og det er ikke laget noe nytt miljøoppfølgingsprogram til reguleringsendringen.
Miljøoppfølgingsprogrammet blir oppdatert i forbindelse med videre byggearbeider. Selv om det er
foreslått
nye
rømningsveier,
-tunneler
og
anleggsveier,
anses
det
foreliggende
miljøoppfølgingsprogrammet for dekkende for hele tiltaket.
Utarbeidelse av et miljøoppfølgingsprogram er, i henhold til Jernbaneverkets egen veileder, en
prosess i ni trinn. Utgangspunktet for utarbeidelse av et miljøoppfølgingsprogram er en detaljplan,
eventuelt en reguleringsplan. Deretter lages en oversikt over hvilke miljøpåvirkninger anleggsfasen
utgjør ved hjelp av en risikovurdering (ROS). Dette danner grunnlaget for et midlertidig program som
sendes på høring sammen med reguleringsplan. Etter høringsprosessen utarbeides en endelig MOP
tilpasset byggeplanen, som er oppdatert i henhold til eventuelle høringsuttalelser, samt med tiltak for å
redusere miljøbelastningen. Videre inkluderes MOP i konkurransegrunnlaget, og kravene i MOP skal
følges opp i kontrakt med entreprenør.

NATURMILJØ

Anleggsdriften ved parsell 12.2 innebærer flere miljømessige utfordringer som for eksempel
anleggsdrift i tettbygd strøk og massetransport langs offentlige veg. Dette vil blant annet medføre støy,
støv og rystelser, samt sigevann fra massedeponi og utslipp av forurenset vann fra tunneldriving og
annen anleggsvirksomhet. På bakgrunn av dette vil det derfor bli foreslått avbøtende tiltak langs de
strekningene dette er aktuelle problemstillinger. Dette er tiltak som skal redusere risiko for drenasje av
vannresipienter, og dermed redusere faren for skader på sårbare biotoper og naturressurser.

ANLEGGSSTØY OG RYSTELSER

Anleggsarbeidene vil omfatte en lang rekke støyende operasjoner. Dette gjelder boring, pigging og
sprenging i dagen, tunnelsprenging, viftestøy fra tunnel, knuseverk og massetransport. Også tekniske
arbeider med montering av sviller og skinner m.m. medfører støy.
Vibrasjoner fra tunnelsprengning og strukturstøy fra aktiviteter i tunnelen vil i perioder være merkbar
langs tunneltraseene.
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 angir støygrenser og
bestemmelser om begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. De danner samtidig en mal
for støykrav som kan legges til grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer.
Bygge- og anleggsvirksomhet skal ikke gi støy som overskrider støygrensene gitt i T-1442. Ved
eventuelle planlagte overskridelser, skal befolkningen og kommunelegen varsles minst 2 uker i
forveien.
For vibrasjoner fra sprengning legges krav i NS 8141 til grunn. Standarden angir metoder for
beregning av grenseverdier for vibrasjoner og støt for å unngå skader på byggverk.
Det henvises til Program for miljøoppfølging i anleggsperioden (MOP) der tiltaksplaner for å håndtere
støy og rystelser/vibrasjoner i denne fasen er beskrevet.

STØV

Ved massetransport og anleggstrafikk generelt vil det i tørt vær kunne oppstå støvplager. Mesteparten
av anleggsvirksomheten vil foregå i områder der dette ikke vil berøre annen trafikk eller nærliggende
bebyggelse. I områder der det allikevel kan være et problem med støv vil dette kunne avbøtes ved
spyling/rengjøring evt. vanning eller bruk av kjemikalier for å binde støvet.
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HYDROLOGI, VANNBALANSE , DRENERING

Avrenning fra tunneler, massedeponier og riggområder kan føre til forurensning av bekker/elver og
sjøresipient dersom det ikke gjennomføres avbøtende tiltak. Avrenning fra massedeponier kan føre til
suspendert materiale og økt turbiditet i resipient. Det er kun ved eventuell bruk av deponi ved
Gunnarsrød at avrenning til bekkeresipient kan være et problem i denne sammenheng. De andre
deponiområdene er ikke lokalisert nær større bekker. Flere områder kan bli påvirket av avløpsvann fra
tunneldriften. Dette gjelder områdene ved Skillingsmyr, Nøklegård, Gunnarsrød, Ønna, Lannerheia
skytebane, Herregårdsbekken og Pasadalen. I disse områdene vil det i anleggsfasen være tilførsel av
forurenset drensvann fra tunnelene, samt spylevann/vaskevann, gråvann og avløpsvann fra verksted
og riggområdene. Drensvann vil være en blanding av innlekket vann og tilført vann benyttet til boring
og injisering. Drensvann vil inneholde borslam, sementrester, noe nitrogen fra sprengstoffet samt noe
olje. I tillegg kan det forekomme rester av andre organiske forbindelser dersom kjemiske
injeksjonsmidier blir brukt. Fra verkstedtelt, spyleplass og tankplass vil en få spylevann med noe
innhold av olje. I tillegg vil en fra service riggen få gråvann fra vask/dusj og avløpsvann fra WC.

LANDSKAP

I anleggsperioden vil alle områder der det foregår anleggsvirksomhet i større eller mindre grad få
uheldige inngrep i landskapet. Dette gjelder både selve jernbanetraseen der denne går i dagen,
riggområder, anleggsveger og massedeponier. Terrenget bør istandsettes fortløpende så snart dette
er mulig av anleggstekniske hensyn. Anleggsveger, massedeponier og riggområder vil allikevel ikke
kunne istandsettes og gis sin endelige utforming før anlegget er avsluttet.

NATURMILJØ

Selv om mesteparten av anleggsaktivitetene vil foregå i tunnelene vil anleggstrafikk og riggområder
medføre noen konsekvenser for vegetasjon, dyreliv og vassdrag. De viktigste konsekvensene i
anleggsperioden er forurensning til vassdrag og forstyrrelse av dyreliv omkring anleggsveger,
massedeponi og riggområder. Indre deler av Ønna og Herregårdsbekken kan bli påvirket av
forurensning, men det forutsettes at avbøtende tiltak tar hånd om avrenning fra rigg og
tunnelåpninger. Ingen områder av stor verneverdi ventes å bli påvirket av anleggsaktivitetene.

BIOLOGISK MANGFOLD

Det ventes ingen vesentlige konsekvenser for biologisk mangfold. Et område sør for Salbotvann
(vest/nordvest for Reieråsen) består av storbregneskog / alm- og lindeskog / rik sumpskog med
nøkkelbiotopkvaliteter. Dersom det oppstår en uforutsett, alvorlig grunnvannssenkning kan området bli
negativt påvirket. Et rikt og frodig Skogområde langs Herregårdsbekken vil bli påvirket av broen som
skal bygges ved Herregårdsbekken, og ved fjerning av skogvegetasjon i en korridor langs broen.

LIV I BEKKER OG VANN

Uten gjennomføring av avbøtende tettetiltak i tunnelene kan det bli redusert utløp fra, og i ekstreme
tilfeller senket vannstand i, Sortilen og Salbotvann på grunn av drenering av grunnvann til tunnelen.
Dette vil medføre redusert vannføring i utløpsbekkene fra disse vannene. Redusert vannføring vil
kunne forringe livsbetingelsene for fisk i bekkene. Dersom anbefalte tettetiltak gjennomføres ventes
ingen alvorlige konsekvenser. Det forventes ikke problemer med forurensning av bekker og vann i
anleggsperioden så fremt det iverksettes spesielle tiltak for å unngå dette. Ved Langangen - og
Herregårdsbekken bru legges bekken midlertidig i rør slik at anleggsveien kan føres over.

JORDBRUK OG SKOGBRUK

Jord- og skogbruksaktiviteter vil kun i begrenset omfang bli forstyrret på grunn av anleggsaktivitetene.
Størst påvirkning blir det ved Gunnarsrød og i Ønna-dalen der riggområder og anleggsveger vil
medføre et visst arealbeslag og gi barrierevirkninger i anleggsperioden.
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5.8

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Akseptkriteriet er bestemt til: ”Risikonivået for tiltaket skal ikke være høyere enn det som er akseptert
for bygging av infrastruktur i Norge”.
ROS- analysen vil primært fokusere på hendelser som ikke blir fanget opp under planlegging, og da
kan et sett av hendelser representere en risiko som det ikke er planlagt for.
Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til farer som kan oppstå i eller som
et resultat av utbyggingen, så vil ikke tiltaket representere høyere risiko for mennesker eller samfunn
enn hva som er akseptert for tilsvarende utbygging.
Det anbefales tiltak eller oppfølging for følgende områder:
 Risikoadferd (personer som bevisst eller ubevisst tar seg inn på områder hvor fare for liv eller
helse kan oppstå).
 Identifikasjoner av eventuelt spesielt sårbare områder når det gjelder ulykker (veg-trafikk,
resipienter eller lagring av kjemikalier).
 Kartlegging av forurenset grunn når spor skal legges om, samt dokumentasjon av naturlig
innhold av tungmetaller i masser som tas ut for deponering.
 Kartlegging av hvorvidt økt flom vil kunne representere en tilleggspåkjenning på
konstruksjoner, som det må tas hensyn til ved dimensjonering.
 Under etablering av konstruksjoner som veger, massedeponier eller tunneler vil avrenninger
av overvann endres og kunne true levevilkår i biotoper.
 Det bør gjennomføres et møte med Norcem for å klarlegge eventuelle problemer knyttet til
sprengninger i nærområdet og om løsmassedeponiet kan gi uheldig av-renning. Gjensidig
risiko bør avklares, da etablering av jernbanen kan gi skader på Norcem sitt anlegg og
sprengning på Norcems område kan gi skader på jernbanen.
 Alle identifiserte hendelser er vurdert med hensyn på sannsynlighet og konsekvens. Basert på
en slik vurdering er alle tiltak plassert i de risikomatriser som er vist under. For de fleste
hendelser vil det være tilstrekkelig å sikre at forhold dokumenteres og at det er at nødvendige
tiltak er inkludert i rutiner for de ulike fagområder eller vil bli fulgt opp i de relevante program
eller prosedyrer. For de fleste tiltak hvor dette er tilfellet vil MOP, programmer for forurenset
grunn, trafikk, geoteknikk allerede ha fanget opp eller fange opp de beskrevne forhold som en
del av den normale planleggingen.
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Tallene i risikomatrisen refererer seg til hendelser som er listet under. Noen av hendelsene kan gi
effekter på flere områder, mens de fleste er plassert i den ene kategori hvor det er relevant. Noen få
tiltak er også plassert hvor det er tatt hensyn til at uheldig påvirkning kan samvirke.
Konsekvenser helse og personsikkerhet
Sannsynlighet

Svært liten

Liten

Middels

Stor

Svært sannsynlig
Sannsynlig

1, 15

Lav

3, 9,19, 20

Svært lav

17

8, 18

12

2

Konsekvenser for ytre miljø
Sannsynlighet

Svært liten

Liten

Middels

Lav

6, 10, 11

4, 13

Svært lav

12

Stor

Svært sannsynlig
Sannsynlig

5

Konsekvenser økonomi og materielle skader
Sannsynlighet

Svært liten

Liten

Middels

Stor

Svært sannsynlig
Sannsynlig

18

Lav

8, 9, 11, 20

6, 7, 13

Svært lav

14

16

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprengningsuhell
Oppbevaring av sprengstoff
Oppbevaring av kjemikalier
Forurensning av lokale vassdrag
Rydding, avdekking og revegetering
Senking av lokal grunnvannstand og
endring av vannbalanse
7. Flom eller høy vannstand
8. Trafikksikkerhet
9. Påvirkning
av
vannkilder
med
spesielle brukerinteresser

10. Drensvann fra tunneler som forurenser
lokale vassdrag
11. Transport av farlig gods
12. Radon
13. Forurenset grunn
14. Ras og utglidinger
15. Støy
16. Brann
17. Elektromagnetisk stråling
18. Jordskjelv
19. Radioaktiv stråling
20. Sabotasje eller anslag mot anlegg eller
installasjoner

Tabell 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
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6 VEDLEGG
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Besøksadresse:
Eckersbergsgate
4,Tønsberg
Postadresse:
Postboks 217 Sentrum
NO- 0103 Oslo
Telefon:
22 45 59 50

Adresselister,
-private
-offentlige og org.

Telefaks:
Sentralbord
Jernbaneverket:
05280

Arild Herfindal
915 37 655

Henvendelse til:
Tlf.:

Faks:
E-post:

6.oktober 2011
Saksref.: 2009/05610-70
Dato:

Deres ref.:

hear@jbv.no

Vedlegg:

Varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid
(mindre reguleringsendringer) for Vestfoldbanen,
parsell 12.2 dobbeltspor
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av omregulering av plan for
dobbeltsporet jernbane i Porsgrunn kommune. Det vil bli utarbeidet detaljregulering med
hjemmel i plan- og bygningsloven §12-3 og Jernbaneverket vil fremme saken for offentlig
behandling.

Formål med planarbeidet
Porsgrunn kommune vedtok 12.07.2010 reguleringsplan for Vestfoldbanen, delparsell 12.2
dobbeltspor. Som følge av den videre detaljering i byggeplanleggingen er det behov for noen
mindre justeringer av reguleringsplanen i noen avgrensede områder.

En mer detaljert oversikt over områdene og hva som nå vurderes endret er tilgjengelig på
www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen.

Reg. nr:
NO 971 033 533
Bankgiro:
7694.05.01977
www.jernbaneverket.no

Eventuelle merknader til reguleringsarbeidet sendes til :
Jernbaneverkets Utbyggingsdivisjon att. Arild Herfindal
Postboks 217 Sentrum
0103 Oslo
E-post: hear@jbv.no
Frist for merknader er 3.november 2011

Utbygging av Vestfoldbanen
med vennlig hilsen
Arild Herfindal
Prosjekteringsleder
Farriseidet - Porsgrunn

Besøksadresse:
Eckersbergsgt 4,
Tønsberg
Postadresse:
Postboks 217 Sentrum
NO-0103 Oslo
Telefon:
22 45 59 50
Telefaks:
Sentralbord
Jernbaneverket:
05280

Henvendelse til:

Arild Herfindal

Tlf.: 915 37 655
E-post:

hear@jbv.no

Dato:

17.11.2012

Saksref. 200905610
Deres ref.:

DK600-1
Vedlegg: 1

Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid (mindre
reguleringsendringer) for Vestfoldbanen parsell 12.2
dobbeltspor – utvidet varslingsområde på strekningen
Larvik grense – Markavegen
Jernbaneverket varslet 6.oktober d.å. igangsetting av reguleringsplanarbeid (mindre
reguleringsendringer) for Vestfoldbanen parsell 12.2 dobbeltspor. Etter at reguleringsplanen
ble vedtatt 12.juli 2010 har jernbaneverket under arbeid med byggeplanleggingen sett det
ønskelig å gjøre noen endringer av den opprinnelige planen.
Underveis i prosessen med reguleringsendringene har vi sett behov for å etablere en bedre
hovedadkomst fra Ny E18 til hovedriggområde Nøklegård; samt bedre forbindelser mellom
deponiområdene. Det er også ønskelig å utvide riggområde Nøklegård hvor hovedtyngden av
tunnelarbeidet vil bli drevet fra.
Jernbaneverkets ønske ved dette er å oppnå rasjonell anleggsdrift hvor vi i minst mulig grad
vil belaste E18, og øvrig vegnett spesielt med tung massetransport. Vi ønsker samtidig at
etablering av disse forbindelsene også kan komme til nytte i ettertid i forståelse med
grunneiere og berørte interesser.
Så langt er ikke endringene tegnet ut i detalj. Dette arbeidet starter nå og vil pågå i tiden
fremover til midten av desember; da ønsker vi å legge ut hele omreguleringen for
Vestfoldbanen parsell 12.2 til offentlig ettersyn før jul. Det utvida varselet har som hensikt å
gjøre oppmerksom på at arbeidet er igangsatt; samt å gi anledning til å komme med innspill.
Vedlagte kartskisse med områdeavgrensing viser i prinsipp de forbindelseslinjene vi har ønske
om å etablere, samt området for rigg ved Nøklegård som ønskes utvidet.

Reg. nr:
NO 971 033 533 MVA
Bankgiro:
7694.05.01977
www.jernbaneverket.no

Jernbaneverket administrerer planarbeidet etter avtale med Porsgrunn kommune (jfr. PBL §
3-7) frem til endelig sluttbehandling i kommunen. Sluttbehandlingen skal i hht plan-og
bygningsloven foretas av kommunen. Målsettingen er å ha sluttbehandlet planen med vedtak
i Porsgrunn kommune før påske neste år.
Frist for uttale til dette varselet er satt til 8.desember 2011. Uttaler kan sendes:

Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
Att. Arild Herfindal
Postboks 217 Sentrum
0103 Oslo
Eller e-post hear@jbv.no
Tlf. 915 37 655

Vedlegg:
Kartutsnitt datert 17.11.2011

