Side: 1 / 82

Notat
Til: Re, Horten og Tønsberg kommuner
Fra: Torbjørn Landmark
Telefon: +47 91552684
Dato: 26.04.2018
Saksref: 201801321
Kopi til:

Samlet oppsummering av høringsuttalelser med Bane NOR sine kommentarer
Notatet inneholder en oppsummering av høringsuttalelsene ifm høring og offentlig ettersyn av
reguleringsplanarbeid for strekningen Nykirke-Barkåker. Høringsperioden var fra 28.02.2018 til 08.04.2018.
Alle registrerte innkomne uttalelser er markert med saksnummer; 201801321-xx.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Landmark
Prosjekteringsleder offentlig plan
Utbygging Vestfoldbanen

Påskrift fra Horten kommunes administrasjon i fm
politisk 2. gangs behandling av reguleringsplanforslaget
og framlegging for kommunestyret til vedtak juni
2018: Horten kommunes administrasjon sine kommentarer er skrevet direkte inn
i dette dokumentet og er markert med rød tekst. Uttalelser som gjelder
kommunene Tønsberg eller Re kommenteres ikke.
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1. INNLEDNING
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varslet Bane NOR (Jernbaneverket) oppstart av planarbeid for
detaljregulering av dobbeltspor og deponiområder i kommunene Horten, Tønsberg og Re mandag 28.
november 2016. Høringsfristen var fredag 13. januar 2017.
På samme tid ble forslag til planprogram for deponiområdene lagt ut til offentlig ettersyn og høring i medhold
av plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9.
Planområdet for detaljreguleringen tilsvarer i hovedsak området som er båndlagt i kommunedelplanen;
korridor 3 Skoppum Vest. Kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker ble vedtatt i oktober 2016.
Det ble avgitt 34 høringsuttalelser til varslet reguleringsplan, sju fra offentlige myndigheter, åtte fra offentlige
selskaper, lag og foreninger samt 19 fra næringsdrivende og grunneiere.
Det er avgitt 61 høringsuttalelser til reguleringsplanen som har ligget til høring og offentlig ettersyn ved Bane
NORs oversendelse til andregangsbehandling 27.04.2018,
Det er to innsigelser til planen, en fra Statens vegvesen (jfr. pkt, 32) og en fra Bane NOR (jfr. pkt. 63).
Dette dokumentet oppsummere de høringsuttalelsene som er avgitt pr. 26.04.2018 og Bane NOR sine
kommentarer til de enkelte merknadene i uttalelsene. Gruppering av høringsuttalelsene er gjort etter avtale
med kommunene.

Påskrift fra Horten kommunes administrasjon i fm
politisk 2. gangs behandling av reguleringsplanforslaget
og framlegging for kommunestyret til vedtak juni
2018: Horten kommunes administrasjon sine kommentarer er skrevet direkte inn
i dette dokumentet og er markert med rød tekst. Uttalelser som gjelder
kommunene Tønsberg eller Re kommenteres ikke.
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2. OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Fylkesmannen i Vestfold (201801321-38, Re kommune)
1. Vi anbefaler å stryke kravet i bestemmelsenes pkt. 1 om å nydyrke/forbedre tilsvarende jordbruksareal som
jernbaneprosjektet beslaglegger, især fordi dette fordrer særskilt søknad og vurdering utenfor rekkevidden til
denne reguleringsplanen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR er enig med fylkesmannen sin vurdering i at formuleringene ligger utenfor plan- og bygningslovens
virkeområde, jf. pkt. 61, 75, 86, og følgelig må strykes.

2. Vi anbefaler at overskudd av sprengt stein primært anvendes som byggeråstoff i form av pukk eller andre
fraksjoner, eller som høykvalitets fyllmasse hvor det trengs.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har igangsatt arbeid med å avklare muligheter for samfunnsøkonomisk forsvarlig anvendelse av
overskuddsmasser. Aktuelle tiltak kartlegges og vil bli utredet videre i de neste faser av prosjektet. Flere
aktuelle tiltak er identifisert.

3. Vi anbefaler at jernbanebrua over Solerødveien og over bekk mot Hengsrødvann får et tilstrekkelig langt
spenn til å romme både bilvei, evt. framtidig g/s-vei, naturpreget bekkesone, vilttrekk og plass til
skigåere/turgåere.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har i reguleringsplanen vist en bru med en total lengde på 77 m fordelt på 3 spenn. Bane NOR sin
vurdering er at dette gir plass for de hensyn som er nevnt i fylkesmannens uttalelse.

4. Nedbørvann/overflateavrenning fra stasjonsområdet og banestrekninger sydover bør fordrøyes effektivt
gjennom permanente tiltak før utslipp til naturlige bekkeløp.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har i det tekniske grunnlaget til reguleringsplanene foreslått en løsning for stasjonsområdet med
fordrøyning i grøftene på parkeringsplassen og fordrøyningsbasseng for plattformområdet. Det legges opp til
at vannmengden som føres videre blir den samme som i eksisterende situasjon.
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For banestrekningen sydover fra stasjon vil det kun være en liten økning av overflatevann. Det vises for øvrig
til at «ICP-34-A-11102 Fagrapport Underbygning, VA og drenering» vil bli oppdatert til andregangsbehandling,
jf. pkt. 56 og 57.

5. Vi legger for øvrig til grunn at Bane NOR søker konsesjon i medhold av forurensningsloven for utslipp i
anleggsfasen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR utarbeider søknad om anleggskonsesjon.

Fylkesmannen i Vestfold (201801321-39, Tønsberg kommune)
6. Vi anbefaler å stryke anbefalingen i bestemmelsenes pkt. 1 om å nydyrke/forbedre tilsvarende
jordbruksareal som jernbaneprosjektet beslaglegger, især fordi dette fordrer særskilt søknad og vurdering
utenfor rekkevidden til denne reguleringsplanen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR er enig med fylkesmannen sin vurdering i at formuleringene ligger utenfor plan- og bygningslovens
virkeområde, jf. pkt 61, 75, 86, og følgelig må strykes.

7. Vi anbefaler å redusere arronderingsmessige ulemper for jordbruksdriften på strekningen mellom
Tangsrødmarka og parselldelet ved Barkåker N gjennom jordskifte.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR er enig at jordskifte her kan være hensiktsmessig. Innspillet tas med i det videre arbeidet.

8. Vi anbefaler at overskudd av sprengt stein primært anvendes som byggeråstoff i form av pukk eller andre
fraksjoner, eller som høykvalitets fyllmasse hvor det trengs.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har igangsatt arbeid med å avklare muligheter for samfunnsøkonomisk forsvarlig anvendelse av
overskuddsmasser. Aktuelle tiltak kartlegges og vil bli utredet videre i de neste faser av prosjektet. Flere
aktuelle tiltak er identifisert.
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9. Nedbørvann/overflateavrenning fra deponiområde nr. 18 bør fordrøyes gjennom permanente tiltak før
utslipp til naturlig bekkeløp.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar innspillet tas med i det videre arbeidet.

10. Kryssing av sideløp til Sverstadbekken bør tilrettelegges som faunapassasjer.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR foreslår gjennom reguleringsplanen at tre av sideløpene til Sverstadbekken tilrettelegges for
passasje av mindre dyr. Dette fremkommer på tegningen O-29108 og O-29109 i Illustrasjonsplanen til
reguleringsplanen.

11. Anleggsvei fra gml. E18 (Undrumveien) som medføre kryssing(er) av Sverstadbekken innenfor dens
sjøørretførende strekning, må anlegges slik at fiskens vandringsmuligheter ikke blir midlertidig eller varig
forringet.
Kommentar fra Bane NOR:
I forbindelse med anleggsgjennomføringen planlegger Bane NOR å bruke eksisterende kryssing av
Sverstadbekken. Eksisterende boligatkomst og skiløype/turvei legges på midlertidig bruer over bekken.

12. Nærføringen til Sverstadbekken fra parselldelet ved Barkåker N og nordover vil fordre særlig stor
aktsomhet mot skred, utslipp eller andre tiltak som kan påvirke bekken negativt.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR er oppmerksomme på forholdet som omtales av fylkesmannen. Erfaringene fra utbyggingen av
parsellen Barkåker-Tønsberg vil bli benyttet. Det er videre gjennomført omfattende geotekniske undersøkelser
og vurdering av områdestabilitet for hele området.
Det er lagt opp til at anleggsveien langs ny bane legges på østsiden og lengst unna Sverstadbekken, for å
redusere risikoen for utslipp mm.

13. Vi legger for øvrig til grunn at Bane NOR søker konsesjon i medhold av forurensningsloven for utslipp i
anleggsfasen.
Kommentar fra Bane NOR:
7
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Bane NOR utarbeider søknad om anleggskonsesjon.

Fylkesmannen i Vestfold (201801321-40, Horten kommune)
14. Vi anbefaler å reversere eldre dreneringstiltak i vestre deler av myra ved Kopstad, som kompensasjon for
jernbanetraséens grunnvannssenkning i østre deler.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR legger opp til å fylle igjen eksisterende bekker som brytes av ny bane med tette masser og
etablere nye bekker, slik at området i størst mulig grad dreneres mot vest slik som i eksisterende situasjon.
Dette tiltaket vil også redusere omfanget av grunnvannssenking.
Vestre deler av myra ligger utenfor planområdet.
Kommentar fra administrasjonen
Vestre del av Kopstadmyra ligger utenfor planforslaget, men innenfor planavgrensningen ved varsel om
oppstart av planarbeidet. Administrasjonen mener det er et uforholdsmessig krav at forslagsstiller skal
reversere eksisterende drenering utenfor planområdet.

15. Det bør etableres fordrøyningstiltak for overvann/drensvann som ledes nordover til Kopstadbekken fra den
aktuelle myra og fra jernbanes dagsone og tunnelstrekning på Kopstad.
Kommentar fra Bane NOR:
Innspillet tas med i det videre arbeidet. Så langt har Bane NOR i reguleringsplanen foreslått at drensvannet på
nordsiden av Kopstadtunnelen føres i en åpen bekk vest for ny bane, og at det i tilknytning til bekken er
mulighet for etablering av fordrøyningsbasseng.
Kommentar fra administrasjonen
Juridisk bindende illustrasjonsplan viser fordrøyningsbasseng for drensvannet fra Kopstadtunnelen
(tegningsnummer ICP – 34 – 0 – 29102).

16. Vi anbefaler å stryke anbefalingen i bestemmelsenes pkt. 1 om å nydyrke/forbedre tilsvarende
jordbruksareal som jernbaneprosjektet beslaglegger, især fordi dette fordrer særskilt søknad og vurdering
utenfor rekkevidden av denne reguleringsplanen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR er enig med fylkesmannen sin vurdering i at formuleringene ligger utenfor plan- og bygningslovens
virkeområde, jf. pkt 65, 77, 88, og følgelig må strykes.
Kommentar fra administrasjonen
8
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Administrasjonen er enig med Fylkesmannen og Bane NOR. Det vises til saksframstilling og forslag til
reviderte bestemmelser.

17. Vi anbefaler å redusere arronderingsmessige ulemper for jordbruksdriften på strekningen Teigen – Moskvil
– Skaug gjennom jordskifte og/eller etablering av fysisk krysnings-mulighet fastsatt i denne reguleringsplanen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR ønsker primært jordskifte i dette området.
Bane NOR har vurdert alternativer for kryssing av banen i dette område med bru eller kulvert. En
kulvertløsning vil ligge langt under grunnvannsstand noe som vil kreve pumpesystem for overvann, samt
omfattende sikringstiltak for å hindre oppdrift. En bruløsning vil bli svært høy på grunn av kryssing over
kontaktledningsanlegget til jernbanen og vil også måtte sikres med høye tette sikkerhetsskjermer. Totalt vil
dette medføre en konstruksjon på ca. 10 m høyde over jernbanesporet.
Bane NOR vurderer at en kulvert eller bru som beskrevet over vil være et svært kostbart og arealkrevende
tiltak, som i et samfunnsøkonomisk perspektiv ikke kan anbefales.
For øvrig vises det til kryssingsmulighet på Skaug.
Kommentar fra administrasjonen
I tillegg til utfordringene knyttet til høyde ved bro og pumpesystem og sikringstiltak ved kulvert, vil en krysning
over eller under det nye dobbeltsporet legge beslag på anslagsvis mellom 2 100 kvm og 4 600 kvm dyrka
mark (avhengig av valg av løsning). Ut fra disse forholdene mener administrasjonen at det ikke kan anbefales
å bygge bro eller kulvert. Administrasjonen anbefaler at Bane NOR jobber for å få tilfredsstillende jordskifte i
dette området.
Se pkt 53,125,171 og 176.
18. Vi anbefaler at jernbanetunnelene på parsell Nykirke – Barkåker tilrettelegges bedre for
redningsoperasjoner ved brann, spesielt med tilrettelegging for ventilasjon og slukkevann.
Kommentar fra Bane NOR:
Det vises til Bane NOR sin kommentar til høringsuttalelse fra Vestfold interkommunale brannvesen, og
barnerepresentanten jf. pkt. nr. 96 og 55.
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen støtter Fylkesmannens anbefaling. Passasjerers, togansattes og brann- og
redningspersonells sikkerhet ved brann / ulykke i tunnel er svært viktig. Krav om tilrettelegging for ventilasjon
og slukkevann inne i tunnelene kan sannsynligvis ikke hjemles i plan- og bygningsloven. Administrasjonen
mener derfor kommunen bør anmode Bane NOR om at de selv etterfølger anbefalingene om ventilasjon og
slukkevann fra Vestfold interkommunale brannvesen og barnerepresentanten.
Se også pkt 96 – VIBR og 55 – barnerepresentant.

9

Side: 10 / 82

19. Nytt boligområde fastsatt i områdeplan for Sletterødåsen bør sikres tilfredsstillende utendørs støyforhold
gjennom skjermingstiltak fastsatt i denne reguleringsplanen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR vil gjennomføre kompletterende støyutredning for det regulerte boligområdet på Sletterødåsen.
Alternative støyreduserende tiltak langs banen vil bli vurdert.
Kommentar fra administrasjonen
Bestemmelse 2.4 bokstav a. ivaretar krav til støyskjermende tiltak også for regulerte, ubebygde eiendommer.
Bane NOR foretar nå nye støyvurderinger for det områderegulerte boligområdet på Sletterødåsen.
20. Vi anbefaler at overskudd av sprengt stein primært anvendes som byggeråstoff i form av pukk eller andre
fraksjoner, eller som høykvalitets fyllmasse hvor det trengs.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har igangsatt arbeid med å avklare muligheter for samfunnsøkonomisk forsvarlig anvendelse av
overskuddsmasser. Aktuelle tiltak kartlegges og vil bli utredet videre i de neste faser av prosjektet. Flere
aktuelle tiltak er identifisert.
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen støtter Fylkesmannens uttalelse, jfr. også tidligere kommunestyrevedtak i saken. Forholdet
er søkt løst gjennom forslag til endret bestemmelse 2.11 Massehåndtering.
21. Det bør vurderes planfri kryssing av Føskeveien for anleggsveier/steintransport til/fra deponiområde nr. 7.
Kommentar fra Bane NOR:
I forbindelse med anleggsfasen foreslår Bane NOR at søndre del av Føskeveien midlertidig stenges og
beboere m.fl. tilbys alternativ atkomstvei. Dette vil separere anleggstrafikk fra annen trafikk og krysningspunkt
unngås.

Kommentar fra administrasjonen
Det vises til kommentaren fra Bane NOR, som viser en trygg løsning som skiller anleggstrafikk fra annen
trafikk.

22. Vi legger til grunn at Bane NOR søker konsesjon i medhold av forurensningsloven for utslipp i
anleggsfasen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR utarbeider søknad om anleggskonsesjon.
Kommentar fra administrasjonen
Ingen ytterligere kommentar.
10
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Fylkesmannen i Vestfold (201801321-51, Horten, Re kommune)
Kommentar til tilleggsvarsel ny avkjøring til Solerødveien, ved gbnr 59/9 – Solerødveien 369
23. Vi legger til grunn at veiomleggingen som foreslått vil medføre at omkring 0,5 dekar (daa) jordbruksareal
blir permanent omdisponert. Utover dette kan vi ikke se at tiltaket berører noen av våre saksområder.
Med henvisning til dette tapet av dyrka mark og til at veien ifølge forslaget får et svingete forløp, anbefaler vi
tiltakshaver å se nærmere på en alternativ omlegging i østlig retning. Vi er innforstått med at dette i så fall vil
medføre noe fjellsprenging i kollen øst for tunet for å oppnå akseptable forhold på eiendommens tun.
Men med henvisning til tiltakets beskjedne konsekvenser mener vi uansett beslutningen i saken bør tilligge
lokale myndigheter, og det vil ikke bli fremmet innsigelse fra vår side selv om foreløpig planskisse blir
videreført..
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har i dialog med grunneiere og Statens vegvesen vurdert flere atkomstløsninger for ny avkjøring.
Løsningen som fylkesmannen foreslår er vurdert å gi større konflikter for landskapsbildet og beboerne i
Solerødveien 369, i tillegg til at løsningen krever at en bygning fjernes for å forbedre siktforholdene ved
avkjørselen. Bane NOR anbefaler derfor at reguleringsforslaget opprettholdes.
Kommentar fra administrasjonen
Fylkesmannens uttalelse tas til orientering. Administrasjonen støtter den helhetsvurderingen som Bane NOR
gir i sin kommentar.

Fylkesmannen i Vestfold (201801321-66, Horten, kommune)
Kommentar til tilleggsvarsel for utvidet planområde i fm. ny landbruksavkjøring til Solerødveien på
gbnr. 57/1
24. Vi har i brev av 07.04. i år pekt på at jernbanebrua bør ha et tilstrekkelig stort bruspenn til å romme flere
funksjoner; fylkesveien, en naturpreget bekkesone, vilttrekk, mulighet for kryssende skigåere/turgåere,
eventuelt framtidig gang-/sykkelvei.
Etter vår vurdering er flyttingen av traktorveiens tilknytning noe lengre bort fra bruåpningen ingen ulempe i
denne sammenhengen, sannsynligvis litt gunstig.
På denne bakgrunnen har vi ingen innvendinger til den foreslåtte endringen/utvidelsen av planområdet.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar fylkesmannens merknad til orientering
Kommentar fra administrasjonen
11
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Uttalelsen fra Fylkesmannen tas til orientering.

Vestfold fylkeskommune (vedtak HSA, sak 29/18) (201801321-68)
25. Vestfold fylkeskommune mener at forslaget til detaljreguleringsplan Vestfoldbanen, nytt dobbeltspor
Nykirke – Barkåker med juridisk bindende dokumenter og utredninger gir et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar merknaden til orientering
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen fra Vestfold fylkeskommune tas til orientering.

26. Vestfold fylkeskommune ber om at rekkefølgebestemmelsen om etablering av parkeringshus tas ut av
planen, på bakgrunn av Bane NORs varslede innsigelse og risikoen for å forsinke videre planlegging og
utbygging av parsellen Nykirke – Barkåker
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR er enig i fylkeskommunens vurdering. Bane NOR kan bekrefte at opprettholdelse av krav til
parkeringshus vil gi risiko for forsinkelse av prosjektet, som beskrevet i brev av 23.04.18, til kommunene.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen gjelder arealer i Re kommune.
27. Vestfold fylkeskommune er enig i at overskuddsmasser først og fremst skal benyttes til samfunnsnyttige
formål. Dersom det skal fylles opp deponier med mål om etablering/reetablering av dyrka mark, bør
permanente jord- og skogbruksveier så langt råd legges i nytt markslagskille slik at de ikke deler opp dyrka
mark.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har igangsatt arbeid med å avklare muligheter for samfunnsøkonomisk forsvarlig anvendelse av
overskuddsmasser. Aktuelle tiltak kartlegges og vil bli utredet videre i de neste faser av prosjektet. Flere
aktuelle tiltak er identifisert.
Bane NOR tar fylkeskommunens merknad til etterretning og vil legge opp til en mest mulig hensiktsmessig
arrondering.
Kommentar fra administrasjonen
Fylkeskommunens uttalelse støttes, jfr. tidligere kommunestyrevedtak i saken. Forholdet er søkt løst gjennom
forslag til endret bestemmelse 2.11 Massehåndtering.

12
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Det forutsettes at Bane NOR legger opp til en mest mulig hensiktsmessig arrondering ved etablering av
permanente jord- og skogbruksveier.
28. Vestfold fylkeskommune vil påpeke viktigheten av å gjennomføre de foreslåtte avbøtende tiltakene for å
ivareta nærmiljø og friluftsliv, og ber om at det settes krav til dette i det videre arbeidet.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar fylkeskommunens merknad til etterretning og vil gjennom føringer i kontrakt med entreprenør
sette krav for å ivareta forhold for nærmiljø og friluftsliv omtalt i planbeskrivelsen og miljøoppfølgingsplanen
(MOP).
Bane NOR har en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige organisasjoner om hvordan
utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i anleggsfasen og driftsfasen.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen fra fylkeskommunen støttes. Dette sikres gjennom pkt 11 Rekkefølgebestemmelser. Kommunen
forutsetter at Bane NOR følger opp i kontrakt med entreprenør.
29. Vestfold fylkeskommune påpeker viktigheten av å reetablere skog og dyrkingsarealer i deponiområdene
der det er aktuelt.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar fylkeskommunens merknad til etterretning og vil legge opp til dette i tråd med føringer i
plangrunnlaget.
Kommentar fra administrasjonen
Planen regulerer eventuelle deponiområder til permanente landbruks, natur og friluftsområder (LNF).
30. Dersom de nyere tids kulturminnene som er listet opp i saken kommer i konflikt med tiltak planen skal
legge til rette for, anbefaler fylkeskommunen at disse også omfattes av bestemmelsesområde med tilhørende
bestemmelser.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har vurdert den potensielle konflikten mellom nyere tids kulturminner opp mot
anleggsgjennomføringen og jernbanetiltaket og har i samråd med VFK anbefalt en løsning overfor
kommunene.
Kommentar fra administrasjonen
Planforslaget tar opp i seg de anbefalingene som er kommet fra Vestfold fylkeskommune.

Vestfold fylkeskommune (201801321-69, Horten, kommune)
Kommentar til tilleggsvarsel for utvidet planområde i fm. ny landbruksavkjøring til Solerødveien på
gbnr. 57/1
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Side: 14 / 82

31. Vestfold fylkeskommune har behandlet varselet om utvidelse, og har ingen vesentlige merknader til at
området innlemmes i det videre planarbeidet. Når det gjelder hensynet til automatisk fredete kulturminner, ble
tilleggsarealet sjekket ut i forbindelse med registreringer i 2016-2017.
Endringen berører ikke kjente automatisk fredete kulturminner. Skulle det i anleggsfasen allikevel dukke opp
spor etter aktivitet som kan være eldre enn 1537, plikter utbygger å umiddelbart varsle regional
kulturminneforvaltning, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar fylkeskommunens merknad til etterretning.
Kommentar fra administrasjonen
Fylkeskommunens merknad tas til etterretning.

Statens vegvesen (201801321-57, Re kommune) - Innsigelse
32. Med hjemmel i § 5.4 i Plan og bygningsloven fremmer Statens vegvesen innsigelse til reguleringsplan for
dobbeltsporet jernbane mellom Nykirke og Barkåker inntil vegdirektoratet har behandlet fravikssøknad om
etablering av rundkjøring på rv.19.
I henhold til NA-rundskriv 2015/15 skal det kun unntaksvis etableres rundkjøringer på nasjonale hovedveier i
dimensjoneringsklasse H2 til H5. Veidirektoratet skal derfor fraviksbehandle alle rundkjøringer på riksveinettet
for å sikre at føringene følges opp på en ensartet måte. Vegvesenet vil trekke sin innsigelse så fort
veidirektoratet har gitt positiv tilbakemelding på fravikssøknaden.
Planens bestemmelser må inneholde rekkefølgekrav om når ny rundkjøring må stå klar til bruk. Vegvesenet
har gjennom dialog med Bane NOR blitt enige om at planens bestemmelser tilføyes et rekkefølgekrav om at
rundkjøringen på Rv 19 må ferdigstilles før anleggsstart på nytt stasjonsområde eller før anleggsvei fra sør
tilknyttes Rv 19.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR avventer behandling av fraviksøknad om etablering av rundkjøring på rv. 19 i veidirektoratet.
Bane NOR har ingen innvendinger mot at Statens vegvesens forslag til rekkefølgekrav tas inn i
bestemmelsene.

33. Utvidelse av planområdet (i Re og Horten):
Viser i den forbindelse til varsel av 28.02.18 om utvidelse av planområdet ved Solerødveien 369 i Horten og
Re kommuner. Formålet med utvidelsen er å legge til rette for ny adkomstvei for Solerødveien 369. Vi har
gjennomført befaring med Bane NOR på stedet og har godkjent denne nye adkomsten. Vi har derfor ingen
merknader til utvidelsen.
Kommentar fra Bane NOR:
14
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Bane NOR tar vegvesenet sin merknad til orientering
Kommentar fra administrasjonen
Fylkeskommunens merknad tas til orientering.

Statens vegvesen (201801321-62, Horten, kommune)
Kommentar til tilleggsvarsel for utvidet planområde i fm. ny landbruksavkjøring til Solerødveien på
gbnr. 57/1
34. Adkomsten er ok.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar vegvesenet sin merknad til orientering
Kommentar fra administrasjonen
Statens vegvesens merknad tas til orientering.

Horten kommune, miljøretta helsevern (201801321-61)
Støy fra bane i driftsfase:
35. Ved utbedring av støyforholdene må det legges vekt på tilfredsstillende støynivå for utendørs
oppholdsarealer for de berørte boligene. Ved eventuelle fasadetiltak skal det sikres tilfredsstillende ventilasjon
i henhold til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Etter gjennomføring av tiltaket må det gjøres
kontrollbergeninger, eventuelt målinger for å kunne dokumentere at støytiltakene virker etter hensikten.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Bane NOR vil gjennomføre støytiltak iht. gjeldene forskrifter og
retningslinjer, jfr. bestemmelse 2.4 «Støy, vibrasjoner og strukturlyd» og foreta kontrollberegninger av
støytiltakene.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen fra Miljøretta helsevern tas til etterretning. Krav knyttet til støy er gitt i planbestemmelse 2.4.
Støy fra bane i driftsfase:
36. Vi ber om at det gjøres en vurdering av behov for støyskjermingstiltak ved regulerte boligområdet på
Sletterødåsen. Hvis etablering av jernbane kunne føre til overskridelse av anbefalte grenseverdier på det
regulerte området, må det gjennomføres støytiltak.

15
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Vi vil generelt bemerke at det er knyttet en viss usikkerhet til beregningene av støynivå med tanke på
framtidige togsett med hastighet på 250 km/h. Planlagte avbøtende tiltak må ha god margin, slik at man tar
høyde for en fremtidig situasjon på best mulig måte.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR vil gjennomføre kompletterende støyutredning for det regulerte boligområdet på Sletterødåsen.
Alternative støyreduserende tiltak langs banen vil bli vurdert.
Støyberegningene er gjennomført i hht nordisk beregningsmetode for støy fra jernbane, med ekstrapolerte
data fra 210 til 250 km/t. Reguleringsplanens forslag til skjermingstiltak er dimensjonert i henhold til
beregningene. Usikkerhet i beregningsmetoden er oppgitt til +/- 3dB. Det vil gjennomføres kontrollmålinger når
banen er kommet i drift.
Kommentar fra administrasjonen
Bestemmelse 2.4 bokstav a. ivaretar krav til støyskjermende tiltak også for regulerte, ubebygde eiendommer.
Bane NOR foretar nå nye støyvurderinger for det områderegulerte boligområdet på Sletterødåsen.
Vibrasjoner:
37. Viser til reguleringsbestemmelser 2.2., pt.c). Det bør presiseres at avvik innenfor klasse D tillates, dersom
det er uforholdsmessig høye kostnader ved å gjennomføre klasse C.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR forutsetter at innspillet gjelder reguleringsbestemmelse 2.4 pkt. c).
Bane NOR har ingen kommentar til forslaget til endring av planbestemmelsen 2.4 pkt. c), som da vil lyde
(endring vist med kursiv):
«For vibrasjoner gjelder grenseverdi i NS8176; vw,95 = 0,3 mm/s - 0,6 mm/s.
Laveste grenseverdi (klasse C) skal søkes oppfylt, men avvik innenfor klasse D tillates dersom det er
uforholdsmessig høye kostnader ved å gjennomføre klasse C.»
Kommentar fra administrasjonen
Bestemmelse 2.4 pkt b) (ikke c) er endret slik Bane NOR har foreslått som oppfølging av miljøretta helsevern
sin uttalelse.
Støy i anleggsfasen:
38. Bestemmelsen om støy i anleggsfasen bør presiseres med å vise til kapittel 4 og 9.9 i 1442/2016.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Bane NOR mener dette er en unødvendig henvisning siden det
allerede er henvist til retningslinje T-1442/2016 i planbestemmelse 10.1 «Støyforhold i anleggsfasen».
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen foreslår ikke å endre bestemmelsene om støy, da det anses som tilfredsstillende henvisning
i bestemmelse pkt 10.1.
16
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Støy i anleggsfasen:
39. Vi ber om presisering av følgende punkt (11, h)): «Før anleggsarbeidene kan igangsettes, må det
utarbeides en plan for anleggsgjennomføring, med tilhørende støyutredning. Lokale støyskjermingstiltak og
andre avbøtende tiltak skal være vurdert og løsningsforslag foreligge. Støydempende og andre avbøtende
tiltak i anleggsfasen må være gjennomført så tidlig som mulig i anleggsfasen».
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har ingen kommentarer til at bestemmelse 11, pkt. h) suppleres med «Lokale støyskjermingstiltak
og andre avbøtende tiltak skal være vurdert og løsningsforslag foreligge». Bestemmelse 11, pkt. h) vil da lyde
som angitt i uttalelsen over (pkt.38).
Kommentar fra administrasjonen
Bestemmelse 1.1 pkt h) er endret slik Bane NOR har foreslått som oppfølging av miljøretta helsevern sin
uttalelse.

Støy i anleggsfasen:
40. Riggområdene må etableres slik at støyende aktiviteter innebygges i størst mulig grad.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Krav vil bli innarbeidet i kontrakt med entreprenør.
Kommentar fra administrasjonen
Det anbefales at oppfordringen følges opp av Bane NOR i fm byggearbeidene. Bestemmelse om støy i
anleggsfasen er gitt i 10.1.
Støy i anleggsfasen:
41. Andelen anleggstrafikk på de interne anleggsveiene og det offentlige veinettet vil avhenge av om
overskuddsmasser av berg transporteres direkte til deponiområder innenfor anlegget eller om massene skal
fraktes til et eksternt mottak/prosjekt. Vi vil derfor bemerke at dersom anleggstrafikken medfører betydelig
støyøkning på det offentlige veinettet, må avbøtende tiltak vurderes.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering.
Bane NOR har lagt opp til mulighet for anleggsgjennomføring som belaster færrest mulig med støy fra
massetransport. En konsekvens av å kjøre overskuddsmasser til eksterne mottakere er økt støy på offentlig
veinett. Om dette blir aktuelt kan vi søke å redusere belastningen gjennom planlegging av massetransporten.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Støy fra trafikk på offentlig vei er i utgangspunktet veieiers ansvar. Eventuelle
støyreduserende tiltak vil måtte vurderes mellom Bane NOR og veieier.
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Støy i anleggsfasen:
42. Krav til driftstider er et viktig forebyggende tiltak. Eventuelle avvik fra støybestemmelsene vil utløse krav
om søknad om dispensasjon. For de mest berørte må midlertidig bosted vurderes.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning.
Støv i anleggsfasen:
43. Krav til å iverksette tiltak som reduserer spredning av støv til berørte naboer ivaretas gjennom
Miljøoppfølgingsprogrammet. Krav må innarbeides i kontraktene med entreprenørene.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR innarbeider krav om tiltak mot støv i kontraktene med entreprenørene.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Det forventes at Bane NOR innarbeider krav om tiltak mot støv i kontraktene
med entreprenørene.
Trafikksikkerhet/sikkerhet i anleggsfasen:
44. Trafikksikkerhetsmessige utfordringer må risikovurderes og behov for tiltak må kontinuerlig vurderes i
anleggsfasen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering og viser for øvrig til bestemmelse 11, pkt. i) som omtaler disse
forholdene.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning.
Miljøoppfølgingsprogrammet:
45. Miljøoppfølgingsprogrammet legger opp til at støy i anleggsfasen skal konsesjonsbehandles. Konsesjonen
skulle omhandle hvordan støy i anleggsfasen skal håndteres, i form av omfang av støymålinger, rapportering,
arbeidstider for støyende aktiviteter, informasjon og avbøtende tiltak. I tilfelle støy likevel ikke skal
konsesjonsbehandles ønsker kommuneoverlegen at ovennevnte punktene innarbeides i
miljøoppfølgingsprogrammet og kravene videreføres i kontraktene med totalentreprenøren.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning.
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Støy vil etter fylkesmannens foreløpige vurdering (april 2018) ikke være en del av konsesjonsbehandlingen.
«ICP-34-A-Miljøoppfølgingsplan (MOP)» vedlagt reguleringsplan omfatter forholdene omtalt i uttalelsen.
Kravene vil bli innarbeidet i kontraktene med entreprenørene.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Det anses at punktene er tilfredsstillende oppfylt i miljøoppfølgingsplanen (MOP)
og at Bane NOR følger opp kravene vedrørende støy i kontrakter med entreprenører.
Friluftsområder:
46. I anleggsfasen får turområder og skiløyper dårligere tilgjengelighet eller blir brutt. I
miljøoppfølgingsprogrammet er det stilt krav til at generell tilgjengelighet av turområdene for brukerne i størst
mulig grad skal opprettholdes. Vi ønsker at dette presiseres nærmere. Før anleggsarbeidene begynner bør
det lages et oversiktskart over omlegging av turstiene/løypene, eventuelt andre kompenserende tiltak.
Omleggingen bør gjøres i samarbeid med lokale foreninger og idrettslag.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar kommunens merknad til etterretning og vil gjennom føringer i kontrakt med entreprenør sette
krav for å ivareta forhold for nærmiljø og friluftsliv omtalt i planbeskrivelsen og miljøoppfølgingsplanen (MOP).
Bane NOR har en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige organisasjoner om hvordan
utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i anleggsfasen og driftsfasen.
Kommentar fra administrasjonen
Det er i revidert planbeskrivelse (kapitel 6.9) kart som viser over hvordan turløyper og skiløyper vil bli endret i
anleggsfase og driftsfase.
Friluftsområder:
47. Punkt l) i rekkefølgebestemmelsene bør presiseres: Turstier og skiløyper skal sikres og legges om i
anleggs- og driftsfasen, med mindre kostnadene er uforholdsmessig høye.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har ingen kommentar til forslag til endring av planbestemmelsen. Bestemmelsens pkt. 11 l) i
Horten vil da lyde (endring vist med kursiv):
Turstier og skiløyper skal om nødvendig sikres og legges om i anleggs- og driftsfasen, med mindre
kostnadene er uforholdsmessig høye.
Kommentar fra administrasjonen
Bestemmelse 11 pkt l) er ikke endret, da administrasjonen mener det er viktig at turstier og turløyper blir sikret
og eventuelt lagt om i drifts- og anleggsfasen.
Industriområde N:
48. Reguleringsplanen omfatter også regulering av et industriområde, merket som N2 og N3 på plankartet.
Vises til reguleringsbestemmelse 4.4. I punkt l) hvor stilles det krav til innendørs støygrense på 40 dB. Dette
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ansees som veldig høyt. Vi er derfor usikre på hvilken innendørs støygrense vises til her. I punkt l) legges det
opp til mulighet for å anlegge midlertidige sidetak for uttak av sprengstein og knuste sprengsteinsmasser,
sorteringsverk for foredling, m.m. Disse er sterk støyende virksomheter/aktiviteter. Vi ber om at
reguleringsbestemmelsene som gjelder industriområdet vurderes på nytt.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har ingen kommentarer til uttalelsen. For øvrig vises det til at bestemmelsene for områdene N2 og
N3 er hentet fra gjeldende reguleringsplan; PlanID 0701 00289 - Skoppum Næringspark, Viulsrødåsen
boligområde.
Kommentar fra administrasjonen
Bestemmelsene for N-feltene i planforslaget er kopiert fra gjeldende reguleringsplan; PlanID 0701 00289 –
«Skoppum Næringspark, Viulsrødåsen boligområde». Administrasjonen anbefaler at eventuell endring av
bestemmelsene til N-områdene vurderes når anleggsperioden for nytt dobbeltspor er ferdig.
Annet:
49. Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern ønsker at det under anleggsfasen etableres regelmessig
samarbeid-/informasjonsmøter hvor status for framdrift, ytre miljøutfordringer (støy, støv m. m.) klagesaker,
samt resultat av støymålinger kan tas opp og diskuteres mellom Bane Nor, kommuneoverlegen og eventuelle
andre myndigheter.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR legger opp til tett dialog med myndighetene og berørte parter i hele anleggsfasen. Ordningen med
bl.a. samarbeidsgruppemøter vil bli videreført i anleggsfasen.
Kommentar fra administrasjonen
Det er positivt at ordningen med samarbeidsgruppemøter eller lignende blir videreført i anleggsfasen. Det
sikrer god dialog mellom utbygger og entreprenører og ulike myndigheter.

Holmestrand kommune (201801321-65)
50. Vi viser til oversendt brev fra Horten kommune datert 19.02.2018 om offentlig ettersyn avplanforslag IC
Nykirke-Barkåker planID 070100401 i Horten, PlanID 0704 20160146 i Tønsberg kommune og PlanID 0716
20160037 i Re kommune.
Holmestrand kommune har ingen merknad til nevnte planer.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalen til orientering
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering.
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Horten kommune, barnerepresentanten (201801321-59)
51. Barnerepresentanten ber om at det i det videre reguleringsplanarbeidet vektlegges å ta hensyn til de
innspill som har kommet angående ski/lysløyper kommentert av leder av løypekomiteen (Horten og Borre
løypelag). Der stier, lysløyper og traséer blir berørt under anleggsfasen, blir omdisponert og erstattes.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR er i dialog med Horten og Borre løypelag vedrørende omlegging av løyper, etc.
Bane NOR støtter for øvrig Miljørettet helsevern (201801321-61) sitt forslag til endring i bestemmelsen 11 l)
(jf. pkt. 45):
«Turstier og skiløyper skal om nødvendig sikres og legges om i anleggs- og driftsfasen, med mindre
kostnadene er uforholdsmessig høye.» (forslag til endring er vist med kursiv)
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 46.

52. Innspill om gangfelt, sykkelsti fra henholdsvis Apeness og I. Andreassen, samt innspill langs Moskvilveien
på Nykirke. Fra kopstadkrysset og sørover langs FV 666; Moskvilveien og fram til avkjøring anleggsvei,
anbefales det at gang og sykkelvei legges så nær FV 666 som mulig til fordel for dyrka mark Statens
vegvesen anbefaler minst 1,5 meter avstand fra veibane til gang og sykkelvei.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har prosjektert den nye gang- og sykkelveien langs Moskvilveien med åpen grøft iht. Statens
vegvesens håndbok N100. Bane NOR anbefaler derfor at reguleringsforslaget opprettholdes.
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen mener at arealet som er avsatt til g/s-veg og tilhørende grøfteareal med fordel kan være
smalere, så sant det ikke går utover trafikksikkerheten som er hensikten med g/s-vegen. Smalere areal til g/sveg og grøfter vil kunne bidra til å bevare LNF-areal. Administrasjonen anbefaler at en endret utforming av
g/s-veien må avklares med Statens vegvesen gjennom en endring av regulerinsgplanen.
Se pkt 144 og 191.

53. Jernbanen vil gå over jordene ved Sletterødåsen. Trafikksikkerheten må sikres ved en tunnel eller bro, da
denne strekningen brukes som gjennomgang av barn og unge til skole.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering.
En konsekvens av ny jernbanetrase er at den direkte øst-vest forbindelsen over Moskviljordene blir brutt.
Bane NOR har forståelse for at det fra lokalsamfunnets side er ønske om å opprettholde denne forbindelsen i
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et nytt krysningspunkt. Bane NOR har vurderer at en kulvert eller bru som beskrevet over vil være et så
kostbart og arealkrevende tiltak, at det i et samfunnsøkonomisk perspektiv ikke kan anbefales. For nærmere
redegjørelse vises det til pkt. 174.
Det vises også til at det skal bygges en gang- og sykkelvei fra anleggsavkjøringen like sør for Kopstadmyra
frem til Kopstadveien. Dette er et permanent tiltak som vil bedre sikkerheten for myke trafikanter både i og
etter anleggsfasen.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 17, 125, 171 og 176.

54. Universell utforming for Hørselshemmede i offentlig transport er en viktig forutsetning for at
hørselshemmede kan være yrkesaktive. All informasjon bør være visuell.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Bane NOR legger «Håndbok for stasjoner» til grunn for universell
utforming av stasjonsområdet.
Kommentar fra administrasjonen
Utformingen av det offentlige rom og offentlig bebyggelse skal være slik at de kan brukes av alle.
Administrasjonen foreslår en mer konkret bestemmelse 2.6 enn den som forelå ved 1. gangs behandling av
planforslaget.

55. Barnerepresentanten støtter også brannsjefens tilrådning om at det må tilrettelegges for uttak av vann og
vifter i togtunellene.
Kommentar fra Bane NOR:
Forholdene som Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) adresserer (se pkt. 96) er regulert av annet
lovverk enn plan- og bygningsloven. Videre avklaringer mellom partene vil foregå i en egen prosess.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 18 - Fylkesmannen i Vestfold og 96 – VIBR.

Horten kommune, kommunalteknisk avdeling (201801321-63)
56. Når det gjelder overvannshåndtering og utslipp til lokale resipienter, mener vi at dette temaet bør belyses
bedre i tilhørende fagrapport, CP-34-A-11102, «Fagrapport underbygning, VA og drenering». Konsekvenser
fram til det punktet hvor endring i vannmengde eller strømningshastighet har udokumenterbar effekt, bør
komme fram. Ideelt sett burde dette vært en del av dokumentasjonen som er lagt tilgjengelig i
høringsperioden.
Kommentar fra Bane NOR:
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Side: 23 / 82

Bane NOR reviderer fagrapport «ICP-34-A-11102, Fagrapport underbygning, VA og drenering» etter innspill
fra kommunen. Revidert rapport oversendes innen annengangsbehandling.
Kommentar fra administrasjonen
Fagrapporten «ICP-34-A-11102, Fagrapport underbygning, VA og drenering» er revidert og tilgjengelig ved 2.
gangs behandling. Kommunalteknisk planavdeling har bekreftet at de mener rapporten nå er tilfredsstillende
revidert ifht de punktene som tidligere var noe mangelfullt utredet.
57. KTP forutsetter at vurderinger som ble avtalt utført i møte den 16.03.2018, der NVE, Fylkesmannen i
Vestfold, BaneNor og Horten kommune var representert, følges opp. Dette gjelder undersøkelser nedstrøms
BaneNor sine tiltak og dokumentasjon av vurderinger av konsekvenser nedstrøms i vassdraget. I referatet er
Augedal dam og bekken nedstrøms nevnt, i tillegg til Føskebekken. Fagrapporten ble avtalt oppdatert innen
andre gangs behandling av reguleringsplanen. KTP mener det er nødvendig å gjøre samme vurdering på alle
lokasjoner der BaneNor planlegger påslipp av overvann/drenering, og der vannføring endrer retning eller det
gjøres tiltak på bekker (både åpne og lukkede), innen andre gangs behandling av planen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR reviderer fagrapport «ICP-34-A-11102 Fagrapport underbygning, VA og drenering» med
vurderinger avtalt i møte 16.03.18. I fagrapporten svares også ut forhold som etterspørres i denne uttalelsen.
Revidert rapport oversendes innen annengangsbehandling.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 56.
58 I tråd med NVE og Fylkesmannen i Vestfold sine høringsinnspill, mener også KTP at omlagte/utbedrede
bekker må opparbeides med naturpreg, slik at de kan representere gode habitater og redusere erosjon og
forurensning langs de omlagte/utbedrede bekkene. Utførelsen bør fortrinnsvis være slik at vannet forsinkes og
hastigheten begrenses. Dette kan med fordel inkluderes i punkt 9.2 og 9.3 eller i eget tilleggspunkt i
reguleringsbestemmelsene.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Forholdene beskrevet over vil innarbeides i kontrakt med entreprenør.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 56.
59. KTP har et spørsmål om omlegging av bekk forbi deponi D1. Kan ikke se at ligger inne i reguleringsplanen
i det hele tatt. Er det ivaretatt av at dette er regulert til LNF i permanentsituasjonen og da kan man legge om
bekk i dette arealet?
Både NVE og FMV har uttrykt ønske om fordrøyning og naturpreget opparbeidelse og at det bør inkluderes i
bestemmelsene. Det er vanskelig å legge inn en bestemmelse om det når omleggingen ikke er nevnt.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning.
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Vedrørende spørsmålet om planforslaget ivaretar omlegging av bekk ved D1, så mener Bane NOR at dette er
ivaretatt ved at omlagt bekkeløp er vist i illustrasjonsplan til reguleringsplanforslaget. Bane NOR viser til
Illustrasjonsplan der det for den omlagte bekken (ved D1) er beskrevet at sidearealene rundt bekken
reetableres med skog.
Bane NOR forslår at følgende setning legges inn i bestemmelse 7.1, først avsnitt, i planbestemmelsen. «Det
tillates også reetablering og mindre omlegginger av bekkeløp herunder fordrøyningstiltak.»
Bestemmelse 7.1 LNF-områder, (LNF og LNF1) vil da lyde som følger (forslag til ny tekst uthevet):
«Innenfor områdene er det tiltatt å etablere ledningsanlegg, kabelanlegg, avskjærende grøfter,
sikkerhetsgjerder og voller. Det tillates også reetablering og mindre omlegginger av bekkeløp
herunder fordrøyningstiltak.
Innenfor området (LNF1) er det tillatt å etablere nødvendig areal til parkering for friluftsliv.»
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 56. I tillegg vises det til revidert illustrasjonsplan. Det foreslås en noe endret bestemmelse 7.1 i forhold
til den som ble lagt fram for 1. gangs behandling.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (201801321-52)
60. Faresonene er vist som hensynssoner i plankart, med tilhørende bestemmelser som sikrer at tilstrekkelig
sikkerhet ivaretas i anleggsperiode og for ferdig anlegg. Det fremgår av planbeskrivelse og planens
fagrapporter om områdestabilitet, at tiltaket vil oppnå tilstrekkelig sikkerhet mot områdeskred, jamfør kravene i
veileder 7/2014.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering.
61. Det er positivt at omlegging av bekker og åpne overvannsløsninger er valgt fremfor lukkede løsninger. I de
tilfeller gammel kulvert skal byttes ut med ny, bør det foreligge en grundig vurdering av mulighet for åpne
vassdragsløp, og en begrunnet konklusjon.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning.
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Direktoratet for mineralforvaltning (201801321-58)
62. DMF viser til vår uttalelse vedrørende oppstart av planarbeid datert 21.november 2016 der vi blant annet
skrev at: «DMF viser til vår uttalelse til kommuneplanen og påpeker at tunellstein av god kvalitet bør utnyttes
som byggeråstoff, noe som vil redusere behovet for massedeponi knyttet til prosjektet. Vi anbefaler at behovet
for, og tilgangen til, byggeråstoff i regionen vurderes, slik at jernbaneprosjektet kan være med å dekke opp for
regionens behov for byggeråstoff». Ut fra det DMF kan se er det i planbestemmelsene gjort rede for at det
blant annet skal utarbeides en plan for håndtering av masser. Overskuddsmasser skal videre så langt det er
mulig benyttes til samfunnsnyttige formål. DMF vurderer derfor vårt innspill som imøtekommet.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalen til orientering.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering, og viser til bestemmelse 2.11 Massehåndtering.

Bane NOR SA v/ Plan og Forvaltning (201802237-2, Re kommune) - Innsigelse
Bane NOR Utbygging kommenterer ikke innspill Bane NOR -Plan og Forvaltning
63. Vi viser til pbl §5.4 samt Bane NORs veileder om nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging kapittel
4, og anser at bygging og drift av et parkeringshus vil være et vesentlig fordyrende tiltak og således påføre
staten en vesentlig omfangs- og kostnadsøkning. Vi mener derfor at det er nasjonal interesse knyttet til
kommunens krav, og vi har innsigelse til endringen. Vi forutsetter at bestemmelsen vedtas slik Bane NOR har
foreslått.

64. Kommunen har også tillagt krav om tilrettelegging av parkeringsplasser med lading for el-bil, samt krav om
andel plasser for mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Vi viser til forskrift om
vilkårsparkering(parkeringsforskriften), som har regler for disse formene for tilrettelegging. Bane NOR mener
at forskriftens krav er tilstrekkelig. Med andre krav vil mange plasser stå ledig og hvis resten av p-plassene er
fullt utnyttet vil dette skape misnøye hos de svært mange reisende. Dette er basert på omfattende erfaring fra
drift av bilparkering ved jernbanestasjoner.
Kommunen har etter vår vurdering ikke hjemmel til å fastsette andre krav. Kommunens krav vurderes også
som uhensiktsmessige. Vi motsetter oss disse endringene, og vi forutsetter at bestemmelsen rettes.

65. Kommunen har endret planens hensiktsbestemmelse i punkt 1 til å omfatte dyrket/dyrkbar jord. Bane NOR
ønsker å presisere at planens hensikt er å tilrettelegge for bygging av ny jernbane. Vi er innforstått med
gjeldende krav til håndtering av dyrket/dyrkbar jord, og har gjennomført en mulighetsstudie for dette. Det er
imidlertid ikke satt av areal særskilt til nydyrking i planen. Vi påpeker også at siste ledd i kommunens endring,
om kvalitet på midlertidig beslaglagte jord- og skogbruksarealer, har for stor detaljeringsgrad og synes uegnet
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som styringsverktøy ettersom parameterne for dette er svært sammensatt og kontekstavhengig. Et eventuelt
behov for arealplan for nydyrking må skje i egne planprosesser der det passer. Bane NOR viser også til at
nydyrking skjer i henhold til egen forskrift og at denne ikke kan overstyres av en reguleringsplan.
Bane NOR viser til kart- og planforskriften. Kravene til klarhet og forutberegnelighet som følger av denne kan
ikke anses oppfylt, og vi legger dermed til grunn at bestemmelsen utgår ettersom den er ugyldig.
Dersom bestemmelsen skal oppfattes som en rekkefølgebestemmelse kan den ha store
fremdriftskonsekvenser. Dersom det stilles krav til konkrete handlinger eller tiltak under henvisning til
bestemmelsen, kan dette også ha kostnadsmessige konsekvenser for vårt prosjekt. Vi mener bestemmelsen
er uklar, og at sanksjonsmulighetene også er uklare. Dette kan være meget alvorlig for utbyggingen. Vi ber
derfor om at planens punkt 1 revideres til Bane NORs opprinnelige forslag for å ivareta planens formål.

66. Kommunen har gjort endringer i flere punkter ved å innføre kommunal godkjenning av detaljplaner. Dette
kravet stilles for 9.2 Marksikringsplan og 10 f) a. Trafikkhetsplan. Vi er innforstått med at slike planer skal
utarbeides. Kommunens hjemmel fremstår likevel som uklar. Slik vi oppfatter dette, gjelder endringen forhold
som ligger utenfor kommunens myndighet.
Fra Bane NORs ståsted kan godkjenningskravene ikke aksepteres. Slike godkjenningsprosedyrer vil kunne ha
betydelige kostnads- og fremdriftsmessige konsekvenser for vår utbygging. Bane NOR kan imidlertid
akseptere at det uttrykkelig fremgår at godkjennelse kun kan nektes dersom de definerte kravene ikke er
oppfylt, slik at det er klart for begge parter hva som kreves for kommunens godkjennelse,
For 10 f) a. Trafikksikkerhetsplan legger vi til grunn at kravet gjelder kommunale veier.
For 9.2 Marksikringsplan utvider kommunen planen til også å gjelde naturmangfold og dyrket mark.
Begrepet «naturmangfold» vurderes som svært omfattende og som uhensiktsmessig som styringsverktøy i en
arealplan. Det vises til naturmangfoldslovens definisjon, nml § 3c). Bane NOR har utarbeidet fagrapport
«Naturmiljø», datert 14.02.2018, dokument ICP-34-A-11143, der konsekvenser for naturmangfold og flere
andre tema som omtales i punkt 9.2 er vurdert. Vi ber derfor kommunen reversere endringen.
67. 2.2 Byggegrenser
Formuleringen er ikke dekkende for hva bestemmelsen skal regulere. Vi vil be om at kommunen bruker
tilsvarende formulering som Horten kommune: For jernbanen er byggegrensen 30 meter regnet fra nærmeste
spors midtlinje. Dette gjelder under, over og langs jernbanen og for berg- og betongtunneler.
For E18 er byggegrensen 100 meter til hver side, regnet fra senter av kjørebanen for henholdsvis sørgående
og nordgående kjøreretning.
68. 2.3 Byggesak
Vi gjør oppmerksom på at forskriftshenvisning skal være SAK10 § 4.3.

26

Side: 27 / 82

69. 2.11 Massehåndtering
Vi mener det er uheldig at kommunen stiller krav om at overskuddsmasser skal benyttes til samfunnsmessige
formål. Dette er en omfattende forpliktelse, da det ikke vil være adgang til å foreta deponering. Bane NORs
oppfatning er at masser må kunne deponeres dersom det ikke er mulig å disponere dem til andre formål.
Endringen kan sette unødvendige skranker for Bane NORs massehåndtering. Bestemmelsen er imidlertid
overflødig i Re kommune slik vår detaljplan er nå, ettersom det ikke er planlagt deponier innenfor planområdet
i kommunen. Bane NOR ber om at formuleringen tas ut.

70. 5.10 Annen banegrunn – tekniske anlegg – SBT3
Formålet innebærer bygging av mobil omformer for strømforsyning til tog. Kommunen innfører søknadsplikt for
omformeren. Vi legger til grunn at kommunen ikke angir hvilken lov/forskrift omformeren er søknadspliktig i
henhold til. Vi mener søknadsplikten avgjøres av gjeldende lovverk, og det dette ikke kan endres med
kommunens vedtak. Vi ber om at siste ledd («omformeren er søknadspliktig») sløyfes.

71. 8.1 Anleggs- og riggområde, midlertidig (#1)
I bestemmelsen fremgår det at «Anleggsbredden og terrenginngrepene skal holdes på et minimum». Bane
NOR mener at en slik formulering er uheldig, da «minimum» ikke er definert. Størrelsen på anleggs- og
riggområder fremgår av reguleringsformålet og plankart. Bane NOR ber om at formuleringen tas ut.

72. 8.2 Område for anleggsvei, midlertidig (#3)
I bestemmelsen fremgår det at «Anleggsbredden og terrenginngrepene skal holdes på et minimum». Bane
NOR mener at en slik formulering er uheldig, da «minimum» ikke er definert. Størrelsen på anleggs- og
riggområder fremgår av reguleringsformålet og plankart. Bane NOR ber om at formuleringen tas ut.

73. 8.3 Område for midlertidige adkomstveier og midlertidige veiomlegginger (#4)
I bestemmelsen fremgår det at «Anleggsbredden og terrenginngrepene skal holdes på et minimum». Bane
NOR mener at en slik formulering er uheldig, da «minimum» ikke er definert. Størrelsen på anleggs- og
riggområder fremgår av reguleringsformålet og plankart. Bane NOR ber om at formuleringen tas ut.

74. 10 k) Krav om nydyrking/forbedring
En to-årsfrist for istandsetting av arealer Bane NOR har berørt eller benyttet midlertidig i anleggsfasen
vurderes som rimelig, men det er uklart hvordan ordlyden for øvrig skal forstås. Slik bestemmelsen er
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formulert er det uklart om kravet dreier seg om arealer innenfor plangrensen eller utenforliggende areal. I
tillegg er vi skeptisk til at det settes krav til «arealer som nydyrkes eller forbedres» da denne
reguleringsplanen ikke spesifiserer eller gir geografisk avgrensning av slike arealformål. Vår oppfatning er at
«nydyrking» både utenfor og innenfor planområdet må avklares gjennom eget regelverk. Vi ber dermed om at
formuleringen tas ut.

75. 9.3 Matjordplan
I første ledd har kommunen lagt til «fra dyrket og dyrkbar mark». Vi ber om at bestemmelsen presiserer at det
er snakk om «fra dyrket og dyrkbar mark som blir berørt». Andre ledd har preg av å være en
innholdsfortegnelse for matjordplanen. Vi mener kommunen ikke har anledning til å fastsette en slik
bestemmelse og at det ikke er hjemmel til dette i plan- og bygningsloven. Vi anmoder derfor om at
bestemmelsen presiseres eller endres tilbake til Bane NORs forslag.

76. Endringer i plankart
1.På plankartene (pdf-format) som foreligger ved offentlig ettersyn har kommunen gjort endringer der
vertikalnivåene for reguleringsplanen fremstilles samlet. Overlappende formål og hensynssoner er vanskelig å
gjenfinne, og delvis ikke synlige. 2) Sikringssone, restriksjonssone rundt tunnel (H190_2) for nivå 1 vises ikke
på plankart. Den fremkommer likevel på det grafiske snittet av sikringssonene rundt en tunnel.
Vi ber om at dette rettes før planen vedtas slik at plankartenes lesbarhet ivaretas og anleggene sikres
tilstrekkelig.

Bane NOR SA v/ Plan og Forvaltning (201802237-3, Tønsberg kommune)
Bane NOR Utbygging kommenterer ikke innspill Bane NOR -Plan og Forvaltning

77. Kommunen har endret planens hensiktsbestemmelse i punkt 1 til å omfatte dyrket/dyrkbar jord. Bane NOR
ønsker å presisere at planens hensikt er å tilrettelegge for bygging av ny jernbane. Vi er innforstått med
gjeldende krav til håndtering av dyrket/dyrkbar jord, og har gjennomført en mulighetsstudie for dette. Det er
imidlertid ikke satt av areal særskilt til nydyrking i planen. Vi påpeker også at siste ledd i kommunens endring,
om kvalitet på midlertidig beslaglagte jord- og skogbruksarealer, har for stor detaljeringsgrad og synes uegnet
som styringsverktøy ettersom parameterne for dette er svært sammensatt og kontekstavhengig. Et eventuelt
behov for arealplan for nydyrking må skje i egne planprosesser der det passer. Bane NOR viser også til at
nydyrking skjer i henhold til egen forskrift og at denne ikke kan overstyres av en reguleringsplan.
Bane NOR viser til kart- og planforskriften. Kravene til klarhet og forutberegnelighet som følger av denne kan
ikke anses oppfylt, og vi legger dermed til grunn at bestemmelsen utgår ettersom den er ugyldig.

28

Side: 29 / 82

Dersom bestemmelsen skal oppfattes som en rekkefølgebestemmelse kan den ha store
fremdriftskonsekvenser. Dersom det stilles krav til konkrete handlinger eller tiltak under henvisning til
bestemmelsen, kan dette også ha kostnadsmessige konsekvenser for vårt prosjekt. Vi mener bestemmelsen
er uklar, og at sanksjonsmulighetene også er uklare. Dette kan være meget alvorlig for utbyggingen. Vi ber
derfor om at planens punkt 1 revideres til Bane NORs opprinnelige forslag for å ivareta planens formål.

78. Kommunen har gjort endringer i flere punkter ved å innføre kommunal godkjenning av detaljplaner. Dette
kravet stilles for 8.2 Marksikringsplan og 9 f) a. Trafikkhetsplan. Vi er innforstått med at slike planer skal
utarbeides. Kommunens hjemmel fremstår likevel som uklar. Slik vi oppfatter dette, gjelder endringen forhold
som ligger utenfor kommunens myndighet.
Fra Bane NORs ståsted kan godkjenningskravene ikke aksepteres. Slike godkjenningsprosedyrer vil kunne ha
store kostnads- og fremdriftsmessige konsekvenser for vår utbygging. Det bør dermed fremgå hva som kreves
for kommunens godkjennelse.
For 9 f) a. Trafikksikkerhetsplan legger vi til grunn at kravet gjelder kommunale veier.
For 8.2 Marksikringsplan utvider kommunen planen til også å gjelde naturmangfold og dyrket mark.
Begrepet «naturmangfold» vurderes som svært omfattende og som uhensiktsmessig som styringsverktøy i en
arealplan. Det vises til naturmangfoldslovens definisjon, nml § 3c). Bane NOR har utarbeidet fagrapport
«Naturmiljø», datert 14.02.2018, dokument ICP-34-A-11143, der konsekvenser for naturmangfold og flere
andre tema som omtales i punkt 8.2 er vurdert. Vi ber derfor kommunen reversere endringen.

79. 2.3 Byggesak
Vi gjør oppmerksom på at forskriftshenvisning skal være SAK10 § 4.3.

80. 2.10 Massehåndtering
Vi mener det er uheldig at kommunen stiller krav om at overskuddsmasser av stein kun skal benyttes til
samfunnsmessige formål. Dette er en omfattende forpliktelse, da det ikke vil være adgang til å foreta
deponering. Det er også uklart hva som kan regnes som «samfunnsnyttig formål». Vi gjør også oppmerksom
på at deponering i visse tilfeller kan legge til rette for samfunnsnyttig bruk av arealet.
Bane NORs oppfatning er at masser må kunne deponeres dersom det er ikke er mulig å disponere dem til
andre formål. Endringen kan sette unødvendige skranker for Bane NORs massehåndtering. Bane NOR ber
om at formuleringen tas ut. Vi gjør oppmerksom på at andre bestemmelser i planen omtaler håndtering av
matjord, og at eventuelle forurensede masser håndteres i tråd med gjeldende regelverk.
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81. 6.6 Hensynssone Særlig hensyn til naturmiljø, jf. pbl § 11-8 bokstav c), H560_1
Kommunen har lagt til hensynssone H560_1 for å sette av areal til viltovergang og tilhørende områder for
viltkorridor, jevnfør første setning: «I sonen skal det etableres en viltovergang og viltkorridor i tilgrensende
LNF-områder.»
I tillegg til å beskrive føringer for framtidig skjøtsel og bruk, gir bestemmelsen krav til utforming og tidspunkt for
etablering. Bane NOR mener det kan være hensiktsmessig at krav til utforming legges inn i egen
bestemmelse under kapittel 4.5 «Annen banegrunn – tekniske anlegg; nivå 2» slik at opplistingen blir
komplett, og at krav til tidspunkt for etablering gis som en rekkefølgebestemmelse.
I kap. 4.5 omtales for øvrig viltovergangen som felt o_SBT4 med tilhørende krav til oppbygging, selv om dette
arealformålet ikke vises på plankartet.

82. 7.1 Anleggs- og riggområde, midlertidig (#1)
I bestemmelsen fremgår det at «Anleggsbredden og terrenginngrepene skal holdes på et minimum». Bane
NOR mener at en slik formulering er uheldig, da «minimum» ikke er definert. Størrelsen på anleggs- og
riggområder fremgår av reguleringsformålet og plankart. Bane NOR ber om at formuleringen tas ut.

83. 7.2 Område for massemottak, midlertidig (#2)
I bestemmelsen fremgår det at det er «tillatt å permanent deponere rene løsmasser». Vi minner om at
problemstillinger knyttet opp til forurensning håndteres av utslippstillatelse i form av anleggskonsesjon gitt av
Fylkesmannen. Deponi D18 er tenkt brukt til jordmasser, men det må påregnes noe bruk av sprengtstein for å
stabilisere deponiet. Vi foreslår at følgende tekstforslag erstatter begynnelsen i første ledd:
Innenfor områder markert med anlegg- og riggområder, massemottak, #2 er det tillatt å permanent deponere
jordmasser, herunder bearbeiding av masser og nødvendige tiltak for etablering av permanente deponier.
Sprengstein tillates benyttet til oppbygging av deponiet for å ivareta stabiliteten i området. Utformingen av
arealene …
Kommunen har også lagt til at «Anleggsbredden og terrenginngrepene skal holdes på et minimum». Bane
NOR mener at en slik formulering er uheldig, fordi «minimum» ikke er definert. Størrelsen på anleggs- og
riggområder fremgår av reguleringsformålet og plankart. Bane NOR ber om at formuleringen tas ut.

84. 7.3 Område for anleggsvei (#3)
I bestemmelsen foreslås tillegget «Anleggsbredden og terrenginngrepene skal holdes på et minimum». Bane
NOR mener at en slik formulering er uheldig, fordi «minimum» ikke er definert. Størrelsen på anleggs- og
riggområder fremgår av reguleringsformålet og plankart. Bane NOR ber om at formuleringen tas ut.
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Vi viser til punkt 7.3, der Bane NOR har foreslått maksimumskrav til bredde på anleggsveier. Det påpekes
også at en eventuell ytterligere midlertidig arealbruk i byggeperioden er avhengig av tillatelse fra relevante
myndigheter, inkludert planmyndighet, samt avtale med grunneier.

85. 8.3 Matjordplan
I første ledd har kommunen lagt til «fra dyrket og dyrkbar mark». Vi ber om at bestemmelsen presiserer at det
er snakk om «fra dyrket og dyrkbar mark som blir berørt». Andre ledd har preg av å være en
innholdsfortegnelse for matjordplanen. Vi mener kommunen ikke har anledning til å fastsette en slik
bestemmelse og at det ikke er hjemmel til dette i plan- og bygningsloven. Vi anmoder derfor om at
bestemmelsen presiseres slik vi foreslår over eller endres tilbake til Bane NORs forslag.

86. 9 k) Krav om nydyrking/forbedring
En to-årsfrist for istandsetting av arealer Bane NOR har berørt eller benyttet midlertidig i anleggsfasen
vurderes som rimelig, men det er uklart hvordan ordlyden for øvrig skal forstås. Slik bestemmelsen er
formulert er det uklart om kravet dreier seg om arealer innenfor plangrensen eller utenforliggende areal. I
tillegg er vi skeptisk til at det settes krav til «arealer som nydyrkes eller forbedres» da denne
reguleringsplanen ikke spesifiserer eller gir geografisk avgrensning av slike arealformål. Vår oppfatning er at
«nydyrking» både utenfor og innenfor planområdet må avklares gjennom eget regelverk. Vi ber dermed om at
formuleringen tas ut.

87. Merknader til plankartene (gjelder pdf-versjonen):
På plankartene som foreligger ved offentlig ettersyn har kommunen gjort endringer der vertikalnivåene for
reguleringsplanen fremstilles samlet. Overlappende formål og hensynssoner er vanskelig å gjenfinne, og
delvis ikke synlige.
1. Sikringssone, sikkerhetssone rundt tunnel (H190_1) for nivå 1 vises ikke på plankart. Den
fremkommer på det grafiske snittet av sikringssonene rundt en tunnel.
2. Sikringssone, restriksjonssone rundt tunnel (H190_2) for nivå 1 vises ikke på plankart. Den
fremkommer på det grafiske snittet av sikringssonene rundt en tunnel.
3. Det er avvik mellom plankart og bestemmelser for SBT4: Løpenummer mangler på kartet.
Vi viser til kart- og planforskriftens §9 om separate kartutsnitt for hvert nivå. Vi ber om at dette rettes før
planen vedtas slik at plankartenes lesbarhet ivaretas og anleggene sikres tilstrekkelig.
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Bane NOR SA v/ Plan og Forvaltning (201802237-5, Horten kommune)
Bane NOR Utbygging kommenterer ikke innspill Bane NOR -Plan og Forvaltning

88. Kommunen har endret planens hensiktsbestemmelse i punkt 1 til å omfatte dyrket/dyrkbar jord. Bane NOR
ønsker å presisere at planens hensikt er å tilrettelegge for bygging av ny jernbane. Vi er innforstått med
gjeldende krav til håndtering av dyrket/dyrkbar jord, og har gjennomført en mulighetsstudie for dette. Det er
imidlertid ikke satt av areal særskilt til nydyrking i planen. Vi påpeker også at siste ledd i kommunens endring,
om kvalitet på midlertidig beslaglagte jord- og skogbruksarealer, har for stor detaljeringsgrad og synes uegnet
som styringsverktøy ettersom parameterne for dette er svært sammensatt og kontekstavhengig. Et eventuelt
behov for arealplan for nydyrking må skje i egne planprosesser der det passer. Bane NOR viser også til at
nydyrking skjer i henhold til egen forskrift og at denne ikke kan overstyres av en reguleringsplan.
Bane NOR viser til kart- og planforskriften. Kravene til klarhet og forutberegnelighet som følger av denne kan
ikke anses oppfylt, og vi legger dermed til grunn at bestemmelsen utgår ettersom den er ugyldig.
Dersom bestemmelsen skal oppfattes som en rekkefølgebestemmelse kan den ha store
fremdriftskonsekvenser. Dersom det stilles krav til konkrete handlinger eller tiltak under henvisning til
bestemmelsen, kan dette også ha kostnadsmessige konsekvenser for vårt prosjekt. Vi mener bestemmelsen
er uklar, og at sanksjonsmulighetene også er uklare. Dette kan være meget alvorlig for utbyggingen. Vi ber
derfor om at planens punkt 1 revideres til Bane NORs opprinnelige forslag for å ivareta planens formål.
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen anbefaler at det tillegget som ble lagt inn i bestemmelse pkt 1 (Planens hensikt) ved 1.
gangs behandling tas ut, fordi det er ikke er hjemmelsgrunnlag etter plan- og bygningsloven for en slik
bestemmelse.

89. Kommunen har gjort endringer i flere punkter ved å innføre kommunal godkjenning av detaljplaner. Dette
kravet stilles for 10.2 Marksikringsplan og 11 i) 1. Trafikksikkerhetsplan. Vi er innforstått med at slike planer
skal utarbeides. Kommunens hjemmel fremstår likevel som uklar. Slik vi oppfatter dette, gjelder endringen
forhold som ligger utenfor kommunens myndighet.
Fra Bane NORs ståsted kan godkjenningskravene ikke aksepteres. Slike godkjenningsprosedyrer vil kunne ha
store kostnads- og fremdriftsmessige konsekvenser for vår utbygging. Det bør dermed fremgå hva som kreves
for kommunens godkjennelse.
For 11 i) 1.Trafikksikkerhetsplan legger vi til grunn at kravet gjelder kommunale veier.
For 10.2 Marksikringsplan utvider kommunen planen til også å gjelde naturmangfold og dyrket mark. Begrepet
«naturmangfold» vurderes som svært omfattende og som uhensiktsmessig som styringsverktøy i en
arealplan. Det vises til naturmangfoldslovens definisjon, nml § 3c). Bane NOR har utarbeidet fagrapport
«Naturmiljø», datert 14.02.2018, dokument ICP-34-A-11143, der konsekvenser for naturmangfold og flere
andre tema som omtales i punkt 10.2 er vurdert. Vi ber derfor kommunen reversere endringen.
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Kommentar fra administrasjonen
Det anbefales at tillegget om kommunal godkjenning av planer, som ble lagt inn i bestemmelse pkt 10.2
Marksikringsplan og 11 i) Trafikksikkerhetsplan ved 1. gangs behandling tas ut, fordi det ikke er hjemmel etter
plan- og bygningsloven til å godkjenne en slik plan.

90. 2.11 Massehåndtering
Vi mener det er uheldig at kommunen stiller krav om at overskuddsmasser av stein skal kunne benyttes til
samfunnsmessige formål. Dette er en omfattende forpliktelse, fordi det vil være vanskelig å foreta deponering.
Det er også uklart hva som kan regnes som «samfunnsnyttig formål». Vi gjør også oppmerksom på at
deponering i visse tilfeller kan legge til rette for samfunnsnyttig bruk av arealet. Vi ber dermed om at vår
opprinnelige formulering blir vedtatt: Det skal utarbeides en plan for håndtering av masser. Overskuddsmasser
skal søkes håndtert og fraktet på en slik måte at miljøet og omgivelsene ivaretas.
Overskuddsmasser av stein skal, i den grad Bane NOR finner det er praktisk, økonomisk og miljømessig
forsvarlig, benyttes til samfunnsmessige formål. For sikker gjennomføring av prosjektet reguleres i tillegg
permanente deponier.
Bane NORs oppfatning er at masser må kunne deponeres dersom det er ikke er mulig å disponere dem til
andre formål. Endringen kan sette unødvendige skranker for Bane NORs massehåndtering. Bane NOR ber
om at formuleringen tas ut. Vi gjør oppmerksom på at andre bestemmelser i planen omtaler håndtering av
matjord, og at eventuelle forurensede masser håndteres i tråd med gjeldende regelverk.
Horten kommune har også foreslått et nytt krav om at Bane NOR skal fremlegge en skriftlig redegjørelse til
kommunen før deponering av overskuddsmasser skjer. Endringen fremstår som ubegrunnet og det er ikke
oppgitt noen hjemmel. Vi mener kravet er unødvendig ettersom planen allerede har bestemmelser om
håndtering av masser og Bane NOR har til hensikt å foreta eventuell deponering i tråd med gjeldende
regelverk. Vi anmoder derfor om at endringen tilbakestilles til vårt opprinnelige forslag.
Kommentar fra administrasjonen
Det foreslås en noe endret bestemmelse for 2.11, jfr. saksframstillingen.

91. 9.1-9.4 Midlertidige anleggsområder
Kommunen har lagt til «Anleggsbredden og terrenginngrepene skal holdes på et minimum». Bane NOR
mener at en slik formulering er uheldig fordi «minimum» ikke er definert. Størrelsen på anleggs- og
riggområder fremgår av reguleringsformålet og plankart. Bane NOR ber derfor om at formuleringen i disse
punktene tas ut.
Vi viser til punkt 9.4, der det er maksimumskrav til bredde på anleggsveier. Vi påpeker også at en eventuell
ytterligere midlertidig arealbruk i byggeperioden er avhengig av tillatelse fra relevante myndigheter, inkludert
planmyndighet, samt avtale med grunneier.
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Kommentar fra administrasjonen
Det vil være uhensiktsmessig for anleggsarbeidet og umulig for plan- og bygningsmyndigheten å skulle foreta
vurderinger av om anleggsbredde og terrenginngrep er holdt på et minimum gjennom anleggsperioden.
Administrasjonen foreslår at «Anleggsbredden og terrenginngrepene skal holdes på et minimum» tas ut av
bestemmelsene, da det regulerte anleggsbeltet (midlertidig) angir området hvor det kan drives anleggsarbeid.
I tillegg angir bestemmelse maksimal bredde for anleggsveier på 10 meter (pkt 9.4).
92. 10.3 Matjordplan
I første ledd har kommunen lagt til «fra dyrket og dyrkbar mark». Vi ber om at bestemmelsen presiserer at det
er snakk om «fra dyrket og dyrkbar mark som blir berørt». Andre ledd har preg av å være en
innholdsfortegnelse for matjordplanen. Vi mener kommunen ikke har anledning til å fastsette en slik
bestemmelse og at det ikke er hjemmel til dette i plan- og bygningsloven. Vi anmoder derfor om at
bestemmelsen presiseres slik vi foreslår over eller endres tilbake til Bane NORs forslag.
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen foreslår en noe revidert bestemmelse 10.3 Matjordplan, jfr. saksframstillingen.
93. 11 j), siste ledd, Krav om nydyrking/forbedring
En to-årsfrist for istandsetting av arealer Bane NOR har berørt eller benyttet midlertidig i anleggsfasen
vurderes som rimelig, men det er uklart hvordan ordlyden for øvrig skal forstås. Slik bestemmelsen er
formulert er det uklart om kravet dreier seg om arealer innenfor plangrensen eller utenforliggende areal. I
tillegg er vi skeptisk til at det settes krav til «arealer som nydyrkes eller forbedres» da denne
reguleringsplanen ikke spesifiserer eller gir geografisk avgrensning av slike arealformål. Vår oppfatning er at
«nydyrking» både utenfor og innenfor planområdet må avklares gjennom eget regelverk. Vi ber dermed om at
formuleringen tas ut.
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen er enig i at bestemmelse 11 j) (ved 2. gangs behandling 11 k)) framkommer som uklar mht
tolkning, fordi det ikke reguleres arealer til nydyrking og at nydyrking er avhengig av tillatelse etter
landbrukslovgivning. Bestemmelsen foreslås endret.
94. Merknader til plankartene (gjelder pdf-versjonen):
Alle tre nivåene på planen vises på samme pdf-kart. Ved overlappende formål og hensynssoner er det
krevende å forstå at de gjelder for flere nivåer, og det ser ut som om enkelte av nivåene kun delvis er uttegnet.
For restriksjonssonen rundt tunneler ser det blant annet ut som om den ikke er fremstilt for nivå 1. For
bruløsningene over rv. 19 er det også skravur som mangler.
«areal». Den vises
på det grafiske snittet av sikringssonene rundt en tunnel.
Soner som er
båndlagt (Sone med særlig hensyn til kulturmiljø). Selv kulturminnet ser ut til å mangle regulering som H710
Soner med særlig hensyn til kulturmiljø.
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- og sykkelvegen langs Kopstadveien er benevnt o_SGS. I Bane NORs forslag var denne benevnt
o_SGS2 for å kunne omtales i rekkefølgebestemmelsen. I planbestemmelsene fra Horten kommune ligger
den fortsatt inne som o_SGS2 både som arealformål og i rekkefølgebestemmelse.
bestemmelsene.
forslaget fra Bane NOR
lagt inn areal f_SVG på begge sider av vegen. Den vestre delen er ikke vist på forslaget fra kommunen.
ikke som en
feltbenevnelse i kommunens forslag til bestemmelser.
Kommentar fra administrasjonen
Konkrete feil og uklarheter i plankartet er oppdatert og endret før 2. gangs behandling, i samarbeid med Bane
NOR og kommunene Re og Tønsberg.

3. OFFENTLIGE ORGANISASJONER
Vestfold Vann IKT (201801321-9)
95. Ny trase for IC kommer i konflikt med dagens hovedvannledning i området. Det pågår arbeid for å
planlegge / prosjektere håndtering av denne utfordringen.
Vestfold Vann har ingen kommentarer til endelig planløsning ut over allerede etablert dialog med de berørte
kommuner og BaneNor knyttet til konsekvensene disse planene har for vannforsyningen i området under
anleggsperioden. Vestfold Vann er således opptatt av at planer og tiltak gjennomføres etter omforent plan
mellom alle aktører slik at vannforsyningen ivaretas under og etter anleggsperioden.
Kommentar fra Bane NOR:
I de tilfeller jernbaneanlegget med tilhørende anleggsområde er i nærheten av, eller i konflikt med, Vestfold
Vanns ledningsanlegg, vil alle nødvendige tiltak utføres i samråd med Vestfold Vann IKT. Tiltakene nedfelles i
en forpliktende avtale mellom partene.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering.

Vestfold Interkommunal Brannvesen IKS (201801321-36)
96. 19.januar 2018 ble det avholdt et møte mellom Bane Nor, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og
Beredskap (DSB) og VIB. Se referat i vedlegg 1, saksref. 201704400-7. Her fremkommer det at ansvaret for
ikke å prosjektere med vanntilførsel og vifter inn i tunnelene tilligger Bane Nor og at «Brannvesenets
begrensninger som følge av dette vil beskrives/tydeliggjøres i oppdateringen av beredskapsanalyse og
beredskapsplaner/-rutiner». jernbanetunneler medfører en ekstraordinær risiko for Horten kommune i henhold
til brann- og eksplosjonsvernloven (BEL) §14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap når bygget er i drift.
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Om det ikke tilrettelegges for uttak av vann og vifter i tunnelene vurderer Brannsjefen at det er lite sannsynlig
at det er mulig å redde liv dersom det brenner i et tog inne i en av tunnelene langs jernbanestrekning Nykirke
– Barkåker. Det betyr at det med stor sannsynlighet vil gå et stort antall liv tapt dersom brann oppstår i et tog i
en av jernbanetunnelene. Brannsjefen vurderer at dette er en uakseptabel restrisiko. Dersom det ikke
tilrettelegges for uttak av vann og med vifter i tunellene mener brannsjefen at tunneler langs
jernbanestrekningen Nykirke – Barkåker vil utgjøre en ekstraordinær risiko i Horten kommune og vil vurdere
tiltak i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens § 14 «Ytterligere sikringstiltak og beredskap» når
jernbanetunellene er satt i drift.
Brannsjefen er ikke enig i dette. Under møtet fremkom det også at det burde beskrives hvilke konsekvenser
en slik beslutning har for brannvesenets mulighet for å redde liv samt om nye
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Forholdene som Vestfold interkommunale brannvesen (VIB)
adresserer er regulert av annet lovverk enn plan- og bygningsloven og videre avklaringer mellom partene vil
foregå i en egen prosess.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen fra Vestfold interkommunale brannvesen (VIBR) peker på at det uten vifter og uttak av vann er det
lite sannsynlig at det er mulig å redde liv dersom det brenner i et tog inne i en av tunnelene. Administrasjonen
mener at passasjerers, togansattes og brann- og redningspersonellets sikkerhet ved brann / ulykke i tunnel er
svært viktig, og at det er tilsvarende viktig å ha på plass gode løsninger som tilrettelegger for rask og trygg
redning. Krav om tilrettelegging for ventilasjon og slukkevann inne i tunnelene kan sannsynligvis ikke hjemles i
plan- og bygningsloven. Administrasjonen mener derfor Bane NOR selv må etterfølger anbefalingene om
ventilasjon og slukkevann.
Se også pkt 18 – Fylkesmannen i Vestfold og 55 – barnerepresentant.

Statnett (201801321-11)
97. Byggeforbudsbeltet/ryddebeltet for skog på denne ledningen er 20 meter til hver side av senter for
ledningen, til sammen 40 meter. Vi ber om at denne bredden på byggeforbudsbeltet legges inn i plankartet
med hensynsone H740 da byggeforbudsbeltet er i henhold til konsesjon etter energiloven og angivelse av
formålet (pbl §§ 11-8 d) /12-6). Vi ber om at reguleringsbestemmelsene endres/konkret suppleres med at det
er byggeforbud i hensynssonen, og at alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal
avklares med ledningseier. Dette må da knyttes opp mot hensynssonen H740.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har anbefalt Tønsberg kommune å legge inn byggeforbudsbeltet/ryddebeltet for skog i
bestemmelser og plankart i iht. innspill fra Statnett.
Kommentar fra administrasjonen
Gjelder Tønsberg.
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98. Statnett har ervervet rett til uhindret adkomst til ledningsanlegget for drift, vedlikehold og utbedring.
Statnett bemerker at disse rettighetene til nødvendig adkomst til linjetraseen og mastepunkter må sikres i det
videre detaljplanarbeidet av hensyn til akutte hendelser, drift, vedlikehold og fornyelse av ledningen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR mener dette er ivaretatt ved at de aktuelle ledningsanleggene i reguleringsplanen er gitt
hensynssone H310 med følgende bestemmelse: «Det tillates flytting av fundamenter og tilhørende linje for
høyspenning innenfor sonen. Tiltak innenfor området skal godkjennes av linjeeier.»
Kommentar fra administrasjonen
Ingen kommentar utover Bane NORs tilsvar.

99. Det fremgår av planbeskrivelsen side 81 at Statnett eier høyspentlinje mellom Tveiten og Åsgårdstrand,
«og at det ikke er nødvendig med tiltak på denne høyspentledningen». Statnett bemerker at tiltakshaver må
påse at alle horisontale og vertikale avstandskrav i henhold til Forskrift og elektriske forsyningsanlegg må
overholdes, og at dette må legges inn i prosjekteringsloggen. Alle krysninger skal godkjennes av Statnett som
ledningseier. Vi ber ellers om å få oversendt reguleringsplanen i det aktuelle området i 3D-format inkludert
høyder slik at vi kan legge dette inn i våre systemer. Ved eventuelle endringer på mastepunkt mv så gjør vi
oppmerksom på at dette forutsetter tillatelser fra myndighetene (NVE/OED), herunder konsesjon,
ekspropriasjonstillatelse og avtaler med berørte grunneiere. Kostnader knyttet til endringene må dekkes av
tiltakshaver..
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har hatt løpende dialog med Statnett under prosjektering, og forholdene nevnt over er ivaretatt
gjennom dette samarbeidet.
Det er avklart at det ikke behov for å oversende reguleringsplan i 3D-format da høyder under høyspentlinje nå
er avklart med Statnett.
Kommentar fra administrasjonen
Gjelder Tønsberg.

100. I tillegg til byggeforbudsbeltet er det en varslingsavstand på 30 meter fra ytterste strømførende fase på
ledningen. Statnett som ledningseier skal derfor kontaktes når det er planlagt arbeid med anleggsmaskiner i
en horisontal avstand nærmere enn 30 meter fra ytterste strømførende ledning. Det samme gjelder dersom
det skal gjennomføres sprengningsarbeider eller gravearbeider mv som kan gi risiko for å påføre
overføringsanlegget skade eller gi skade på tiltakshaver eller utstyr.
Vi viser ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside
http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Sikkerhet/Arbeid-ved-hoyspentanlegg/
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samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som er vedlagt her
Vi ber om at den sistnevnte publikasjonen følger reguleringsplansaken videre da denne illustrerer grunnlaget
for vårt HMS-arbeid ved ledninger som er spenningssatt.
Vi ber om å bli kontaktet av tiltakshaver slik at befaring kan gjennomføres slik at rettighetene som Statnett har
kan ivaretas, sammen med sikkerheten til ledningen og de som skal jobbe på plassen. Det vil være nødvendig
å inngå avtale mellom Statnett og entreprenøren som skal utføre arbeid på stedet, herunder nødvendig
sikkerhetsopplæring.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR vil i kontrakten med totalentreprenør sikre at Statnetts kontaktes dersom det er planlagt arbeid
med anleggsmaskiner i en horisontal avstand nærmere enn 30 meter fra ytterste strømførende ledning eller
det skal gjennomføres sprengningsarbeider eller gravearbeider mv som kan gi risiko for å påføre
overføringsanlegget skade eller gi skade på tiltakshaver eller utstyr.
Bane NOR har ingen innvendinger til Statnett sin anmodning om at veiledningen skal følge reguleringssaken
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Det forventes at tiltakshaver følger opp i anleggsfasen.
Uttalelsen fra Statnett med link til veileder følger reguleringssaken til 2. gangs behandling.

Skagerak Nett AS (201801321-4)
101. Bakgrunnen for at vi ønsker å være med i planarbeidet er:
• Sikre at alle nettselskapets foreleggingspliktige elanlegg innenfor planområdet blir vist i planen.
Forelegginspliktige elanlegg er definert som 22 kV høyspennings kabel, høyspennings luftlinje og nettstasjon.
• Dersom noen av planforslagene medfører at elanlegg må flyttes, ønsker vi så raskt som mulig å kunne
vurdere hvilke konsekvenser og kostnader dette medfører.
• Ut fra hva som ønskes av nye virksomheter innenfor planområdet, vil vi vurdere forventet strømforbruk til
området, og så langt som mulig avklare behovet for nye elanlegg. Dersom nye elanlegg kan planlegges på
dette stadiet skal de foreleggingspliktige innlemmes i planene.
• Avklare om Skagerak Nett AS har tilstrekkelig kapasitet i overføringsnettet frem til planområdet. Dersom
dette ikke er tilfelle, kan det bli behov for en mer omfattende planleggingsprosess fra vår side. Større
utbygginger må avklares både mot faglige myndigheter og kommunale arealplaner. Erfaringsmessig vet vi at
en slik prosess kan ta lang tid.
• Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks. fjernbåren varme, ønsker vi at dette
avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk overføring.
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• Så tidlig som mulig å se på mulighetene for samarbeid med øvrig infrastruktur..
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har tidlig i arbeidet med reguleringsplanen involvert Skagerak Nett AS. Det er, i tett samarbeid
med Skagerak, laget forslag til ev. justering og flytting av Skagerak sine anlegg som kommer i konflikt med
planområdet. Dette gjelder både i anleggsperioden og ved ferdig anlegg.
For øvrig tar Bane NOR uttalen til orientering.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering. Det forventes at tiltakshaver følger opp i anleggsfasen.

102. Skagerak Nett er gitt områdekonsesjon og et av vilkårene er at planer for bygging av nettstasjoner og
høyspenningsluftledninger skal forelegges berørte parter. Dersom foreleggingspliktige elanlegg ikke er med i
reguleringsplanen/bestemmelsene må det søkes dispensasjon eller endring av plan.
I den grad eksisterende elanlegg må flyttes på, må utbygger dekke alle kostnader med dette.
Etablering av distribusjonsnett vil bli utført i henhold til gjeldende regler for beregning av anleggsbidrag.
Grave- og grunnarbeid for anlegget og legging av kabler bekostes av utbygger.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering.

Hørselshemmedes Landsforbund, Vestfold (201801321-1)
103. Transportsikkerhet er et svært viktig område hvor universell utforming må sikres. Behovet for
talegjenkjenningsteknologi som sikrer personer med kommunikasjonsnedsettelser gode løsninger i
transportsektoren, er et godt eksempel på at strategien om universell utforming ikke må reduseres til en
strategi om fremkommelighet og tilgjengelighet for personer med bevegelseshemning.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Det foreslås konkretisering av bestemmelse 2.6 Universell utforming.
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104. Universell utforming av transportsystemet innebærer at det uavhengig av funksjonsevne er lett å oppfatte
informasjon, kjøpe billetter, vite hvor man skal gå av og på, samt å vite hva man skal foreta seg i en
nødsituasjon. For hørselshemmede innebærer det at all informasjon må gis visuelt. Siden mange
hørselshemmede har vanskeligheter med å oppfatte lyd, gir det en trygghet at all informasjon gis på skjerm.
Det bør være like naturlig at beskjeder om servering og tjenester kommer opp skriftlig på en skjerm som at
høyttaler benyttes.
For at hørselshemmede skal kunne ha optimale forutsetninger for å motta informasjon på Skoppum-stasjonen,
er det nødvendig at informasjonen gis visuelt i tillegg til at det installeres teleslynge og høyttalersystemer som
er god med klar og tydelig tale. Skranketjenester må utstyres med skrankeslynge.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Bane NOR legger «Håndbok for stasjoner» til grunn for universell
utforming av stasjonsområdet.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Det foreslås konkretisering av bestemmelse 2.6 Universell utforming.

105.
HLF Vestfold vil presisere at det er viktig at visuell informasjon ikke bare brukes til å gi generell informasjon,
men at det aktivt gis fortløpende visuell informasjon ved uventede situasjoner som evakuering, signalfeil,
forsinkelser o.l.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Prosjektet tar dette innspillet med videre til Trafikk og marked sentralt
i Bane NOR.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Vestfold (201801321-16)
106. Dette var oppe på vårt styremøte 22.mars, se vedtak:
Sak 20/18 Detaljregulering av dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker
Dette er noe for Rådene i Horten, Tønsberg og Re.
Vedtak: Sak sendes over til Rådene i de kommuner det gjelder, med oppfordring til å følge med på hva som
skjer i saken videre.
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Det er fint om dere som sitter i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan følge med på denne saken
videre og oppdatere FFO Vestfold.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar innspillet til orientering.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering.

4. LAG OG FORENINGER

Åsgårdstrand Velforening (201801321-28)
107. Den nye jembanestasjonen vil bli utbygd med et stort parkeringsareal, som vil være attraktivt for alle i
distriktet som skal pendle med tog. Vi vet jo ikke hvor mange av disse som vil ønske å kjøre gjennom
Åsgårdstrand men dersom F.v.311 skal fortsette å være åpen og gratis, vil dette være svært attraktivt for store
deler av Tønsbergs innbyggere. Det vil dessuten med stor sannsynlighet bli etablert en ny bomring rundt
Tønsberg i løpet av å år, og dette vil ytterligere øke gjennomgangstrafikken gjennom Åsgårdstrand. Og når
jembanestasjonen i Tønsberg stenges for utbygging/oppgradering vil trafikken til stasjonen på Skoppum vest
øke betydelig med gjennomkjøring i Åsgårdstrand hvis ingen tiltak iverksettes.
Våre forslag til tiltak:
A. Skilting av giennomkjøring forbudt for alle motoriserte kjøretøy. Skilt settes opp f.eks ved Saltkop, Rom
Skole, og på Kjær. Minste tid mellom passering av 2 av disse skiltene settes til en fornuftig tid, som passser
med avstand og fartsgrenser pluss en margin på noen minutter. NB: dette vil ikke være til hinder for å kjøre
inn i byen og giøre ærend eller annet, og vil ikke skape problem for næringsdrivende.
B Trafikkmengden måles over noe tid, og dersom den ikke viser at forbudet respekteres, settes det opp
kameraer med programvare for skiltgienkjenning ved de tre skiltene, slik at det blir mulig å utstede gebyr eller
bøter automatisk til de kjøretøyene som ikke overholder forbudet.
C. Et gjennomkjøringsforbud som beskrevet ovenfor, innebærer at et antall bilister må finne en altemativ vei
opp til F.v. 325 og evt. Adalsveien. Dersom det viser seg at dette medfører problemer for en stor andel av
bilistene, bør det vurderes å bygge en avlastningsvei.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Forholdene som omtales i høringsuttalelsen ligger utenfor Bane NORs
ansvarsområde. Dette er forhold som underlagt Statens vegvesen og Politiet.
Kommentar fra administrasjonen
Forholdene som omtales i høringsuttalelsen ligger utenfor dette planforslagets rammer.
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Adal Vel v/Jørn J. Hedlund (201801321-56)
108. Adalsborgen og bøkeskogen:
Vi bemerket ved oppstart av reguleringsplan ønsket om å bevare bøkeskogen vest for Adalsborgen. Vi ser at
dette er hensyntatt i planmaterialet og at det beskrives sikring med gjerde. Vi er fornøyd med dette, men
ønsker å bemerke viktigheten av oppfølging av tiltaket i anleggsfasen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Tiltak for å sikre bøkeskogen blir innarbeidet i kontraktene med
entreprenør.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Det forventes at Bane NOR i kontraktene med entreprenør innarbeider tiltak for å
sikre bøkeskogen.

109. Hengsrudtjernet
Nytt jernbanespor berører ikke Hengsrødtjernet, men det vil bli utsatt for avrenning av anleggsvann bl.a fra
planlagt deponi i Tangsrød.
Vi bemerket ved oppstart reguleringsplan at det er viktig at Hengsrødtjernet slik det fremstår i dag bevares. Vi
ser at det er utarbeidet et omfattende miljøoppfølgingsprogram. Vi ønsker likevel å opprettholde vår
bemerkning om usikkerhet og bekymring rundt konsekvenser i anleggsfasen mhp avrenning.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR vil gjennomføre nødvendige rensetiltak iht. godkjent anleggskonsesjon når denne foreligger. Krav i
anleggskonsesjon vil innarbeides i kontrakt med entreprenør.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Det forventes at Bane NOR i kontraktene med entreprenør innarbeider tiltak for å
sikre avrenningen til tjernet.
110. ● Anleggstrafikk
Planmaterialet beskriver hovedtilknytning til veinett for anleggstrafikk utenom Solerødveien. Vi er selvfølgelig
svært glade for dette og vil kun bemerket viktigheten av at dette blir gjennomført i praksis.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Hvilke veier som er tillatte / ikke tillatt for anleggstrafikk vil innarbeides
i kontrakt med entreprenør.
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Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning.

Horten og omegn pistolklubb (201801321-15, Horten kommune)
111. Horten og Omegn Pistolklubb (HOPK) har fortløpende holdt Horten kommune og Bane NOR informert
om våre ønsker om etablering av skytebane i et passende område. Bane NOR har vist stor forståelse, og
informert oss om at våre planer ikke må komme i konflikt med deres utbygging av Vestfoldbanen, og HOPK
forholder seg strengt til dette. Derfor har HOPK søkt å finne et passende areal til etterbruk, når
anleggsarbeidene fullføres fra Bane NOR.
Arealet gjelder en del av Bane NOR`s foreslåtte område inntegnet som deponi D7 liggende mellom
Nykirkeveien og Føskeveien med navnet Olsmyra nord for Skoppum. Her har en grunneier, som er positiv til
våre planer, inngått en intensjonsavtale med HOPK om fremtidige forhandlinger til et evt. lån/leie/salg av hele
eller deler av en parsell for etterbruk til pistolbane. Arealet i deponi D7 har lav bonitet, er småkupert uten
drivverdig skog, myrlendt og bevokst med kratt og småskog. Med noe planering, opplegg av sikringsvoller og
støyskjerming mot nærmeste bebyggelse vil et slikt område passe til HOPK`s pistolbane.
Vi ser ingen konfliktene interesser med natur og friluftsliv i dette området, idet banen vil være et åpent og
sikkert område for turgåere og evt. skiløyper. Skytebanen sikres tilfredsstillende med voller og andre tiltak, og
forskjønnes med beplanting som vil redusere lydbildet. Området ligger innenfor en avstand fra Horten som
kan nås til fots og med sykkel, og vil være en god anledning for HOPK til å fortsette med sitt stadig voksende
rekrutterings arbeid for barn og ungdom til vår idrett. Som kjent har vår innendørs (-tunnel) bane under skogen
Sølvkrone- for liten kapasitet til dette, særlig om sommeren.
HOPK søker derfor Horten kommune om å planregulere del av Bane NOR`s eventuelle deponi D7 til etterbruk
som pistolbane.
Kommentar fra Bane NOR:
Innspillet tas til orientering. Bane NOR forutsetter at videre prosess er et anliggende mellom HOPK, Horten
kommune og grunneiere.
Bane NOR har ikke anledning til å ta initiativ til, eller finansiere, regulering eller bygging av en pistolbane.
En mulig reguleringsplanprosess og bygging av skytebane i et av deponiområdene må ikke hindre fremdriften
av bygging av jernbaneanlegget.
Kommentar fra administrasjonen
Regulering for skytebane må foreslås gjennom innspill til rullering av kommuneplanens arealdel og ved
reguleringsplan for aktuelt område for skytebane.
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Sem grunneierlag v/Per Almenning (201801321-34, Tønsberg kommune)
112. Er forundret over at eksisterende trase ikke er med i planprosessen. I Tønsberg Kommune er det naturlig
å tilbakeføre traseen til dyrket mark. Vi har jo tidligere måttet avstå arealet til jernbanen. Vi dyrker nå på jorder
på begge sider av sporet. Det er naturlig å få tilbakeført traseen til dyrket mark, slik at vi får bedre arrondering
med sammenhengende jorder. Bane – Nord bør se dette i sammenheng med bygging av nytt spor. Her kan di
benytte jordmassene til fornuft, isteden for å dumpe dem i et deponi i skogen. Jordmassene blir da blandet
med røtter stein og leire. Vi forlanger at Bane -Nord følger opp entreprenør, slik at jordmasser blir sortert.
Matjord og skogsjord må holdes adskilt fra andre masser. Det holder dessverre ikke å kun skrive dette i
anbudsdokumenter. Dette må kontrolleres og bøtelegges ved overtredelse.
Vi blir snart tilbudt en sum for arealet vi må avstå til ny trasse. Så må vi skatte for disse pengene. Når vi skal
kjøpe tilbake eksisterende trasse, så har oppgjørsummen krympet. Det hadde vært bedre løsning om Bane Nord makebyttet arealer steden. Di kjøpte også i sin tid Skotte for å ha til dem som ble berørt av nytt
dobbeltspor. Bane -Nord må bruke Skotte til det den var tiltenkt.
Kommentar fra Bane NOR:
Eksisterende bane er ikke omfattet av denne reguleringsplanen. I bestemmelsene er krav om at «prosess for
etterbruk av eksisterende bane skal være igangsatt før nytt dobbeltspor tas i bruk». Denne prosessen er
allerede startet opp i tett dialog med kommunene.
Vedrørende håndtering av matjord og skogsjord er det utarbeidet en fagrapport «ICP-34-A-11145
Naturressurser» som utgjør kunnskapsgrunnlag for håndtering av jordressurser. Bane NOR vil, med
utgangspunkt i foreliggende rapport, innarbeide krav til håndtering av jordressurser, inkl. matjord, skogsjord, i
kontrakt med entreprenør.
Bane NOR må erverve skogarealer til ny jernbanetrasé. I tillegg må det erverves skogarealer til midlertidige
anleggsområder, samt deponier. Grunneiere får tilbudt en kjøpesum for arealene med påstående skog.
Arealene som erverves midlertidig (herunder deponier) vil fortsatt være eid av grunneier etter at tiltaket er
ferdig.
Dersom jernbaneutbyggingen medfører oppdelte eiendommer kan makeskifte/jordskifte være en
hensiktsmessig løsning.

113. Vi krever at Bane -Nord bruker viltgjerder på minimum 2,5m høyde. Slik at dyrene ikke kommer seg inn
på sporet. Eksisterende spor må taes med i planarbeidet. Kommunen må være kvasse over for Bane- Nord,
slik at di forstår at det er viktig å ta vare på Matjord og skogsjord. Og at dette blir strengt fulgt opp over for
entreprenør. Slik at masser ikke blir blandet. Opprydding etter anlegget må også følges opp slik at
grunneierne slipper å få armeringsjern, betong og skytestein blandet eller nedgravd på jorder eller i skogen.
Dette har dessverre vist seg at grunneiere har blitt lidende med i mange år etter slike anlegg. Det er dessverre
en ukultur blant entreprenører. Og dette krever derfor meget streng oppfølging. Der det blir anlagt anleggsvei,
må først matjord traues bort. Så må det legges duk og gruslag før skytestein legges. Gjør man ikke dette
kjøres skytestein ned i grunnen og har veldig lett for å bli liggende igjen etter opprydding.
Kommentar fra Bane NOR:
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Viltgjerder vil bli bygget i henhold til Statens vegvesens Håndbok V134 Veger og dyreliv. Høyden er minimum
2,5 m.
Anleggsområdene skal ryddes og det innarbeides krav til avfallshåndtering i kontrakten med entreprenøren.
Krav til etablering av anleggsveier på dyrket mark vil bli innarbeidet i kontraktene med entreprenørene og fulgt
opp av Bane NOR gjennom hele anleggsfasen

114. Deponi D18
Det er planlagt her å deponere jordmasser, røtter, grus og leire. Matjorda må sorteres. Skogsjord må skilles
fra røtter, kvist og stein. Skogsjorda på selve deponi må først traues bort, for så å tilbakefylles når området
ikke skal brukes lenger av Bane -Nord. Det har vært forslag om å benytte deponi til dyrket mark i fremtiden.
Viser da til viltovergang som ender rett i deponi på østsiden av sporet. Her blir dyrene ledet rett til matfatet.
Under krigen ble det dyrket på noen løkker i skogen, der deponi kommer. Di som dyrket løkkene kan fortelle at
det ble svært lite man fikk ut av produksjonen der fordi viltet beitet i fred inne i skogen. Veiene inn til deponi er
ufremkommelig med dagens landbruksredskap. Deponiet bør tilbakeføres til skog. Det går åpne grøfter i
deponi området. Disse må legges i solide rør før deponeringen. Deponiet må ikke lages slik at det blir en
propp i det eksisterende drens-systemet i skogen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar innspillet til etterretning. I Illustrasjonsplanen som følger reguleringsplanforslaget er deponi 18
foreslått tilbakeført til skog. Området er i dag klassifisert som «dyrkbar». Bane NOR legger opp til at området
skal ha samme klassifisering etter at deponiet er avsluttet og stedegne masser er anbrakt på toppen.
Vedrørende håndtering av matjord og skogsjord er det utarbeidet en fagrapport «ICP-34-A-11145
Naturressurser» som utgjør kunnskapsgrunnlag for håndtering av jordressurser. Bane NOR vil, med
utgangspunkt i foreliggende rapport, innarbeide krav til håndtering av jordressurser, inkl. matjord, skogsjord, i
kontrakt med entreprenør.
Bane NOR vil sørge for at eksisterende vannveier i området ikke demmes opp.

Jordvern Vestfold (201801321-45)
115. Vi ber konkret om at stasjonsområdet flyttes på østsiden av linjen og at det økonomiseres med
parkeringsarealet for privatbiler.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har gjennom planarbeidet vurdert en rekke ulike løsninger for plassering av stasjonsområdet,
inkludert plassering øst for linjen.
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Dobbeltspor for 250km/ t har en svært stiv linjeføring. Ved fastsettelse av trasé gjennom dette området er det
lagt vekt på å unngå inngrep i det automatisk fredete kulturminnet Adalsborgen, skåne mest mulig dyrka mark,
bolig og næringsområdet på Viulsrød, samt bøkeskogen ved Adalsborgen. Dette gir en situasjon der linjen
ligger tett opp mot Adalsborgen og i randsonen av dyrka mark ned mot Gråmunken.
Tilgjengelig areal øst for plattformområdet er for trangt til å gi plass for alle funksjoner som skal tilknyttes
stasjonen – buss, taxi, sykkelparkering, pendlerparkering, korttidsparkering, etc. på en god nok måte.
En plassering av stasjonsområdet på østsiden av linjen ville gi uheldige og potensielt trafikkfarlige
krysningspunkt mellom ulike trafikantgrupper, så som mellom bil, buss og g/s-trafikken til/fra Skoppum/Horten.
Selv med plass for enkelte funksjoner i øst, vil flere funksjoner og det meste av p-plassen måtte plasseres i
vest.
En lokalisering på vestsiden som endelig foreslått av Bane NOR, gir god mulighet for separering av
trafikantgrupper, så som buss/biltrafikk og g/s-trafikk til/fra Skoppum/Horten. Det gir mulighet for en sikker og
kapasitetssterk trafikkavvikling inne på stasjonsområdet og ut på rv. 19. Det beslaglegges noe mer dyrka
mark, men skåner Adalsborgen og bøkeskogen.
Ut fra en helhetlig vurdering av forholdene nevnt over, har Bane NOR foreslått å plassere stasjonsområdet
inkludert parkering, vest for linjen.
Det vises også til Bane NOR sin kommentar til Siren og Jan-Einar Apeness i pkt. 186.
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen har ingen kommentarer utover at det vises til Bane NORs kommentar.

116. Det må utarbeides et regnskap for arealbruken i planen og spesielt i forhold til avgang og nye arealer av
dyrka mark.
Kommentar fra Bane NOR:
I «Mulighetsstudie erstatningsareal for dyrka mark og håndtering av jordressurser» er det oppstilt et foreløpig
arealregnskap (se tabell 8.1 i mulighetsstudien) som bl.a. viser hvor mye dyrka og dyrkbar mark som kan
medgå i forbindelse med bygging av dobbeltsporet. Endelig arealregnskap vil foreligge mot slutten av
anleggstida. Reguleringsplanen inneholder kun nødvendig areal for bygging av dobbeltspor med tilhørende
infrastruktur.. I plangrunnlaget pekes det likevel på mulige nydyrkingsområder innenfor planavgrensningen,
f.eks. på Deponi 13. Eventuell nydyrking av områder utenfor reguleringsavgrensningen må håndteres i
uavhengige prosesser og normalt etter nydyrkingsforskriften og ikke plan- og bygningsloven.
Kommentar fra administrasjonen
Det vises til Bane NORs kommentar. Tabell 8.1 i planbeskrivelsen viser foreløpig arealregnskap over dyrka og
dyrkbart areal som kan medgå ved bygging av dobbeltsporet.
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117. Planen for eksisterende jernbanelinje glimrer med sitt fravær. Vi mener at det må inn i planen på en
forpliktende måte.
Kommentar fra Bane NOR:
Eksisterende bane er ikke omfattet av denne reguleringsplanen. I bestemmelsene er krav om at «prosess for
etterbruk av eksisterende bane skal være igangsatt før nytt dobbeltspor tas i bruk». Denne prosessen er
allerede startet opp i tett dialog med kommunene.
Kommentar fra administrasjonen
Plan for eksisterende bane må utarbeides som egen arealplan. Bane NOR har tatt initiativ overfor kommunen
til å starte drøftinger om alternativer for etterbruk av eksisterende spor.

118. Jordvern Vestfold krever at utformingen av stasjons- og knutepunktsområdet ved Skoppum vest gjøres
på en måte som reduserer omdisponeringen av dyrket mark. Vi forutsetter at Bane NOR i samarbeid med
relevante myndigheter tar ansvar for omdisponeringen av den nåværende jernbanetraseen til dyrka mark på
de strekningene mulighetsstudien for erstatningsarealer foreslår.
Kommentar fra Bane NOR:
Vedrørende utforming av stasjons- og knutepunktsområde, vises det til Bane NOR sin kommentar i pkt. 115
og 186.
Bane NOR har gjennom «Mulighetsstudie erstatningsareal for dyrka mark og håndtering av jordressurser»
kartlagt potensielle arealer for etablering av dyrka mark. Bane NOR Eiendom har i dialog med kommunene
startet en prosess for etterbruk av eksisterende bane.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Utforming av området rundt stasjonen må tas i egen planprosess sammen med
Bane NOR og Re kommune.
Plan for eksisterende toglinje må utarbeides som egen arealplan.

Vestfold Bondelag (201801321-42)
119. Planene for både parkering og trafikkavvikling rundt den nye stasjonen tar unødvendig mye matjord. Alle
arealer i gangavstand til stasjonen er det svært viktig at blir utnyttet effektivt. Det var essensen i begge
mulighetsstudiene til Snøhetta og det er essensen i de retningslinjene vestfoldsamfunnet er blitt enige om for
utvikling rundt knutepunkt her i fylket. Når vi vet at både nasjonal jordvernstrategi og RPBA legger opp til å
begrense nedbygging av matjord til et minimum, ber vi kommunene og Bane Nor om å følge forslagene til
Jordvern Vestfold/Apeness
• Dra avkjøring og P-arealer lenger øst i stedet for å bre det utover matjord vest for planlagt stasjon
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• Bygg P-hus i stedet for å legge P-plass på bakkeplan.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR vil, med henvisning til innspillet om å begrense nedbygging av matjord ved stasjonen, vise til våre
kommentarer til Jordvern Vestfold (pkt 115 og 118) og til Siren og Jan-Einar Apeness (pkt. 186).
Bane NOR har innsigelse til kommunens forslag til parkeringshus (jf. pkt. 63). Bane NOR anser at bygging og
drift av et parkeringshus vil være et vesentlig fordyrende tiltak og således påføre staten en vesentlig omfangsog kostnadsøkning. Bane NOR mener derfor at det er nasjonal interesse knyttet til kommunens krav, og vi har
innsigelse til endringen (jf. vårt brev av 20.03.2018 for nærmere begrunnelse til innsigelsen).
Kommentar fra administrasjonen
For plassering av stasjon, avkjøring og parkering har administrasjonen ingen kommentarer utover at det vises
til Bane NORs kommentar i pkt 115.
Pkt om parkeringshus gjelder Re kommune.

120. Vi støtter også Jordvern Vestfold sitt pålegg om å lage et arealregnskap.
Vi har ikke funnet noen oversikt over hvor store areal planen legger beslag på i kategoriene dyrka og dyrkbar
mark. Det er en svakhet når en viktig føring her er at slike tapte arealer skal erstattes med nye. Gjennom
mulighetsstudien for erstatningsarealer for dyrka og dyrkbar mark vet vi at det er mulig å få til, men det er
krevende. I planen nå ligger det ikke inne noen arealer som skal opparbeides til ny dyrka mark. Men vi ser jo
at det går en del dyrka- og dyrkbar mark ut av bruk. Dette henger ikke sammen. Det må utarbeides et
regnskap for arealbruken i planen og spesielt i forhold til avgang og nye arealer av dyrka mark.
Kommentar fra Bane NOR:
I «Mulighetsstudie erstatningsareal for dyrka mark og håndtering av jordressurser» er det oppstilt et foreløpig
arealregnskap (se tabell 8.1 i mulighetsstudien) som bl.a. viser hvor mye dyrka og dyrkbar mark som kan
medgå i forbindelse med bygging av dobbeltsporet. Endelig arealregnskap vil foreligge mot slutten av
anleggstida. Reguleringsplanen inneholder kun nødvendig areal for bygging av dobbeltspor med tilhørende
infrastruktur.. I plangrunnlaget pekes det likevel på mulige nydyrkingsområder innenfor planavgrensningen,
f.eks. på Deponi 13. Eventuell nydyrking av områder utenfor reguleringsavgrensningen må håndteres i
uavhengige prosesser og normalt etter nydyrkingsforskriften og ikke plan- og bygningsloven.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 116.
121. I reguleringsplanen er eksisterende bane kun nevnt i 11. Rekkefølgebestemmelser m) «Prosess for
etterbruk av eksisterende bane skal være igangsatt før nytt dobbeltspor tas i bruk».
Vi mener at eksisterende trasé må inn i planen på en forpliktende måte for at §4-7 i kommunedelplanen skal
kunne sikres. Vi vet at det er ulike ønsker for etterbruk av denne traseen og vi ser også klart at betydelige
deler av traseen kan tilbakeføres til dyrka mark. Også det er vist i den overfornevnte mulighetsstudien. Og
48

Side: 49 / 82

uten at dette tas med i planen – vil det bli svært krevende å holde balanse i avgangen og tilgangen på dyrka
jord.
Kommentar fra Bane NOR:
Eksisterende bane er ikke omfattet av denne reguleringsplanen. I bestemmelsene er krav om at «prosess for
etterbruk av eksisterende bane skal være igangsatt før nytt dobbeltspor tas i bruk». Denne prosessen er
allerede startet opp i tett dialog med kommunene.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 117.
122. Krav til matjordplan er nevnt i punkt 10.3. Det er som nevnt innledningsvis veldig bra at kommunene fikk
med dette i reguleringsplanen som er på høring, men vi mener punktene bør erstattes med følgende ordlyd:
«Matjordplan skal utarbeides i henhold til RPBAs Veileder for matjordplan, datert 22.desember 2016. For dette
prosjektet er det særlig viktig å avklare hvilke jordlag som skal flyttes til midlertidig lagring, hvordan jordlagene
etter mellomlagring skal legges ut på arealer som skal dyrkes og hvordan midlertidige anleggsveier og
riggområder skal etableres og fjernes for å unngå skade på matjordlaget og undergrunnsjorden».
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar forslaget til orientering/etterretning.
For å imøtekomme fokus på ivaretagelse av dyrka mark og jordressurser har en bredt sammensatt faggruppe
utarbeidet en studie om hvordan dyrka mark kan ivaretas. Studien er dokumentert i dokumentet
«Mulighetsstudie vedrørende erstatningsareal for dyrka mark og håndtering av jordressurser». I tillegg er det
utarbeidet en fagrapport «ICP-34-A-11145 Naturressurser» som omhandler kunnskapsgrunnlag for håndtering
av jordressurser inkludert matjord og undergrunnsjord.
Bane NOR vil, med utgangspunkt i foreliggende rapporter, innarbeide krav til håndtering av jordressurser i
kontrakt med entreprenør.
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen viser til forslag til endret bestemmelse og retningslinje for pkt 10.3. Administrasjonen mener
at innspillet fra Vestfold bondelag med dette er delvis imøtekommet.

Nykirke IL v/Aage Vartdal (201801321-3154, Horten kommune)
123. Lysløypa må legges om langs østsiden av anleggsvei mot D7 øst for Skottås:
For å kunne benytte lysløypa i anleggstiden må det legges opp trase og lys fra løkka ved Skau til der lysløypa
går ned bakkene østover mot Føske.
Kommentar fra Bane NOR:
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Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Anleggsvei sørøst for Skaug vil kunne berøre dagens lysløype på to
steder. En mulig løsning kan være å legge lysløypen i ny trase i sikker avstand og utenfor anleggsgjerdet, for
slik å ivareta forbindelsen i anleggsperioden.
For øvrig har Bane NOR en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige organisasjoner om
hvordan utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i anleggsfasen og
driftsfasen.
Kommentar fra administrasjonen
Planbeskrivelsen kapittel 6.9 viser omlegging av turveier og lysløyper i anleggsfasen.
124. Få plass til skiløype på lokket ved innslaget av tunnellen nord for Skottås:
Til bruk for løype mot Botne og Re, Ås runden og Moskvil (videre til Sletterøveien om forutsetter at neste
punkt kan gjennomføres)
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR sitt planforslag ivaretar mulighetene for å anlegge skiløype over nevnte portal i permanent fase.
Tverrforbindelsen blir imidlertid stengt i anleggsfasen. Likeledes vil skiløyper mot Botne og Re sannsynligvis
bli brutt i anleggsfasen.
For øvrig har Bane NOR en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige organisasjoner om
hvordan utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i anleggsfasen og
driftsfasen.

Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen imøtekommes. Det vises til plankart og planbestemmelse 5.11.
125. Få plass til løypekjøring på sidene av tog traseen vest for Sletterøåsen og syd for Kopstadveien er en
meget dårlig løsning
Denne løypen forbinder Sletterøveien/Fagerheim skole/Klokkeråsen mot områdene Moskvil / Ås runden /
Botne.
Skolebarna har i de siste år benyttet løype traseen til og fra skolen på vinterstid i tillegg til beboerne i området.
En bro over jernbanetraseen er den løsningen som må til for at skolebarna vil fortsette å bruke ski til og fra
skolen vinterstid. Skoleelevene har anvendt skia også de dagene de ikke har hatt løyper å gå i. Det bør tas
hensyn til at vi får til en best mulig skolevei for barna også etter at jernbanen har kommet.
En bro er sikkert også velkommen for landbruket i området som får jorder på hver side av jernbanen. Trafikk
med store landbruks maskiner gjennom tettbebyggelsen er etter vår mening en meget dårlig løsning!
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering.
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En konsekvens av ny jernbanetrase er at den direkte øst-vest forbindelsen over Moskviljordene blir brutt.
Bane NOR har forståelse for at det fra lokalsamfunnets side er ønske om å opprettholde denne forbindelsen i
et nytt krysningspunkt. Bane NOR har imidlertid vurderer at en kulvert eller bru som beskrevet over vil være et
så kostbart og arealkrevende tiltak, at det i et samfunnsøkonomisk perspektiv ikke kan anbefales. For
nærmere redegjørelse vises det til pkt. 174.
Det vises også til at det skal bygges en gang- og sykkelvei fra anleggsavkjøringen like sør for Kopstadmyra
frem til Kopstadveien. Dette er et permanent tiltak som vil bedre sikkerheten for myke trafikanter både i og
etter anleggsfasen.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 17, 53, 171 og 176.

126. At det blir utbedret løypetrase mellom Solberg og Skreppedal til bruk i anleggstiden mellom
Horten/Skoppum og Nykirke.
Dette er helt nødvendig i anleggstiden for å opprettholde løypenettet i kommunen. Løypemaskinen til Horten
og Borre løypelag brukes i hele løypenettet. Løypemaskinen er plassert ved lysløypa på Skoppum.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har og vil fortsette å ha en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige
organisasjoner om hvordan utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i
anleggsfasen og driftsfasen. Dette vil også omfatte vurdering av problemstillingene nevnt i uttalelsen.
Kommentar fra administrasjonen
Planbeskrivelsen kapittel 6.9 viser omlegging av turveier og lysløyper i anleggsfasen.
127. Beholde anleggsvei fra Skottås til deponiplass D7 etter at anleggstiden er over.
Anvende denne til trim og lysløype mot Skoppum og binde sammen våre lysløyper til en felles lysløype.
(Forutsetter tillatelse fra grunneiere og godkjenning fra Horten Kommune.)
Kommentar fra Bane NOR:
I henhold til reguleringsplanen er anleggsveier midlertidige tiltak som forutsettes fjernet. I den grad det er
ønske om å beholde anleggsveiene til et permanent formål, må grunneier selv ta et initiativ overfor kommunen
og fremskaffe nødvendige tillatelser, evt. besørge omregulering.
Kommentar fra administrasjonen
Dette planforslaget omhandler forhold knyttet til bygging og drift av nytt dobbeltspor Dersom det er ønske om
å beholde anleggsveiene til et permanent formål, må det på et senere tidspunkt foretas omregulering.
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Skoppum IL (201801321-46)
128. Lysløypene på Skoppum til blir brutt i hele eller deler av anleggsfasen. Dette skjer på tre punkt i
forbindelse med gravearbeidene på jordet nedenfor ”Innlaget” i forbindelse med at tunnellen som man må
grave pga. manglende overdekkning.
a. Det er viktig at det anlegges midlertidige løypetraseer slik at resterende deler av lysløypa kan brukes og at
man kan gå på hele traseene på ski uten å krysse veier hvor man må ta av seg skiene. Spesielt viktig vil det
være å gjøre kryssingen av veien inn til Beredskapsplass/Rømmingstunnell planfri.
b. Det er også viktig at lysanlegget i lysløypene ikke blir brutt pga anleggsarbeidet
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har og vil fortsette å ha en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige
organisasjoner om hvordan utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i
anleggsfasen og driftsfasen. Dette vil også omfatte vurdering av problemstillingene nevnt i uttalelsen.
Kommentar fra administrasjonen
Planbeskrivelsen kapittel 6.9 viser omlegging av turveier og lysløyper i anleggsfasen.

129. Skicrossbakken/akebakken ”Kalroa” ligger der hvor det i anleggsfasen må graves ut tunnelltrase. Denne
bakken brukes mye av barn/unge om vinteren. Skoppum IL plasserer ut bålpanner og anlegger slalomløper i
bakken som brukes svært aktivt om vinteren. Vi ser for oss at dette området overhodet ikke kan brukes i
anleggsfasen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR bekrefter at området «Kalroa» av sikkerhetsmessige grunner, vil være utilgjengelig for publikum i
anleggsfasen.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering.

130. På jordet nedenfor ”Innlaget” og mot FernoNorden kjøres det om vinteren opp løypetrase på ca. 1,2 km.
Denne løypa er stort sett flat og svært godt egnet for skiturer for uerfarne skiløpere.
a. Et mulig kompenserende tiltak for tapet av denne løypetraseen vil være å legge til rette en ly løypetrase fra
lysløypen og ut på jordene ved Stenbjørnråd gård. Om denne traseen etableres vil man også kunne knyttet
løypenettet i Horten til løypenettet på Barkåker som ble brutt da FernoNorden satte opp sitt nybygg.
Kommentar fra Bane NOR:

52

Side: 53 / 82

Bane NOR har og vil fortsette å ha en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige
organisasjoner om hvordan utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i
anleggsfasen og driftsfasen. Dette kan også omfatte vurdering av problemstillingen nevnt i uttalelsen.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Bane NOR oppfordres til å fortsette med tett dialog med foreninger og frivillige
vedrørende omlegging av løyper i anleggsfase og driftsfase.

131. Rømmningstunnellen/beredskapsplassen som skal anlegges ved ”Løsjordet” må anlegges slik at
lysløypa etter anleggsfasen kan passere over tunnellportalen slik løypa går i dag.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR kan ikke imøtekomme ønske om skiløype over selve tunnelportalen, da dette innebærer
forlengelse av tunnelkonstruksjonen med opptil 8-10m og uforholdsmessig høye kostnader for dette formålet.
Imidlertid har Bane NOR en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige organisasjoner om
hvordan utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i anleggsfasen og
driftsfasen. Det vil gjennom denne dialogen kunne ses på andre løsninger enn den som foreslåes her.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Det forventes at Bane NOR i tett dialog med foreninger og frivillige finner egnet
omlegging lysløypa.
132. Det mulige steindeponi D7 vil skape utfordringer for skiløypa som går mot løypenettet på Nykrike. Deponi
D7 vil også bryte en annen mye brukt tursti som går mellom Jahrelunden og Føskeveien. Det er svært viktig
for bruken av skiløyper i Horten kommune at det legges til rette for en alternativ trase mellom Skoppum og
Nykirke under anleggsfasen og evt. også etter åpning av den nye jernbanetrase dersom D7 ikke kan krysses
av turgåere og skiløpere.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har og vil ha en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige organisasjoner om
hvordan utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i anleggsfasen og
driftsfasen. Dette vil også omfatte vurderinger av problemstillinger nevnt i uttalelsen.
Kommentar fra administrasjonen
Planbeskrivelsen kapittel 6.9 viser omlegging av turveier og lysløyper i anleggsfasen.

Skoppum vel (201801321-47, Horten kommune)
133. Anleggsarbeidet i forbindelse med D7 vil ødelegge for skiløypa som knytter Skoppum og Nykirke
sammen. Den planlagte anleggstrafikken fra Føskeveien vil krysse løypa, og det vil derfor ikke være mulig å
opprettholde denne viktige forbindelsen vinterstid. Kontakten mellom Skoppum og Nykirke vinterstid må
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ivaretas, og det må være mulig med planfri og kontinuerlig ferdsel på ski mellom Skoppum og Nykirke, også i
anleggsperioden. Kanskje særlig spesielt i anleggsperioden, siden lysløypene på Skoppum også vil bli berørt.
Dersom Skoppums beboere mister kontakten med løypenettet nordover, vil alternativet være bruk av bil for å
knytte kontakt med andre løypenett.
I den forbindelse kan det nevnes at Skoppum allerede har mistet muligheten for å få kontakt med løypenettet
sørover etter at industri er etablert. Planene om korridor og passering ble ikke fulgt opp og ivaretatt, selv om
det var lovet.
Derfor er det ekstra viktig å ivareta og legge til rette for at løypenettet mellom Skoppum og Nykirke skal bestå
også i anleggsperioden.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har og vil fortsette å ha en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige
organisasjoner om hvordan utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i
anleggsfasen og driftsfasen. Dette vil også omfatte vurdering av problemstillingene nevnt i uttalelsen.
Kommentar fra administrasjonen
Planbeskrivelsen kapittel 6.9 viser omlegging av turveier og lysløyper i anleggsfasen.

134. Ved siden av beboere tilknyttet veien Soppum-Nykirke, brukes denne veien flittig både av gående og
syklister. Den er også en populær vei for løpetrening. Veien er et fint og skjermet alternativ med lite trafikk,
som også er mye brukt dersom Skoppums beboere skal sykle til naturområdene nord i Horten. (Falkensten,
Varnestangen og Løvøya)
I anleggsperioden må det vises varsomhet og legges til rette så fri og trygg ferdsel fortsatt er mulig. Turstier i
området må bevares, så aktiviteter som trening og turgåing kan opprettholdes.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR forutsetter at det er Føskeveien som omtales her.
Av sikkerhetsmessige grunner vil Føskeveien i anleggsfasen bli stengt for alminnelig ferdsel fra Pauliveien til
Støkke. Det er foreslått å anlegge midlertid omkjøring for beboerne ved Støkke om Gusland nordre og frem til
Pauliveien.
For øvrig har Bane NOR en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige organisasjoner om
hvordan utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i anleggsfasen og
driftsfasen. Dette vil også omfatte vurdering av problemstillingene vedrørende friluftsliv nevnt i uttalelsen.
Kommentar fra administrasjonen
Planbeskrivelsen kapittel 6.9 viser omlegging av turveier og lysløyper i anleggsfasen. Plankart og
illustrasjonsplan viser omlagte veier i anleggsfase. Trafikksikkerheten er prioritert ved utarbeiding av
planforslaget.
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135. Når anleggsarbeid et kommer så tett på bebyggelse, idrettsanlegg og turområder, vil det måtte få en
rekke negative konsekvenser.
Skoppum Vel mener derfor at det er svært viktig at legges til rette for mulighetene til kontinuitet når man
ferdes. Det må sørges for at stier, lysløyper og traséer opprettholdes, eller midlertidig anlegges/ omlegges.
Det må oppleves trygt å ferdes, og gi gode muligheter for trim, turgåing, skitrening, aking og lek.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har og vil fortsette å ha en tett dialog med idrettsforeninger, løypelag og andre frivillige
organisasjoner om hvordan utfordringer knyttet til løyper, stier og tilgang til friluftsområder skal løses i
anleggsfasen og driftsfasen. Dette vil også omfatte vurdering av problemstillingene nevnt i uttalelsen.
Bane NOR er svært opptatt av sikkerhet for alle parter og legger generelt opp til separering av anleggstrafikk
og alminnelig ferdsel.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning.
Planbeskrivelsen kapittel 6.9 viser omlegging av turveier og lysløyper i anleggsfasen.

136. Til slutt kan nevnes at Skoppum Vel forutsetter at det lages gode avtaler for opprydding og tilbakestilling
til opprinnelig etter at arbeidet med banen er ferdigstilt.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar innspillet til etterretning. Opprydding etter anleggsaktiviteten innarbeides i kontrakt med
entreprenør.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Bestemmelse 11 j) setter krav om ferdigstillelse senest 2 år etter at nytt
dobbeltspor er tatt i bruk.

5. BEDRIFTER OG NÆRINGSDRIVENDE
Norsk Gjenvinning m3 AS og H. Strøm AS (201801321-48, Horten kommune)
137. Bane NOR har båndlagt deler av området som er regulert som godsterminal, planid 0701 00370 hos
Horten kommune. For å få realisert planen om godsterminal må området gjenfylles med masser.
Båndleggingen til Bane NOR er lagt over deler av området som skal gjenfylles til godsterminal og dermed
hindrer den regulative fremdriften og prosessen med å få IG fra Horten kommune for å starte oppfylling av
deponiområdet på Kopstad.
Bane NORs båndlegging av godsterminalområdet fører til forsinkelser av byggeprosjektet, og dermed til økte
kostnader og tapte inntekter for HS og NG. Vi mener dette er en uakseptabel båndlegging av et areal.
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Primært så ønsker vi å få fjernet båndleggingen av planid 0701 00370 slik at denne ikke hindrer fremdriften i
oppstart av deponiet. Sekundert vil Bane NOR måtte dekke kostnader og tapte inntekter som følge av
unødvendig båndlegging.
Kommentar fra Bane NOR:
Gjennom Kommunedelplan for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker (planID 0701 90006 Horten kommune) er
det vedtatt en båndleggingssone «H710 Båndlegging for regulering etter PBL» som også omfatter deler av
godsterminalområdet.
Oppheving av båndlegging av et område kan enten søkes gjennom dispensasjon til Horten kommune som
planmyndighet, eller avvente reguleringsvedtak. Fremdrift og formell prosess for dette må avklares med
Horten kommune.
Bane NOR har lagt opp til en stram fremdrift for å realisere mål om ibruktaking av nytt dobbeltspor i 2024.
Dette forutsetter imidlertid at det må foreligge et omforent planvedtak i juni 2018. Et omforent planvedtak vil da
også være forutsetningen for oppheving av båndlegging på godsterminalområdet.
Kommentar fra administrasjonen
Kommunedelplanens (for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker) båndlegging avsluttes når reguleringsplanvedtak
for nytt dobbeltspor foreligger. Fram til reguleringsvedtak er det anledning til å søke om dispensasjon fra
båndleggingen.
138. En rask oppfylling av Kopstad massemottak vil bidra til å få flyttet gods fra vei til bane på et tidligere
tidspunkt, noe som også er en sentral føring i nasjonal transportplan. Vi kan ikke se at det å deponere store
mengder stein i ytterligere nye uberørte områder i naturen er et større samfunnsnyttig formål enn det å utnytte
allerede tilkjent område til dette formålet.
Ber kommunen opprettholde sitt tidligere vedtak i kommunestyret om ikke å regulere nye areal til deponering
av steinmasser. Vi mener at samfunnet vil ha nytte av raskere etablering av godsterminal hvor fotavtrykket i
forhold til miljø og biomangfold blir lavest mulig.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering.
Bane NOR har igangsatt arbeid med å avklare muligheter for samfunnsøkonomisk forsvarlig anvendelse av
overskuddsmasser. Aktuelle tiltak kartlegges og vil bli utredet videre i de neste faser av prosjektet. Flere
aktuelle tiltak er identifisert
Bane NOR anbefaler kommunen å opprettholde en reguleringsbestemmelse som gir rom for deponering av
overskuddsmasser om det skulle vise seg å ikke være grunnlag for annen samfunnsnyttig bruk av
overskuddstein.
Kommentar fra administrasjonen
Forholdet til deponering av steinmasser vs samfunnsnyttig bruk er vurdert ved 1. gangs behandling av
planforslaget. Administrasjonen foreslår en noe endret bestemmelse pkt 2.11 Massehåndtering.
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139. Bane NOR har i møte (01.02.18) og notat til HS og NG (Dok.nr.: ICP-34-A-10758) oppgitt at de har
planer om å slippe ut overvann fra en delstrekning til Kopstad massemottak sitt overvannssystem, både i
byggefasen og driftsfasen. Ansvarsforholdet til vannkvaliteten etter at utbyggingen av traseen er ferdig er
uavklart fra Bane NOR sin side, så langt vi kan se.
Vi ber derfor kommunen om å kreve ytterligere dokumentasjon og stille nødvendige krav som sørger for at
Bane NOR blir bevisst på sitt ansvar for tekniske, økonomiske og miljømessige forhold ved påslipp på
Kopstad massemottak sitt VA-system.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har vært i dialog med bl.a. Horten kommune, NVE og Fylkesmannen i Vestfold for å avklare
videreført vannmengde til Tangenbekken. I denne dialogen ble det enighet om at det legges inn
fordrøyningsbasseng på nordsiden av ny Kopstadtunnelen. Som det fremgår av notat «ICP-34-A-10758
Vurdering av rørdimensjon for bekkelukking, Tangenbekken» er det en beskjeden økning av videreført
vannmengde inn mot området til Kopstad massemottak.
Drensvann fra banen etter at anlegget er ferdigstilt er å anse som rent vann uten behov for rensetiltak.
Kommentar fra administrasjonen
Det legges inn fordrøyningsbasseng på nordsiden av ny Kopstadtunnel, samt noe flytting av bekkens løp
nordover (jfr. illustrasjonsplan). Administrasjonen anser dette som tilfredsstillende.
140. I forhold til veinettet er det to forhold vi reagerer på. For det første stiller vi spørsmål til hvordan Bane
NOR har planlagt adkomst til anleggsområdet ved Tangentunnelen og områdene rundt. Det er prosjektert inn
en anleggsvei (jf. plankart nr. 1 av 11) uten grunneiers samtykke. Vi vil gjøre kommunen oppmerksom på at
det ikke foreligger en privatrettslig avtale med grunneier og en aksept for bruk av privatvei vil ikke gis uten at
dette foreligger. Dette er kommunisert fra HS til Bane NOR ved flere anledninger uten tilstrekkelig respons fra
Bane NOR.
For det andre har Bane NOR planlagt en anleggsvei fra Kopstadkrysset nordover parallelt med E18 på
vestsiden. Kopstad godsterminal og HS ser et stort potensiale i etterbruk av anleggsveien til permanent
adkomst til godsterminalen. Det ble avholdt møte med Bane NOR i april 2017 om mulig etterbruk av
anleggsveien. Bane NOR Utbygging Vestfold mente at de ikke har mandat til å ta med regulering med
tilhørende ekspropriering til permanent vei.
Med det som bakgrunn i tillegg til utallige henvendelser fra HS til Bane NOR om samarbeid ber vi om at
Horten kommune gjennom sin reguleringsprosess besørger at nevnte anleggsvei til Bane NOR reguleres og
bygges på en slik måte at den kan overtas som en offentlig vei for den sydlige adkomst til Kopstad
godsterminal.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR regulerer anleggsveger til midlertidig bruk. Avklaringer av privatrettslige forhold vedr. trase for
anleggsveger, avklares på grunnlag av og med hjemmel i vedtatt reguleringsplan.
Vedrørende endret bruk av Bane NOR sin anleggsvei fra Kopstadkrysset viser vi til at anleggsveier i henhold
til reguleringsplanen er midlertidige tiltak som forutsettes fjernet. I henhold til reguleringsplanen er
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anleggsveier midlertidige tiltak som forutsettes fjernet. I den grad det er ønske om å beholde anleggsveiene til
et permanent formål, må grunneier selv ta et initiativ overfor kommunen og fremskaffe nødvendige tillatelser,
evt. besørge omregulering.
Kommentar fra administrasjonen
Privatrettslige forhold vedr. trase for anleggsveger må avklares på grunnlag av og med hjemmel i vedtatt
reguleringsplan.
Permanent adkomstvei til Kopstad godsterminal må løses i egen reguleringsplanprosess.

Sletterødåsen Boligutvikling AS (201801321-10, Horten kommune)
141. Det ble i forbindelse med behandling av kommunedelplanen oversendt fra Sletterødåsen Boligutvikling
AS krav om oppføring av støyskjerm vest for Sletterødåsen fra der Kopstadtunnelen ender ca. 950m syd for
Kopstadveien, og dobbeltsporet planlegges bygd i åpen byggegrop og rett over terreng på lav fylling frem til
betongtunnel innslaget syd for Kopstadveien.
Vi gjentar som høringsuttalelde for detaljreguleringsplanen krav om oppføring av støyskjerm mot øst mellom
dobbeltsporet og Sletterødåsen. Det kreves oppført støyskjerm på strekningen fra LNF B /Gnr 74 Bnr. 2 (ca
km. 93,95 som vist på illustrasjonsplan s 10.) til innslaget betongtunnel syd for Kopstadveien.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR vil gjennomføre kompletterende støyutredning for det regulerte boligområdet på Sletterødåsen.
Alternative støyreduserende tiltak langs banen vil bli vurdert.
Kommentar fra administrasjonen
Bestemmelse 2.4 bokstav a. ivaretar krav til støyskjermende tiltak også for regulerte, ubebygde eiendommer.
Bane NOR foretar nå nye støyvurderinger for det områderegulerte boligområdet på Sletterødåsen.

6. GRUNNEIERE/ENKELTPERSONER

Roar Jalland (201801321-37, Horten kommune)
142. Dette gjelder Deponi D7 med tilhørende anleggsveier:
Det er ønskelig at steinmassene i deponiet over noen år tømmes slik at steinmassene kan brukes til
samfunnsmessige formål i stedet for at disse steinmassene må sprenges ut i lokale pukkverk. Horten
kommune vil i fremtiden ha stort bruk for slik masse.
Anleggsvei fra nord vil kunne ha en etterbruk som lysløype vinterstid og treningsløype på sommerstid da den
ikke vil gå over dyrket mark.
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Anleggsvei fra Pauliveien bør reguleres som permanent vei. Den vil være nødvendig for fjerning av steinlager.
Siden vil den kunne kombineres med parkering under høyspent for skiløpere vinterstid og løping/turgåere
resten av året fra Horten, i stedet for at det parkeres noe tilfeldig på Skoppum.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering.
Vedrørende overskuddstein og deponi D7 har Bane NOR igangsatt arbeid med å avklare muligheter for
samfunnsøkonomisk forsvarlig anvendelse av overskuddsmasser. Aktuelle tiltak kartlegges og vil bli utredet
videre i de neste faser av prosjektet. Flere aktuelle tiltak er identifisert.
I henhold til reguleringsplanen er anleggsveier midlertidige tiltak som forutsettes fjernet. I den grad det er
ønske om å beholde anleggsveiene til et permanent formål, må grunneier selv ta et initiativ overfor kommunen
og fremskaffe nødvendige tillatelser, evt. besørge omregulering.
Kommentar fra administrasjonen
Foreliggende planforslag omhandler plan for bygging og drift av nytt dobbeltspor, det planlegges ikke for
fremtidig steinuttak eller permanente veier. Planforslaget innebærer derfor at midlertidige steindeponier skal
være permanente LNF- områder, slik at eventuelt deponert stein skal bli liggende permanent under for
eksempel dyrka mark eller skog
Ønske om å kunne ta ut stein i fremtiden eller endre anleggsveier til permanente veier / lysløype / turvei må
foreslås gjennom søknad om tillatelse/ egen planprosess.

Ivar Andreassen (201801321-24, Horten kommune)
143. 1. Anleggsveg og permanent veg til jernbanetekniske anlegg.
Det godtas ikke at vegen legges som vist på plankart vedtatt av Horten kommune 13. februar. Det godtas
imidlertid at vegen legges på vår grunn under forutsetning av at den legges syd på eiendommen langs grense
til 86/3 – se tegning på vedlagte kartutsnitt. På plankartet er første del av denne vegen vist som fellesveg,
mens den østre delen er vist som offentlig veg. Jeg ønsker at vegen skal være privat, men at det inngås en
langsiktig avtale med Bane Nor om bruk av vegen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har i dialog med grunneier kommet frem til et omforent forslag til trase for driftsvei fra Moskvilveien
fram til ny bane. Veien er justert og lagt langs eksisterende eiendomsgrensen mot sør.
Bane NOR tar grunneiers ønsket om at hele veistrekket fra Moskvilveien frem til teknisk hus skal være privat,
til etterretning.
Kommentar fra administrasjonen
Innspillet tas til følge. Det vises til kommentaren fra Bane NOR og til revidert forslag til plankart og
bestemmelser.
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144. 2. Gang og sykkelveg langs Moskvilvegen.
Gang og sykkelveg bør plasseres mellom eksisterende viltgjerde og Moskvilvegen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har prosjektert den nye gang- og sykkelveien langs Moskvilveien med åpen grøft iht. Statens
vegvesens håndbok N100.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 52 og 191.

145. 3. Drenering
Bane Nor må dimensjonere sitt avløpsystem med tanke på at mye vann som før har rent sydover, nå vil følge
jernbanen nordover. Det må legges til rette med kummer osv. slik at drensvann kan ledes inn i
avløpssystemet. Det må tas høyde for at bruken av arealene innen nedslagsfeltet i framtida kan endres fra
dagens skogbruk til andre formål.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Det er i det tekniske grunnlaget for reguleringsplanen tatt høyde for økt
vannmengde som føres nordover i nytt drens- og overvannssystem. Videre er det lagt inn avskjærende
grøfter/omlegging av bekker på begge sider av banen for å redusere vannmengden inn i sporområdet.
Kommentar fra administrasjonen
Innspillet tas til etterretning.
146. 4. Adkomst til østre del av skogen.
Den nye jernbanetraseen deler eiendommen i to deler. Det er viktig at vi også sikres adgang til den delen av
eiendommen som blir liggende på østsiden av jernbanen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar ønsket om adgang til gjenværende skogteig på østsiden av jernbanen til etterretning.
Kommentar fra administrasjonen
Innspillet tas til etterretning. Det forventes at Bane NOR sikrer dette gjennom privatrettslig avtale.
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Audun Norbotten (201801321-23)
147. Ved stasjon på Skoppum bør det avsette plass til bussterminal for busser som kommer fra E 18, indre
deler av Vestfold fylke, Horten og andre fjern og nærområde slik at stasjonen blir et trafikknutepunkt. Det må
også bli lagt til rette for god korrespondanse mellom tog og buss. Drosjer må også få rimelige vilkår rundt
stasjonen. Det må også settes av nok parkeringsplasser for tog pendlere og vanlige passasjerer som skal
reise med togene.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Det er satt av plass til stoppested for buss nær stasjonsinngang. Det er
også avsatt bussoppstillingsplasser i avvikssituasjoner (buss for tog). Oppstillingsplasser for drosjer vil være i
nærheten av inngangen til stasjonen. Det legges opp til kapasitetsøkning fra ca. 200 parkeringsplasser ved
dagens stasjon til ca. 600 ved maks utbygging av ny stasjon.
Kommentar fra administrasjonen
Gjelder Re kommune.

148. Det gamle jernbanelegemet vil derfor nesten sammenhengene bli nedlagt. Nå har vi muligheten til å lage
en alle tiders sykkelveg fra Holmestrand til Nykirke, Skoppum, Barkåker og knyttet til den tidligere bygde
gang/sykkelvei Skoppum - Horten som også var en nedlagt jernbanestrekning.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Eksisterende bane er ikke omfattet av denne reguleringsplanen. I
bestemmelsene er krav om at «prosess for etterbruk av eksisterende bane skal være igangsatt før nytt
dobbeltspor tas i bruk». Denne prosessen er allerede startet opp i tett dialog med kommunene.
Kommentar fra administrasjonen
Bruk av eksisterende spor må vurderes i egen planprosess.

149. Kanskje bør det bygges boliger for pendlere i nærheten av den nye stasjonen på Skoppum?
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Eventuell videreutvikling av arealet rundt stasjonen er et kommunalt
ansvar.
Kommentar fra administrasjonen
Utviklingen av området rundt ny stasjon må vurderes i egen planprosess.
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Gaute Nordbotten (201801321-35, Re kommune)
150. I Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming
(http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker) med tilhørende rettelsesblad i form av NA-rundskriv
2015/15 (referanse 15/238407) går det tydelig fram at det ikke skal bygges rundkjøring på riksveger.
Vegnormaler skal følges, og det er ikke fritt for å gjøre egne vurderinger. Bakgrunnen for innskjerpingen i 2015
er brev fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen av 19.12.2014 med referanse 14/2422. Krysset
med riksveg 19 må således omprosjekteres i henhold til kravet i vegnormalen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering.

Svein Rød (201801321-13, Tønsberg kommune)
151. Vil komme med en uttalelse ang Landbruksvei fra Nordre Brekke som går østover mot Jareteigen, hvor
ny trase skal krysse. Denne veien blir mye brukt som adkomst for skogsdrift/landbruk og annen ferdsel. For å
opprettholde denne veien kan det anlegges vei på hver side av trase med kryssning ved planlagt viltovergang
i Nord.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning og vil følge opp innspillet i det videre arbeidet.

Therese Martiniussen (201801321-12, Horten kommune)
152. Ønsker med dette å få en bekreftelse på at vi er sikret bruksrett til vei og akseptabel veistandard i
byggeperioden til Bane Nor da vår private vei må legges om.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR bekrefter at Føskeveien 50, sammen med øvrige boliger Føskeveien 30-44, vil få alternativ
atkomst med tilfredsstillende standard til sine eiendommer gjennom byggeperioden.
Kommentar fra administrasjonen
Planforslaget legger til rette for alternativ adkomst. Det forventes at Bane NOR sørger for eventuelle
nødvendige private avtaler.

Kristin Stenborg (201801321-7)
153. Har lagt merke til at rv. 19 ikke er tegnet inn med forlengelse av forbikjøringsfeltet fra/ved Skoppum
pukkverk inn mot den nye rundkjøringen i vest. Det hadde vært naturlig å forlenge forbikjøringsfeltet helt frem
62

Side: 63 / 82

til rundkjøringen ved jernbanestasjonen, særlig med tanke på fergetrafikken og generell trafikkøkning. Dette
bør gjøres når man først er i gang med anlegget. Dette kan bli en framtidig flaskehals, og det er ikke mer enn
noen hundre meter det her er snakk om. Vedlegg.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Ombygging av rv.19, utover det området som Bane NOR gjennomfører
tiltak på, er Statens vegvesen sitt ansvar.
Kommentar fra administrasjonen
Eventuell utvidelse av Rv 19 må vurderes i egen planprosess.

Kristin Stenborg (201801321-8)
154. Ang adkomst til friarealet på Skoppum og ski/lysløype! Slik det er i dag har Ferno Nordfen stengt av all
adkomst vi før hadde fra Råen og Stenbjørnsrød til idrettsbanen og skiløypene på Skoppum. Vi håper dette
blir tatt hensyn til i den nye reguleringsplanen. Vi ønsker oss en sti/buffersone mellom industriområdet og
skogkollen i vest. Se vedlagte kart.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Regulering av områder utenfor Bane NORs anlegg tilligger kommunen.
Kommentar fra administrasjonen
Det er utfordrende med gang/ski/sykkel-adkomst forbi vestsiden av Ferno Norden. En forbedring vil bli vurdert
ved kommende områdereguleringsplan for Skoppum.

Magne Røed (201801321-2, 17, Horten kommune)
155. Det gjelder flytting av innslaget for å drive Skottåstunnelen fra østsiden til vestsiden av Føskeveien. Det
vil få store miljømessige ulemper for eiendommene Føskeveien 34, 36, 38, 40 og 44.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Tverrslaget og påhugg skal drives fra vestsiden av Føskeveien.
Kommentar fra administrasjonen
Tverrslaget og påhugg skal drives fra vestsiden av Føskeveien, dvs på østsiden av tunnelen.

156. Hvorfor skal det være deponi i Olsmyra med flere km. Anleggsvei som gjør at all masse må kjøres over
Nykirke?

63

Side: 64 / 82

For hvert eneste lass vil det brukes minst 5 liter diesel ekstra, i forhold til å drive tunnelen fra Vielsrud, der du
kan kjøre rett ut på rv. 19.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Tunnelstein fra tverrslaget ved Føskeveien skal kjøres på en ny
anleggsvei som er så kort som mulig frem til deponiet på Olsmyra. Anleggsveier langs jernbanestrekningen
skal benyttes til transport av masser for bruk til bygging av jernbanen. Offentlig veinett skal ikke benyttes til
kjøring mellom deponier og jernbaneanlegget. Anleggsveiene gjør at transportlengden blir så kort som mulig
samtidig som offentlig veinett ikke belastes. I den grad overskuddsmasser skal til eksterne mottakere vil dette i
all hovedsak bli transportert på større hovedveier.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 158.

Magne Røed (201801321-22, Horten kommune)
157. Det gjelder vår sikkerhet på Føskeveien dersom den blir stengt.
Når de (nødetatene) ikke har fått oppdatert sine kart at ambulansene er for høye for undergangen, vil de heller
ikke få oppdaterte kart når gårdsveier blir omlagt. Føskeveien 30-50 vil få innkjøring via veien til Granli, mens
101 vil få innkjøring fra Nykirkeveien.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Nødetatene vil få opplysninger om alle stengte veier og anleggsveier i
byggeperioden.
Kommentar fra administrasjonen
Det forutsettes at Bane NOR sørger for tilstrekkelig varsling av nødetatene om vegomlegginger i
anleggsperioden.

158. Når det gjelder det miljømessige ved å drive tunnelen fra Føskeveien, så vil de bruke dobbelt så mye
drivstoff pr. lass utkjørt masse, mot å drive fra Viulsrød der du kjører rett ut på rv. 19 og rett til mottaker.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Ulike driveretninger for Skottåstunnelen har vært vurdert. Av hensyn til
nærhet til bo- og næringsområder, skoler, veitrafikk og rekreasjonsområder vil det ikke være aktuelt å drive fra
Viulsrød.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen, samt Bane NORs redegjørelse tas til orientering.
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Birgitte og Tore Osvold (201801321-21)
159. I praksis innebærer denne paragrafen (8.2 i bestemmelsen) at hele 15m sikkerhetssonen er forbudt
område for noen som helst form for videre utvikling av eiendommen og/eller fremtidig tomtesalg.
Tunnelens plassering vil for all fremtid ligge som en tinglyst heftelse på eiendommen, og allerede fra dags
dato forringe verdien på eiendommen. En passende kompensasjon for denne heftelsen og verdinedsettingen
anses som rimelig.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Innenfor sikkerhetssonen er det et generelt byggeforbud. Likevel kan
Bane NOR gjøre unntak forutsatt at det kan dokumenteres at det ikke utgjør en risiko for jernbaneanlegget.
Om restriksjonene medfører at utvikling på terrengnivå ikke kan finne sted, må bero på en vurdering i hvert
enkelt tilfelle. En fortsettelse av nåværende bruk – til skog og dyrka mark – vil ikke hindres av tunnelen.
Kommentar fra administrasjonen
Bane NOR kan, etter søknad om dispensasjon, gjøre unntak forutsatt at det kan dokumenteres at det ikke
utgjør en risiko for jernbaneanlegget.
Regler for erstatning for tap ved reguleringsplan fremgår av plan- og bygningsloven §15-3. Annen form for
kompensasjon må tas opp med Bane NOR.

160. I praksis innebærer denne paragrafen at hele 50m restriksjonssonen er forbudt område for noen som
helst form for videre utvikling av eiendommen og/eller fremtidig tomtesalg.
Tunnelens plassering vil for all fremtid ligge som en tinglyst heftelse på eiendommen, og allerede fra dags
dato forringe verdien på eiendommen. En passende kompensasjon for denne heftelsen og verdinedsettingen
anses som rimelig.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering.
Innenfor restriksjonssonen skal det dokumenteres at omsøkte tiltak ikke vil ha noen innvirkning på tunnelen
eller sikkerhetssonen. Dette gjelder ved tiltak som sprengning, peleramming, hullboring, brønnboring eller
fundamentering for påføring av tilleggslaster.
Om restriksjonene medfører at utvikling på terrengnivå ikke kan finne sted, må bero på en vurdering i hvert
enkelt tilfelle. Tiltak som ikke medfører skade på jernbane- eller veianlegg i tunnelene skal godkjennes.
Hensikten med sikringssone og restriksjonssone er å ivareta sikkerheten for togtrafikken generelt, sikre stabil
drift for togkjøring og å unngå skader på tunnelkonstruksjonen og tilhørende tekniske anlegg.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 159.
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161. Eksisterende private asfalterte vei fra fv.666 Pauliveien, innover forbi Gusland Nordre og videre mot
Skottås har etter det vi erfarer vært vurdert som midlertidig adkomstvei under anleggsperioden for beboere i
Føskeveien og på Skaug. Denne løsningen er ikke nevnt i noen rapport etter det vi kan se, kun midlertidig
adkomst vei #4 er tegnet inn og merket av. Denne private veien inn fra Pauliveien må i så tilfelle utvides i
bredde, forsterkes i grunnforhold, nye stikkrenner, re-asfalteres både før og etter anleggsperioden for å
håndtere en tre-fire dobling av både lett og tung trafikk til flere bolighus og flere landbruksområder.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Bane NOR vil sikre at veien blir oppgradert for å kunne tåle
trafikkøkningen og vedlikeholdt under anleggsperioden. Det vil bli inngått egen avtale med veieier. Veien vil bli
overlevert i minst like god stand som den er i dag.
Kommentar fra administrasjonen
Det forutsettes at Bane NOR inngår avtaler med de grunneiere som får midlertidig anleggsveier eller
midlertidige adkomstveier over sin eiendom.

162. (Reguleringsbestemmelse pkt 11j) (ferdigstille områder for midlertidig arealbruk innen to år etter at
dobbeltsporet er tatt i bruk):
2 år synes å være alt for lenge. Dette vil si at anleggsperioden i praksis utvides med opptil 2 år. En 6 mnd. frist
burde holde, i hvert fall for midlertidige adkomstveier.
Kommentar fra Bane NOR:
Bestemmelsen er generell. Føskeveien vil være åpen for alminnelig trafikk, senest når det settes trafikk på ny
bane. Dette er planlagt til 2024.
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen har vurdert at 2 års frist for ferdigstillelse av anleggsområdene er en akseptabel frist, fordi
det er et svært stort anleggsområde. Det kan være områder hvor ferdigstillelsen blir ferdig tidligere enn fristen.
163. Denne fagrapporten omhandler kun vibrasjoner og strukturstøy etter at nytt dobbeltspor er tatt i bruk.
Fagrapport for anleggsfasen omhandler heller ikke vibrasjoner og strukturstøy under selve anleggsfasen, kun
et kort kapittel om støv og støy. Blant annet kan sprengning av tunnel påvirke og skade ringmurer,
grunnmurer, privat renseanlegg, drikkevann fra egne borehull, radonnivå, jordvarmeanlegg, etc. i både
Pauliveien 233 og Pauliveien 211, Gusland Nordre. Det er tross alt bare snakk om noen få titalls meter fra
bore- og sprengningsarbeid i tunnel til vår bebyggelse og etablert teknisk infrastruktur på våre eiendommer.
Grundig dokumentasjon og målinger er nødvending og må gjøres av Bane NOR både før, under og etter
anleggsfasen.
Kommentar fra Bane NOR:
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Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Bane NOR vil utføre eiendomsbesiktelse av berørte bygninger relativt
kort tid før anleggsstart. Besiktigelsen omfatter filming, div. bilder, samt en rapport.
Det vil bli montert setningsbolter og utført målinger før, under og etter anleggsperioden.
Rystelsesmålere vil bli plassert på aktuelle bygginger.
Vannkvaliteten i drikkevannsbrønner vil bli testet før, under og etter anleggsperioden.
Kommentar fra administrasjonen
Det forutsettes at Bane NOR foretar dokumentasjon og målinger før, under og etter anleggsfasen

164. Det må understrekes at det i anleggsperioden ikke må forekomme noen ferdsel til tverrslaget inn
Føskeveien fra Pauliveien. Føskeveien inn fra Pauliveien bør stenges for all mulig trafikk for å unngå fristende
snik-innkjøring som begrunnes med «ja, men jeg skulle bare, og det er jo så kort vei inn her, tok feil av
anleggsveien, …».
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Føskeveien vil bli forskriftsmessig sikret (stengt) for å hindre trafikk fra
Pauliveien og nordover mot Føske.
Kommentar fra administrasjonen
Bane NOR skal stenge Føskeveien fra Pauliveien for annen trafikk enn anleggstrafikk i anleggsperioden.

165. Krysset Pauliveien-Føskeveien har alltid vært et farlig kryss og med diverse ulykker. Trafikanter er usikre
på hvordan man skal forholde seg mhp bruk av høyreregel eller ikke, om Pauliveien er forkjørsvei eller ikke,
om Føskeveien er en vei eller bare en avkjøring, osv. Utvetydig skilting er påkrevd og å la hele Pauliveien
være forkjørsvei er én løsning. Å sette fartsgrensen til 50km/t for hele Pauliveien anses også som et rimelig
ønske.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Føskeveien vil bli brukt som driftsadkomst til teknisk hus i
rømningstunnel for Skottåstunnelen i driftsfasen, samt til alminnelig ferdsel. Eksisterende kryss/avkjørsel skal
breddeutvides tidlig i anleggsfasen og blir bygget etter Statens vegvesen sine krav i håndbok N100 veg og
gateutforming. Avtale om nedsatt hastighet må avklares med Statens vegvesen.
Kommentar fra administrasjonen
Det forutsettes at nødvendige trafikksikkerhetstiltak gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen.
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166. Vi er ikke i stand til å finne tegninger «ICP-34-V-29001 – 29010» og «2ICP-34-V-29004 og -29005» blant
plandokumentene på http://www.banenor.no/nykirke-barkaker/regulering for å verifisere at alle våre tidligere
innsendte tegninger med avmerking av våre brønner, egne borehull for drikkevann, etc. er kommet med.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Brønner er ikke inntegnet i kartmaterialet som følger reguleringssaken.
Alle brønner skal registreres og innmåles før anleggsstart.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering.

167. Det er urimelig at eiere skal ha nok teknisk kompetanse til å frembringe informasjon om tillatte
vibrasjoner på utstyr som er installert i bygninger. Slikt utstyr kan være borehull med elektriske pumper for
drikkevann, jordvarmeanlegg, renseanlegg, etc. Ved befaring må Bane NOR stille med tilstrekkelig ekspertise
på vann, varme og elektrisitet.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Bane NOR vil benytte rådgivende ingeniørfirmaer til dette formålet.
Disse vil beregne rystelseskravet for den enkelte bygning.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning.

Tore Helland (201801321-20, Horten kommune)
168. Dette innspillet gjelder støyskjerming mot bebyggelse i Teien og Klokkeråsen hvor det bor mange
mennesker og hvor det snart kommer ett nytt boligfelt på ca 50-60 boenheter. Det er flatt og store
jordbruksområder, så u-ønsket støy som fra tog forplanter seg lett. Det er flere metoder for
støydemping/skjerming. Det jeg ser for meg ville være en jordvoll på 1 til 2 meter høy. Vi snakker her om fra
Teien og sydover mot Åsrud. En jordvoll er kostnads-effektivt på alle måter. Dette vil bli et bra tiltak mot
togstøy for mange på Nykirke.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har forbi Teien foreslått en kombinasjon av støyvoll og støyskjerm langs den nye banen i
reguleringsplanen. Det vises til tegningene ICP-34-O-29102 og ICP-34-O-29103 i Illustrasjonsplanen.
Kommentar fra administrasjonen
Det er foretatt støyberegninger og det vil bli gjennomført støytiltak for de boliger som ligger over
grenseverdiene, i tråd med støyretningslinjen T1442-2016 og bestemmelse 2.4.
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Arild Johansen (201801321-18, Horten kommune)
169. Støyskjerming mot område Teien må være i en stor høyde helt til Åserud. Dette på grunn av vindretting
fra sør og sørvest som normalt opptrer på den tiden av året da beboere i Teien er mye utendørs. Husene i
Teien ligger høyere opp enn der jernbanen vil gå, så da vil lydbølgene lett nå oss dersom støyskjermingen er
for lav. Tenker også på støvplager under anleggsfasen, og her kunne fjerning av jord legges opp i en jordvoll
mot Teien slik at denne demmer opp for støv og støy under anleggsfasen.
I tillegg har vi fra før en E-18 som gir vesentlig støy, spesielt etter at skogen er ned hugget og jernbanestøy vil
komme i tillegg til denne. Vil også påpeke normal døgnhvile for oss beboere under anleggsfasen slik at vi
slipper maskinstøy o.l. døgnet rundt. Teienveien er også uaktuell som transportvei og adkomst for alle aktører
i prosjektet bortsett for de som bor i Teien.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har forbi Teien foreslått permanente støytiltak i en kombinasjon av støyvoll og støyskjerm langs
den nye banen. Det vises til tegningene ICP-34-O-29102 og ICP-34-O-29103 i Illustrasjonsplanen.
Støytiltakene er foreslått på grunnlag av gjennomførte støyberegninger og anbefalte støygrenser i retningslinje
T-1442/2016.
De permanente støytiltakene ligger så nært ny bane at de ikke kan bygges før ny underbygning for bane er
etablert. Dvs. at en i anleggsfasen ikke får nytte av de permanente støytiltakene langs banen før mot slutten
av anleggsfasen. Oppranking av matjord vil for øvrig gi visuell skjerming mot anlegget og redusere
støyulempene.
I anleggsfasen benyttes anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet i retningslinje
T-1442/2016. Det er ikke planlagt anleggsarbeider på natten ved Teien, og Teienveien vil ikke bli brukt til
anleggstrafikk. Tiltak mot støvspredning vil bli innarbeidet i kontrakt med entreprenør.
Kommentar fra administrasjonen
Det er foretatt støyberegninger og det vil bli gjennomført støytiltak for de boliger som ligger over
grenseverdiene, i tråd med støyretningslinjen T1442/2016 og bestemmelse 2.4.
Bestemmelse 2.4 setter krav til støygrenser dag, natt og helligdager.
Teienveien inngår ikke i planlagt anleggsområde / anleggsvei.

Arild Johansen (201801321-19, Horten kommune)
170. Ref tidligere innsendt innspill. Det må også taes i betrakting en betydelig verdiforringelse når jernbanen
kommer i et område der det tidligere har vært åpent landskap og fri sikt. Ser også at innlegg fra Jan Hovland
der det settes begrensinger for utbygging av eiendommen. Dersom dette også gjelder øvrige husstander i
Teien som er forårsaket av jernbanen er dette en klar verdiforringelse av eiendommene.
Kommentar fra Bane NOR:
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Innspillet tas til etterretning. Om grunneier er berettiget erstatning vil bero på en vurdering i hvert enkelt tilfelle.
Dette vil tas opp med grunneiere i grunnervervsprosessen.
Kommentar fra administrasjonen
Regler for erstatning for tap ved reguleringsplan fremgår av plan- og bygningsloven §15-3.

Hanne H. Myrheim på vegne av innbyggere langs Moskvilveien (29 underskrifter)
(201801321-25, Horten kommune)
171. Vi ønsker en overgang på jordet der skiløypetraséen nå krysser bekken ved Syvertsen, dette
krysningspunktet er i bruk gjennom hele året.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. En konsekvens av ny jernbanetrase er at den direkte øst-vest
forbindelsen over Moskviljordene blir brutt. Bane NOR har forståelse for at det fra lokalsamfunnets side er
ønske om å opprettholde denne forbindelsen i et nytt krysningspunkt. Bane NOR har imidlertid vurderer at en
kulvert eller bru som beskrevet over vil være et så kostbart og arealkrevende tiltak, at det i et
samfunnsøkonomisk perspektiv ikke kan anbefales. For nærmere redegjørelse vises det til pkt. 174.
Kommentar fra administrasjonen
Det er i reguleringsplanen satt krav om ca 620 meter gang / sykkelvei langs Moskvilveien mellom utkjøringen
fra anleggsområdet og Kopstadveien. G/s - vegen skal være ferdigstilt så tidlig som mulig i anleggsfasen.
Som et eksempel på avstand vil det fra tunet på Moskvil Søndre være ca 2,4 km i luftlinje langs Moskvilveien
og Kopstadveien til Fagerheim skole, hvorav ca 1 km er uten gang/sykkelvei (etter at den nye g/s-vegen er
bygget). Over jordene vil det være ca 1,8 km i luftlinje mellom Moskvil søndre og Fagerheim skole, dvs ca 600
meter kortere enn ved å følge offentlig vei. Administrasjonen har stor forståelse ønsket om en tryggere og
kortere «vei» over sporet og jordene. Likevel mener administrasjonen at dette ikke kan forsvare
anleggskostnader og beslag av dyrka mark ved bygging av bro/kulvert for krysning av sporet.
Se pkt 17, 53, 125 og 176.

172. Vi er nå bekymret for kryssende trafikk ved ny gang- og sykkelveien og anleggsveien. Der vil det bli mye
trafikk i forbindelse med jernbanebyggingen da det meste av anleggstrafikken skal skje via denne veien. Vi
krever at denne overgangen skal lysreguleres for å øke sikkerheten.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Statens vegvesen som fagansvarlig for fylkesveinettet skal godkjenne
skilt og oppmerkingsplaner, og eventuelle sikkerhetstiltak ut over dette. Det gjelder både permanent fase og
for anleggsfasen.
Bane NOR er svært opptatt av sikkerhet for alle parter og vil sammen med Statens vegvesen og entreprenør
vurdere tiltak for å sikre myke trafikanter i dette krysningspunktet.
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Kommentar fra administrasjonen
Anleggsveien med utkjørsel til Moskvilveien reguleres med frisikt. Bane NOR vil sammen med veieier Statens
vegvesen vurdere nødvendige trafikksikkerhetstiltak i anleggsperioden i dette krysset.
173. Vi er allerede plaget med støy fra E18, det siste vi ønsket var en ny støykilde. Vi håper BaneNor tar
høyde for dette både under anleggsperioden og når banen er i bruk. Når jernbanen er ferdigstilt vil vi være
klemt inne i en smal korridor mellom E18 og ny togtrasé.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har gjennomført støyberegninger med utgangspunkt i anbefalte støygrenser i retningslinje T1442/2016. Beregningene viser at det ikke er behov for støytiltak vest for ny bane etter at banen er åpnet for
togtrafikk.
I anleggsfasen benyttes anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet i retningslinje
T-1442/2016.
Kommentar fra administrasjonen
Det er foretatt støyberegninger og det vil bli gjennomført støytiltak for de boliger som ligger over
grenseverdiene, i tråd med støyretningslinjen T1442-2016 og bestemmelse 2.4.

Per Almenning (201801321-33)
174. Deponi D18
Deponi må anlegges slik at massene blir sortert.
Jordmasser fra landbruk og skogsbunn må sorteres og benyttes til tilbakeføring av eksisterende spor til
landbruket.
Deponiet må ta hensyn til grøftene i skogen, slik at det ikke skapes våtmarker med forringelse av skogen på
baksiden av deponiet.
Deponiet må bygges opp slik at det blir mulig å fortsatt drive skogbruk på området etter anleggsarbeidet.
Søppel, armering og betong rester må ikke blandes i fyllingen.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar innspillet til etterretning. I Illustrasjonsplanen som følger reguleringsplanforslaget er deponi 18
foreslått tilbakeført til skog. Området er i dag klassifisert som «dyrkbar». Bane NOR legger opp til at området
skal ha samme klassifisering etter at deponiet er avsluttet og stedegne masser er anbrakt på toppen.
Vedrørende håndtering av matjord og skogsjord er det utarbeidet en fagrapport «ICP-34-A-11145
Naturressurser» som utgjør kunnskapsgrunnlag for håndtering av jordressurser. Bane NOR vil, med
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utgangspunkt i foreliggende rapport, innarbeide krav til håndtering av jordressurser, inkl. matjord, skogsjord, i
kontrakt med entreprenør.
Bane NOR vil sørge for at eksisterende vannveier i området ikke demmes opp.
Anleggsområdene skal ryddes og det innarbeides krav til avfallshåndtering i kontrakten med entreprenøren.
Kommentar fra administrasjonen
Deponi D18 ligger i Tønsberg.

175. Eksisterende spor
Den eksisterende togtraseen må taes med i reguleringsarbeidet. Det medfører store kostnader å tilbakeføre
traseen. Dette er en del av arbeidet med ny trase og må derfor taes med i planarbeidet. Jeg dyrker korn, erter,
bønner og oljevekster på begge sider av sporet. Og ser det derfor naturlig at den gamle trase tilbakeføres til
landbruket. Vil da få bedre arrondering og sammenhengende jorder.
Jerbaneverket kjøpte eiendommen Skotte for å ha noe å tilby berørte grunneiere. Jernbaneverket, nå BaneNord bør bruke eiendommen til makebytte istedenfor å betale for det arealet vi må avstå. Når jernbaneverket
solgte husene på Skotte og 5 da tun, så satte Fylket og Kommunens krav at eiendommen ikke skulle
tilbakeføres til eget bruk igjen, men tilføres berørte grunneiere. Må være greit å få sett på eiendomsgrensene
og få ryddet opp slik at vi slipper å måtte krysse sporet for å komme til teiger på andre siden. Det resterende
arealet på Skotte må da selges som tilleggsjord til naboeiendommer. Har kommet meg for øret at Bane-Nord
har inngått avtale med forpakter om forkjøpsrett på jorda. Dette strider med Fylke og Kommunens
godkjenning.
Bane -Nord må være nøye med oppfølging av entreprenørene. Anleggsveier og lagerplasser må anlegges slik
at det ikke blir liggende igjen avfall og skytestein i grunnen etter opprydding. Entreprenør må også pålegges å
sortere matjord og skogsjord fra andre masser. Oppfordrer Bane -Nord til å skrive i kontrakten at entreprenør
ikke får oppgjør hvis det blir oppdaget at jordmassene ikke blir sortert og tatt vare på.
Kommentar fra Bane NOR:
Skotte gård er eid av Bane NOR. Videre bruk av denne eiendommen er per nå ikke avklart. Innspillet tas til
etterretning.
Metode for mellomlagring av matjord og skogsjord vil innarbeides i kontrakt med entreprenør. Matjord og
skogsjord skal ikke blandes.
Eksisterende bane er ikke omfattet av denne reguleringsplanen. I bestemmelsene er krav om at «prosess for
etterbruk av eksisterende bane skal være igangsatt før nytt dobbeltspor tas i bruk». Denne prosessen er
allerede startet opp i tett dialog med kommunene.
Kommentar fra administrasjonen
Skotte ligger i Tønsberg.
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Harald Syvertsen (201801321-27, Horten kommune)
176. Mitt krav er at jeg må ha forbindelse mellom vestre og østre del av gården i form og bro eller undergang.
Jeg krever en bro som er dimensjonert for 10 tonns akseltrykk og 5 meter bred bygges mot grensen til Teien
gbnr. 74/1 eller undergang som er 5 meter bred og 4,5 meter høy bygges mot gbnr. 76/1.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Bane NOR vil forsøke å finne løsninger for grunneier med makeskifte.
Bane NOR har vurdert alternativer for kryssing av banen i dette område med bru eller kulvert. En
kulvertløsning vil ligge langt under grunnvannsstand noe som vil kreve pumpesystem for overvann, samt
omfattende sikringstiltak for å hindre oppdrift. En bruløsning vil bli svært høy på grunn av kryssing over
kontaktledningsanlegget til jernbanen og vil også måtte sikres med høye tette sikkerhetsskjermer. Totalt vil
dette medføre en konstruksjon på ca. 10 m høyde over jernbanesporet.
Bane NOR vurderer at en kulvert eller bru som beskrevet over vil være et svært kostbart og arealkrevende
tiltak, som i et samfunnsøkonomisk perspektiv ikke kan anbefales.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 17, 53, 125 og 171.

177. Jeg ber om at det ikke blir åpne bekker langs og i nærheten av jernbanen da dette vil legge beslag på
mye dyrket mark og også medføre at en god del dekar dyrket mark ikke kan drives med store
landbruksmaskiner.
Som motytelse for ønsket bekkelukking kan jeg tilby at det i skogen på min eiendom kan anlegges en
anslagsvis 2 dekar stor fangdam, sedimenterings- og fordrøyningbasseng. I motsetning til bekker som tørker
ut om sommeren, kan en slik fangdam i øvre tilsig til Borrevannet bygges slik at det er vannspeil hele året.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR mener at det generelt er lite ønskelig at bekker legges i rør, noe som også i tråd med anbefalinger
fra NVE. Åpne bekker vil forenkle vedlikeholdet siden rør må spyles, og har bedre kapasitet ved kraftige
nedbørshendelser sammenlignet med rør. Videre er det følgende fordeler med åpne bekker:




Flomdempende tiltak og naturlig avledning av overvann
Bidrar til biologisk mangfold og tilrettelegge for økosystemtjenester
Akvatiske økosystemer er med på å rense forurenset vann, sammenlignet med et lukket vassdrag
uten plante- eller dyreliv.

Bane NOR anser foreløpig ikke en fangdam som foreslått i uttalelsen som et aktuelt tiltak.
Kommentar fra administrasjonen
Planforslaget innebærer at åpne bekker i området forblir åpne, mens de som alt er lukket forblir lukket. Denne
aktuelle delen av bekken er åpen i dag. Ifølge kommuneplanens arealdel tillates ikke lukking av bekker.
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Fangdam / fordrøyningsbasseng kan vurderes nærmere innenfor planområdet.

178. I reguleringsplanen er bekk som er sin begynnelse på gbnr. 86/3 foreslått lukket og på mesteparten av
strekningen lagt et godt stykke inn på jordet. Der hvor den er tenkt lagt i rør som ny bekk i rør har jeg mint 4
utløp fra dreneringssystemet. Det betyr at det må settes ned kummer ved hvert utløp slik at jeg kan sjekke
tilstanden og eventuelt foreta spyling.
Jeg har forståelse for at bekken flyttes bort fra linjen i anleggsperioden. Mitt krav er at mine avløp flyttes til nytt
rørsystem i ekspropriasjonslinjen når banen begynner å bli ferdig. Vedlegg.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR foreslår at det etableres åpen bekk langs banen på vestsiden, tilsvarende som på østsiden.
Bekketrasé legges så tett inntil banegjerde som mulig for å begrense beslaget av dyrket mark.
Bane NOR foreslår videre at det etableres det en ny kum som samler felles avløpsledninger. Kummen settes
tett inntil ny bekketrasé. AF-ledning fra ny kum legges inntil bekken og krysser banen på sørsiden av ny
bekkekryssing. Påslipp til bekken etableres nedstrøms påslipp av drensvannet fra banen. Siden eksisterende
bekk legges åpen vil det være tilkomst for spyling av rørene for landbruksdrenering fra bekken.
I anleggsfasen planlegges bekken midlertidig lagt i rør.
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen slutter seg til uttalelsen fra Bane NOR.

Harald Syvertsen (201801321-55, Horten kommune)
179. Jeg viser til høringsuttalelse fra Nykirke IF som ble tilgjengelig i Horten kommunes postjournal i dag,
torsdag 12. april.
Jeg meddeler følgende:
Motorisert ferdsel, det vil si kjøring med løypemaskin, vil ikke bli tillatt på min eiendom Nordre Moskvil gbnr.
77/2 på andre steder enn der jeg ber om bro eller undergang. Det betyr at løypemaskin ikke kan kjøre inn på
min eiendom fra vestsiden av jernbanen slik det er skissert fra Nykirke IF.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering.
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Espen Skjønhaug og Birgitte Adal (201801321-32, Horten kommune)
180. Borgåsen - bøkeskog
Planmaterialet beskriver tiltak i anleggsfasen for å bevare bøkeskogen vest for Adalsborgen ned mot nytt
spor. Vi ser dette som svært positivt og ber om at dette følges tett opp i anleggsfasen. Reetablering etter
ødeleggelse i anleggsfasen vil på ingen måte erstatte dagens kvaliteter.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Tiltak for å sikre bøkeskogen blir innarbeidet i kontrakt med
entreprenør.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering.

181. Restareal mot fylkesvei 665, Solerødveien og sportrase
Både omlegging av Solerødveien og ny sportrase langs vår eiendom fører til at restareal tilhørende oss blir
liggende vest for disse, avskåret fra øvrig eiendom. Vi ser det som lite gunstig å beholde eierskap til disse
arealene. Vi ønsker disse arealet innløst/ makebyttet ifmb med grunnerverv.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Innspillet tas med i det videre arbeidet.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til orientering
182. Driftsveier/ driftadkomst
Vi ser behov for følgende tilrettelegging av driftsadkomster til eiendommen:
● Fra vest ifbm ny kryssing av Fv665. (som erstatning for eksisterende adkomst)
Denne er ivaretatt i planmaterialet, men det kan også være at driftsvei som tar av mot sør ca 70 m fra
Solerødveien langs omlagt driftsvei blir berørt. Eksisterende trase er vist i regplan, men den er ikke vist i
landskapsplan. Vi ber om at denne tas med for mulig omlegging.
Eksisterende velteplass/ opplagsplass for tømmer plassert 20 m inn fra Solerødveien på høyre side av
eksisterende skogsvei må erstattes ved omlegging. Vi ber om at det blir etablert ny tilsvarende plass på ca
400 m2 ifbm med omlegging. Vedlegg.
● Fra nord i nærheten av stasjonsområdet:
Dette har vært meldt inn tidligere, men vi kan ikke se at det er ivaretatt i planmaterialet.
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Hele vestsiden av vår eiendom får en permanent endring med det nye jernbanesporet. Tilgang for drift og
utvikling fra vest har til nå vært mulig i hele sin lengde. Nå faller denne muligheten bort. Omlagt driftsvei fra
Solerødveien som er tatt med i planmaterialet vil ikke kunne bidra til drivverdige skogsområder i den
nordvestlige delen av eiendommen. Avstanden blir for stor og transportkostnader for høye. For effektiv drift i et
langt tidsperspektiv, mener vi derfor at det må tilrettelegges for adkomst til vår eiendom fra stasjonsområdet.
Driftsvei med snuplass må være dimensjonert for moderne driftsmaskinell og kjøretøy (semitrailer).
Behov for driftsveier med snuplass er vist skjematisk i illustrasjon nedenfor. Plassering av snuplass er gjort
etter det som er driftsmessig mest hensiktsmessig, men dette må sees på ifht til terreng mm. Illustrasjon viser
i tillegg driftsvei for eiendom 58/1 som er delvis sammenfallende. Viser til uttalelse fra Ole Johan Freberg.
Disse vil også kunne benyttes som turveier. Vedlegg.
● Ved tilbakeføring av eksisterende spor:
Vi har i dag rettigheter til adkomst til de deler av eiendommen som ligger øst for dagens spor fra Fv 665 via
innkjørsel til Jernbaneverkets lager. Vi ber om at denne rettigheten blir opprettholdt når eksisterende
jernbanelinje blir fjernet.
Vi ber om at eksisterende jernbanespor over vår eiendom reetableres som dyrket mark og tilbakeføres som
del av prosjektet.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har i dialog med B. Adal utarbeidet et forslag til justert plassering av avkjørsel og driftsvei, slik at
sikten blir bedre ved utkjøring fra driftsveien til Solerødveien. I forslaget er det lagt inn markering av
eksisterende driftsvei og reetablering av velteplass/opplagsplass for tømmer.
Vedr. atkomst fra nord: Stasjonsområdet er ikke tilpasset ny vei som skissert i høringsuttalelsen. Dette har
både med kjøreretninger og kryssing av gang- og sykkelvei. Bane NOR foreslår at utbygging av traktorvei fra
sør vurderes i dialog med grunneier.
Eksisterende bane er ikke omfattet av denne reguleringsplanen. I bestemmelsene er krav om at «prosess for
etterbruk av eksisterende bane skal være igangsatt før nytt dobbeltspor tas i bruk». Denne prosessen er
allerede startet opp i tett dialog med kommunene.
Kommentar fra administrasjonen
● Fra vest ifbm ny kryssing av Fv665. (som erstatning for eksisterende adkomst) – dette er ivaretatt ved
forslag om utvidelse av planområdet og flytting av adkomst.
● Utbygging av traktorvei fra sør kan vurderes som etterbruk av anleggsveien langs sporet. Dette må søkes
om som eget tiltak eventuelt reguleringsendring.
● Ved tilbakeføring av eksisterende spor – forhold knyttet til denne må vurderes gjennom egen arealplan.
Private avtaler om adkomst må følges opp av partene.
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Ole Johan Freberg (201801321-30)
183. Behov for etablering av gård og driftsvei inn til min eiendom 58/1 fra Nordvest. Jeg ser det naturlig at
denne går fra «Stasjonsområdet», under planlagt jernbanebru, der det er avsatt plass, langs rv19 inn til min
eiendom. Se vedlagte skisse med forslag.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Vedrørende forslag om atkomst fra nord så er ikke stasjonsområdet
tilpasset ny vei som skissert i høringsuttalelsen, blant annet med tanke på konflikter i forhold til kjøreretninger
og kryssing av gang- og sykkelvei, etc.
Kommentar fra administrasjonen
Administrasjonen mener ønsket løsning er krevende å få til av hensyn til de momenter Bane NOR lister i sin
kommentar. Det kan vurderes påkobling av eventuell traktorvei fra syd, jfr. pkt 182.
184. Vedrørende overflatevann og drenering av stasjonsområdet, har jeg forstått at dette er tenkt ledet fra
stasjonsområdet via ledningsnettet tilhørende dagens RV19 / industriområdet, med utløp i dam på min
eiendom. Videre skal vannet ledes nedover terrenget i åpen bekk. Jeg ønsker at man felles ser på gode
løsninger, da dammen ikke er beregnet til dette formålet, og verken bekken, rør og bruer nedover bekkefaret
har kapasitet til dette. Skal dette gjøres slik det er informert om i møte med BaneNor, må dammen enten
fjernes / fylles opp eller ombygges, samt at bekkefaret videre må få utvidet kapasitet. Et alternativ kan være at
dammen fylles opp med løsmasser, og at området, samt noe av det tilhørende området rundt benyttes som
nydyrkingsområde. Jeg ønsker at de forskjellige alternativene må utredes gjennom dialog for å finne gode
løsninger.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR er positive til dialog angående tiltak på utløpet fra Augedal dam og eksisterende stikkrenner for å
sikre god kapasitet i bekken fram til og med eksisterende jernbane.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Det forventes at Bane NOR og grunneier finner tilfredsstillende løsning for å
sikre kapasiteten i bekken og dammen.
185. Jeg ønsker også at den delen av eksisterende jernbanetrase som går igjennom /langs min eiendom 58/1
reetableres som jordbruksareal, og tilbakeføres, som en del av prosjektet.
Kommentar fra Bane NOR:
Eksisterende bane er ikke omfattet av denne reguleringsplanen. I bestemmelsene er krav om at «prosess for
etterbruk av eksisterende bane skal være igangsatt før nytt dobbeltspor tas i bruk». Denne prosessen er
allerede startet opp i tett dialog med kommunene.
Kommentar fra administrasjonen
Eksisterende bane er ikke omfattet av denne reguleringsplanen. Vurdering av etterbruk av den eksisterende
banen må tas i egen arealplanprosess.
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Siren og Jan-Einar Apeness (201801321-29)
186. Underveis har endring av planene for kryss på RV 19 og parkeringsarealene på stasjonen også ført til
store inngrep på to andre jorder. Totalt ser det ut til å dreie seg om 12-15 da med god jord som i dag brukes til
korn og grasproduksjon. I tillegg vil løsningen medføre en betydelig dårligere arrondering på det ene jordet.
Det har vært mange fagre ord om jordvern underveis i prosessen, og vi håper derfor at løsningene når det
gjelder kryss og parkering sees på på nytt.
Vi ønsker i den forbindelse å presentere en skisse for en alternativ løsning. Jfr vedlegg som viser både
planlagt og alternativ løsning. Vedlegg.
Vi mener det er mange fordeler med dette alternativet:
- Tilnærmet null beslag av dyrka mark
- Ved at rundkjøringen trekkes mot sørøst vil denne kunne bygges ferdig mens trafikken fortsatt kan gå på
RV19.
- Kurver inn mot rundkjøringen vil gi en naturlig senkning av hastigheten på trafikken på RV19 inn mot
rundkjøringen.
- Mindre grøntarealer mellom RV19 og parkeringen som skal vedlikeholdes i fremtiden.
Vi mener også at G/S-vegen på sydsiden av RV19 bør sløyfes:
- På nordsiden av RV19 legges det opp til å skille G/S-veg og adkomstvei til eiendommene (felles i dag), mens
det legges opp til å blande trafikken på brua over RV19 for å komme til den planlagte G/S-vegen på sydsiden.
- Farlig krysning med veien inn til parkering. Syklister vil kunne få god fart i bakken ned fra brua og skal krysse
en vei med mye trafikk som kanskje også holder god fart for å rekke toget. Tryggere krysningspunkt i nord
med Nye Innlaget.
- For syklister vestfra vil det utgjøre en ubetydelig omvei å benytte G/S-vegen på nordsiden.
- Sparte kostnader.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR og tar uttalelsen til orientering.
Bane NOR har vært i dialog med Statens vegvesen (SVV) om innspillet i denne uttalelsen, siden SVV eier og
forvalter rv.19. Foreslåtte justering av rundkjøringen på rv. 19 og tilgrensende veier vil medføre en endring i
tilkoblingen mellom fv. 666 og rv.19. I tillegg flyttes atkomstløsningen til næringsområdet, boligene og g/sløsningene på nord- og sydsiden av riksvegen.
Av trafikksikkerhetsmessige årsaker kan ikke SVV akseptere den foreslåtte løsningen. Det påpekes at
løsningen vil redusere avstanden mellom T-krysset på fv. 666 og rundkjøringen på rv. 19, samt endre
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svingebevegelsen. I tillegg vil løsningen være trafikksikkerhetsmessig uheldig og kan i tillegg medføre
problemer med trafikkavvikling.
Foreslåtte endring av gang- og sykkelveitraseene og atkomstløsningen til boligene vil også ha negative
konsekvenser for trafikksikkerheten i området.
Kommentar fra administrasjonen
Innspillet er vurdert opp mot vegvesenets og Bane NORs vurderinger, og administrasjonen foreslår å ikke
imøtekomme innspillet.

Jan-Einar Apeness og Olav Sæthre (201801321-41)
187 I forbindelse med ny veg til Ferno Norden m.fl., kalt Nye Innlaget ber vi om at det ihht vedlagt skisse
etableres adkomst til jorder i vest og syd, samt etableres en leggeplass for tømmer for skogene i nord.
Adkomst til disse jordene og skogen er i dag gjennom boligområdene på Råen. Dette er en gammel
adkomstveg som ikke er beregnet for dagens maskiner og redskap. Vi mener dette er en god anledning til å få
til en bedre løsning for alle parter, både drivere og naboer. God tilgang fra masser fra anlegget bør også gjøre
det mulig å få etablert en leggeplass for tømmer.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Innspillet tas med i det videre arbeidet og tas opp med grunneiere i
forbindelse med grunnervervsprosessen.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning, og det forventes at Bane NOR tar dette opp med grunneierne i
grunnervervsprosessen.
188. I tillegg bør det sikres at det settes av plass til den gamle løypetraseen som gikk gjennom området.
Denne ble stengt den gang Ferno Norden bygde om gjerder ble satt opp helt inn mot åsen i vest slik at
passering med løypemaskin ble umulig.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Regulering av områder utenfor Bane NORs anlegg tilligger kommunen.
Kommentar fra administrasjonen
Det er utfordrende med gang/ski/sykkel-adkomst forbi vestsiden av Ferno Norden. En forbedring vil bli vurdert
ved kommende områdereguleringsplan for Skoppum.

Jan Hovland (201801321-26, Horten kommune)
189. At det skal anlegges en anleggsveg på østsiden av banen betyr jo at den kommer uholbart nærme, med
tanke både på støy, støv og bråk. At denne anleggsveien kun blir midlertidig, og at den fjernes når anlegget er
ferdigstillt er derfor veldig viktig.
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Av samme orsak er det jo også viktig at støyskjerming (vold/skjerm) blir videreført så langt sørover som mulig.
Dette av hensyn til alle oss som bor i Teien.
Videre hadde det jo vært ønskelig at noe av massene som graves opp kan brukes som en "skjerming" ved å
legge en vold mot bebyggelsen i Teien.
Kommentar fra Bane NOR:
I henhold til reguleringsplanen er anleggsveier midlertidige tiltak som forutsettes fjernet. I den grad det er
ønske om å beholde anleggsveiene til et permanent formål, må grunneier selv ta et initiativ overfor kommunen
og fremskaffe nødvendige tillatelser, evt. besørge omregulering.
Bane NOR har foreslått en kombinasjon av støyvoll og støyskjerm langs den nye banen i reguleringsplanen.
Det vises til tegningene ICP-34-O-29102 og ICP-34-O-29103 i Illustrasjonsplanen.
Kommentar fra administrasjonen
Midlertidige anleggsveier skal fjernes.
Det er foretatt støyberegninger og det vil bli gjennomført støytiltak for de boliger som ligger over
grenseverdiene, i tråd med støyretningslinjen T1442/2016 og bestemmelse 2.4.

Lars Erik Ims og Hans Olav Moskvil (201801321-43, Horten kommune)
190. I forbindelse med utbygging av jernbanen blir mye av jordbruksarealet til 99/1 øst for E18 berørt. Vi ser
av planene at det skal settes i stand for å kunne drives matproduksjon etter inngrepet. Dette tror vi blir bra og
ser fram til at arbeidet kommer i gang.
Bane Nor må utforme avtaler som sikrer at alle driftsveier som anlegges i perioden fjernes etter at banen er
tatt i bruk.
Kommentar fra Bane NOR:
I henhold til reguleringsplanen er anleggsveier midlertidige tiltak som forutsettes fjernet. I den grad det er
ønske om å beholde anleggsveiene til et permanent formål, må grunneier selv ta et initiativ overfor kommunen
og fremskaffe nødvendige tillatelser, evt. besørge omregulering
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning.

Lars Erik Ims, Steinar Aas, Hans Olav Moskvil (201801321-43, Horten kommune)
191. I planen er det tegnet inn og planlagt gang- og sykkelsti fra Kopstadkrysset og sørover langs FV 666;
Moskvilveien og fram til avkjøring til anleggsvei. Vi ber om at denne flyttes så nær FV 666 og rundkjøringen
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som mulig for å spare dyrka og dyrkbar mark. Det er unødvendig å bruke mer areal enn nødvendig og det bør
være mulig å lage fysiske barrierer mellom FV og gang- og sykkelsti.
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR har prosjektert den nye gang- og sykkelveien langs Moskvilveien med åpen grøft iht. Statens
vegvesens håndbok N100.
Kommentar fra administrasjonen
Se pkt 52 og 144.

Bent Lærum (201801321-44)
192. Jeg har forstått det slik at alt overvann fra det nye stasjonsområde på Skoppum Vest vil bli sluppet ut i
dammen som ligger på eiendom 58/1 og 48/1, dette er ikke denne dammen konstruert for å tåle. Ved mye
nedbør renner det allerede over damkrona og med enda mer overvann tilført fra stasjon så er jeg redd det vil
bli utgraving av damkrona og at dammen til slutt vel gi etter. Selv om det blir etablert fordrøyningsmagasiner
og grøntområder som skal suge til seg vannet vil ikke dette fungere ved snøsmelting med tele i bakken.
Vannet vil da gå til sluk og ut i dam via rør / overløp i fordrøyning.
Etter at Viulsrødåsen blei bygget ut med store asfaltarealer så er dammen allerede på bristepunktet. En mulig
løsning på dette er å tappe tom dammen og legge hele bekkeløpet ned til eksisterende jernbanetrase i store
rør. Deretter bruke dammen / bekkeløpet som massedeponi for løsmasser og legge til med nydyrket mark
oppå, dette vil øke dyrket areal noe som er en stor fordel når det taes annen dyrket mark til ny jernbanetrase.
Videre er kulverten som går under dagens jernbanetrase veldig liten ved mye nedbør, da demmes det opp der
og vannet stiger opp på dyrket mark, dette er noe som gir avrenning av matjord, dette elimineres også bort
ved at bekken lukkes. Legges bekken i overdimensjonerte rør så vil de fungere som en buffer i seg selv om
ikke kulvert under eksisterende trase økes. Hvis dammen fylles ønskes det at de innerste 5 meterne mot vest
fylles med stein og at det etableres en driftsvei oppå der for å forenkle adkomst til skogen for begge
grunneiere av 48/1| og 58/1
Kommentar fra Bane NOR:
Bane NOR tar uttalelsen til etterretning. Bane NOR er positiv til dialog angående tiltak på utløpet fra Augedal
dam og eksisterende stikkrenner for å sikre god kapasitet i bekken fram til og med eksisterende jernbane.
Kommentar fra administrasjonen
Uttalelsen tas til etterretning. Det forventes at Bane NOR og grunneier finner tilfredsstillende løsning for å
sikre kapasiteten i bekken og dammen.

193. Da Adalsborgen er et veldig populært turområde for folk som bor i kommunen så bør det bygges en drifts
/ turvei fra parkeringen på stasjonen og under det ledige løpet på jernbanebroen som så svinger sørover på
østsiden av jernbanen. Dette for å forenkle tilkomst til skogarealer i fremtiden, og at turfolk kan parkere på
stasjonsområde.
Kommentar fra Bane NOR:
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Bane NOR tar uttalelsen til orientering. Terrengutforming av området øst for stasjonen vil sikre at det kan
etableres en naturlig sti mot Adalsborgen.
Kommentar fra administrasjonen
Det vises til pkt 183. I tillegg etableres det mulighet for adkomst for gående fra stasjonen mot Adalsborgen.
194. Den dagen eksisterende jernbanetrase skal fjernes ønskes det at denne legges tilbake til dyrket mark
over eiendom 48/1.
Kommentar fra Bane NOR:
Eksisterende bane er ikke omfattet av denne reguleringsplanen. I bestemmelsene er krav om at «prosess for
etterbruk av eksisterende bane skal være igangsatt før nytt dobbeltspor tas i bruk». Denne prosessen er
allerede startet opp i tett dialog med kommunene.
Kommentar fra administrasjonen
Plan for eksisterende bane må utarbeides som egen arealplan.
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