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FORORD
Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-utbyggingen på Østlandet. I henhold
til Nasjonal transportplan 2018–2029 skal dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker være
bygget innen utgangen av 2024.
Konsekvensutredningen er utarbeidet av Bane NOR, Utbygging Vestfoldbanen, NykirkeBarkåker med Elsebeth Anicken Bakke som planleggingssjef. Prosjekteringsleder offentlig
plan er Torbjørn Landmark. Rådgivere for planarbeidet og konsekvensutredningen har vært
en konsulentgruppe bestående av Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, ViaNova Plan og Trafikk AS,
Citiplan AS, Grindaker AS, NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), NIBIO (Norsk
Institutt for bioøkonomi) NGI (Norges Geotekniske Institutt), Geovita AS, ECT AS, Birger
Heyerdahl AS, LPO arkitekter AS, Safetec Nordic AS og Brekke&Strand AS. Sven Narum
har vært oppdragsleder og Tore Hovland har vært assisterende oppdragsleder for
rådgivningsgruppa.
En samarbeidsgruppe bestående av representanter på administrativt nivå fra kommunene
Horten, Tønsberg og Re, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Statens
vegvesen, Mattilsynet og NVE gitt innspill til planarbeidet.
Det har vært arrangert informasjons- og medvirkningsmøter med representanter for
politikere, lokale organisasjoner, grunneiere og interesserte enkeltpersoner. I tillegg har det
vært avholdt «åpent kontor», for direkte dialog med grunneiere og andre interesserte. Det er
gjennomført et eget medvirkningsmøte for barn og unge med fokus på barn og unges
arealbruk og anleggsgjennomføring.
Eventuelle spørsmål til reguleringsplanen og konsekvensutredningen kan rettes til:
Bane NOR, Utbygging Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker
Prosjekteringsleder offentlig plan Torbjørn Landmark
e-post: torbjorn.landmark@banenor.no

Tønsberg, 23.11.2017
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SAMMENDRAG
Bakgrunn, mål og planprosess
Utbyggingen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker er beregnet å gi et masseoverskudd av både
stein- og løsmasser. For å sikre en forutsigbar og effektiv anleggsgjennomføring med tanke
på fremdrift, kostnader og påvirkning av omgivelsene er Bane NOR avhengig av å sikre
arealer med tilstrekkelig deponikapasitet i forkant av anleggsstart. Parallelt med plan- og
utredningsarbeidet for deponier vurderer Bane NOR også mulighetene for alternativ bruk av
massene.
I forbindelse med kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [30]
konsekvensutredet Bane NOR tre alternative korridorer. Områdene hvor deponiene foreslås
lokalisert ble kartlagt og verdien vurdert, men en fullverdig konsekvensutredning av å etablere
deponier ble ikke gjennomført.
Ved oppstart av reguleringsplanarbeidet for dobbeltspor Nykirke-Barkåker utarbeidet Bane
NOR i dialog med Horten og Tønsberg kommune forslag til planprogram for deponiområdene
tilhørende utbyggingsprosjektet for dobbeltsporet. Planprogrammet [32] er politisk behandlet
i kommunestyret i Horten og i Utvalg for bygg og arealplan i Tønsberg kommune. Fastsatt
planprogram [32] er datert 26. april 2017.
Det er utarbeidet en felles reguleringsplan for jernbaneanlegget og deponiområdene, med
tilhørende planbeskrivelse, kart og bestemmelser. I tillegg er deponiområdene
konsekvensutredet (dette dokumentet); en særskilt vurdering og beskrivelse av mulige
deponiers virkninger for miljø og samfunn.

Figur 0-1: Framdrift for planlegging og gjennomføringen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

Beskrivelse av tiltaket
Fastsatt planprogram [32] beskriver fem deponiområder. For hvert deponiområde er det
utviklet og utredet minimum to alternative deponiutforminger (oppfyllingsgrad og type
etterbruk). Områdene er betegnet D1, D3B, D7, D13 og D18 og ligger alle lokalisert langs
dobbeltsportraseen fra Fegstad/Tangentunnelen i nord til Barkåker i sør. Fire av
deponiområdene ligger i Horten kommune mens ett er i Tønsberg.
Deponier benyttes til permanent plassering av overskuddsmasser ved bygging av store
samferdselsanlegg, som for eksempel jernbaneanlegg. I utgangspunktet er det rene masser
som berg fra tunnelsprenging og store bergskjæringer og jord- og leirmasser fra
dagstrekninger som skal deponeres. Etter endt oppfylling skal deponiene tilbakeføres til
opprinnelig arealbruk, eventuelt tilrettelegges for alternativ bruk, som for eksempel dyrka
mark. En endring av arealbruken, fra for beite eller skog til dyrka mark, må gjøres i dialog
med grunneiere og andre brukere av området, samt offentlige myndigheter. En eventuell
endring er også avhengig av at det er tilgjengelig tilstrekkelige egnede jordressurser på
anlegget.
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Figur 0-2: Lokalisering av deponiområde 1, 3b, 7, 13 og 18 som er konsekvensutredet
Utredningsalternativene
Deponi 1, to alternativer er utredet. 100% oppfylling med etterbruk som dyrka mark eller
tilbakeført til skog. Deponi 1 er en motfyllingen som i stor grad er et nødvendig geoteknisk
tiltak. Deponiet er i hovedsak en arrondering av terrenget inn mot jernbanefyllingen/
motfyllingen og endringene i dette området vil i stor grad skyldes selve dobbeltsporet og
dermed være uavhengig av om deponiet vest for nytt dobbeltspor etableres.
Deponi 3b, fire alternativer er utredet. 50% og 100% oppfylling med etterbruk som dyrka mark
eller tilbakeført til skog.
Deponi 7, tre alternativer er utredet. 50% og 100% oppfylling tilbakeført til skog eller 100%
oppfylling med etterbruk som dyrka mark.
Deponi 13, fire alternativer er utredet. 50% og 100% oppfylling med etterbruk som dyrka
mark eller tilbakeført til skog.
Deponi 18, to alternativer er utredet. 50% og 100% oppfylling tilbakeført til skog.
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Utredningstema
Ikke-prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte konsekvensene omfatter hovedtemaene landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. Temaene representerer ulike aspekter
av miljøet. Inndelingen og vurderingen av konsekvenser er basert på Statens vegvesens
håndbok V712 Konsekvensanalyser [18].
Tabell 0-1 viser en sammenstilling av de permanente konsekvensene for miljøtemaene ved
ferdig oppfylte og arronderte deponier. Midlertidige konsekvenser knyttet til anleggsfasen
inngår ikke i konsekvenstabellen og omtales i et eget avsnitt.
For landskapsbilde vil terrengendringene i deponiområde 7 og 13 i alle utredningsalternativer
gi negative konsekvenser, mens det for deponiområde 1 er vurdert at endringene er positive.
Konsekvensene av D3B vil være svært små, og for D18 uten betydning for landskapet.
Nærmiljø- og friluftsliv vil lokalt påvirkes ved at stier og løyper berøres, spesielt dersom det
etableres dyrka mark. For deponi 3b, 7 og 13 er det vurdert at dette er negativt, mens deponi
1/motfyllingen og 18 ikke vil få noen merkbar endring.
Naturmiljøet vil påvirkes i negativ retning ved etablering av deponier, det er enkelte
delområder med spesielle verdier innenfor D1, D3b og D7 som vil bli berørt.
Det er få kulturminner som direkte berøres av deponiområdene, unntaket er i D7 og D18 der
kulturminner vil bli direkte berørt av oppfyllingen.
For naturressurser er etablering av alle deponiområdene vurdert å være positivt, gitt at det
etableres dyrka mark på toppen av deponiene. D18 er ikke utredet med etterbruk som dyrka
mark.
Tabell 0-1: Sammenstilling av konsekvensene for miljøtemaene
Deponiområde/
Utredningsalternativ
D1 Tilbakeføring
til skog
D1 Dyrka mark

Landskapsbilde
50 % 100 %
Ikke
(0/+)
aktuelt
Ikke
(+)
aktuelt

Nærmiljø og
Naturmiljø
friluftsliv
50 % 100 % 50 % 100 %
Ikke
Ikke
0
(--)
aktuelt
aktuelt
Ikke
Ikke
0
(--)
aktuelt
aktuelt

Kulturmiljø
50 % 100 %
Ikke
0
aktuelt
Ikke
0
aktuelt

Naturressurser
50 %
Ikke
aktuelt
Ikke
aktuelt

100 %

(+)
(++)

D3b Tilbakeføring
til skog

0

0

(-)

(-)

(-)

(--)

0

0

0

0

D3b Dyrka mark

0

(0/-)

(-)

(-/--)

(-)

(--)

0

0

(++)

(++)

D7 Tilbakeføring
til skog

(0/-)

(-/--)

(0/-)

(-)

(--)

(---)

(--)

(--)

0

0

Ikke
aktuelt

(-)

Ikke
aktuelt

(---)

Ikke
aktuelt

0

Ikke
aktuelt

(++)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0

0

(+)

(+)

(-/--)

(-/--)

(-/--)

(-/--)

(-)

(-)

0

0

0

0

0

0

(-)

(-)

(-)

(--)

D7 Dyrka mark
D13 Tilbakeføring
til skog
D13 Dyrka mark
D18 Tilbakeføring
til skog
D18 Dyrka mark

Ikke
(-/--)
aktuelt

Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt

(++/+++) (++/+++)
0

0

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Konsekvensutredning for
deponiområder for dobbeltspor
Nykirke-Barkåker

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

9 av 112
ICP-34-A-11122
00B
23.11.2017

Økonomiske virkninger
Etableringskostnad for et deponi på 500 000 m3 er estimert til ca. 10 mill.kr.
Massetransporten er estimert til ca. 33 mill.kr. Transport av masser til deponi er beregnet
med en snitt kjørelengde på 2,5 km.
Etableringskostnad for jordbruksarealer på deler av deponiområdet (60 daa) er estimert til
ca. 10 mill.kr.
Totalt blir dette ca. 50-55 mill.kr. for et deponi som rommer ca. 500.000 m3 masser.
Ovenstående kostnadsbilde vil være tilnærmet uavhengig av om steinmassene deponeres
permanent eller kun som nødvendig mellomlagring i anleggsfasen.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Det er gjennomført ROS-analyse [39] for reguleringsplanen for dobbeltspor mellom Nykirke
og Barkåker, hvor deponiområdene inngår.
For deponiområdene og anleggsveien til deponiområde 7 er påkjørsel av person
(anleggstrafikk) i området mot Skaug trukket frem. For øvrig er faren for forurensing av
vassdrag (anleggsfase), spesifikt nevnt Sverstadbekken, ved avrenning fra deponier
påpekt.
Alternativ bruk av overskuddsmasser
I tråd med planprogrammet har Bane NOR opprettet og ledet en arbeidsgruppe som har
kartlagt muligheter for annen samfunnsnyttig bruk av løsmasser og sprengstein, enn
permanent deponering. I tillegg har gruppa belyst betingelser og rammevilkår for levering av
løsmasser og stein fra anlegget til eksterne mottakere.
En mulighetsstudie [34] oppsummerer gruppas arbeid og
konsekvensutredningen for deponiområdene (denne rapporten).

er

et

vedlegg

til

Gjennom innspill fra arbeidsgruppa og annonsering er det kartlagt en rekke potensielle
mottakere av overskuddsmassene. For å vurdere konsekvenser av en eventuell
massetransport til de potensielle mottakere er det gjennomført en analyse for å beregne
kjøreavstand og forventet kjøretid fra punktet der de interne anleggsveiene møter offentlig
vei til de kartlagte mottaksstedene.
Ved en eventuell avhending og transport av masser ut av anlegget vil det være naturlig at
mottakere nord for og rundt Nykirke får masser fra anleggspunktet ved Moskvilveien, mens
det tilsvarende vil leveres masser fra anleggspunktet på rv. 19 til mottakere ved Skoppum og
sørover.

Faglig anbefaling
Det er usikkerhet knyttet til hvor stort masseoverskudd dobbeltsporutbyggingen vil generere.
Hvordan anlegget gjennomføres og hvilken kvalitet steinmassene har som byggeråstoff vil
være med på å styre hvor stor andel som vil kunne benyttes i anlegget, både til permanente
og midlertidige fyllinger, veier, riggområder mm.
For steinmassene er det heller ikke avklart om, og eventuelt hvor stor andel av massene som
vil avhendes og fraktes ut av anlegget for alternativ bruk.
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Andelen matjord med tilhørende undergrunnsjord som genereres vil også påvirkes av
hvordan anlegget gjennomføres. Andelen jordmasser som vil kunne benyttes til etablering av
dyrka mark vil endelig avklares i forbindelse med anleggsgjennomføringen.
Deponi 1 anbefales etablert da dette deponiet i stor grad er en komplettering av motfyllingen
som legges opp som et geoteknisk tiltak for å bevare stabiliteten i området. Deponiet gir få
negative konsekvenser for miljøet og ligger tett på anleggsbeltet med minimale
transportavstander.
For å begrense massetransporten og skåne miljøet, samtidig som effektiv anleggsdrift
ivaretas, er det behov for deponi for tunnelstein både nord og sør for rv. 19.
Deponi 7 anbefales benyttet. Deponiet ligger på nordsiden av riksvegen og grenser inn mot
tverrslaget for Skottåstunnelen, hvor steinmassene fra tunneldrivingen planlegges
transportert ut.
Deponi 3B ligger på nordsiden av rv. 19, er i hovedsakelig tenkt som et deponi for løsmasser.
Dersom det er tilstrekkelig deponikapasitet i D7 anbefales det at løsmassene fra den nordre
delen av dobbeltsportrassen transporteres dit, og at D3B ikke benyttes.
Deponi 13, som ligger sør for rv. 19 anbefales tatt i bruk til både steinmasser og løsmasser.
Deponi 18 ligger i randsonen av jordbruksområdene nord for Barkåker, og anbefales benyttet
til løsmasser fra de tilleggende jordbruksområdene.
Framtidig arealbruk av deponiområdene avklares i dialog med grunneiere og offentlige
myndigheter. Tilgjengelige jordressurser i anlegget gir føringer for mulig etterbruk som dyrka
mark. En foreløpig vurdering viser at det er tilgjengelig matjord med tilhørende
undergrunnsjord til å etablere dyrka mark på 2 deponiområder. I forbindelse med KU’en er
deponi D1, D7 og D13 vurdert å være aktuelle for etablering av dyrka mark. I forbindelse med
anleggsfasen anbefales det at det gjøres en endelig vurdering av tilgangen på jordmasser
og en mulig etablering av dyrka mark på deponiområdene.

Bane NOR sin oppsummering og konklusjon
Utbyggingen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker er beregnet å gi et masseoverskudd av både
stein- og løsmasser, til tross for omfattende gjenbruk i bygging av anlegget. Erfaringer fra
andre jernbaneprosjekter har vist at det ofte er en utfordring å få avsetning på
overskuddsmasser.
For å sikre en forutsigbar og effektiv anleggsgjennomføring med tanke på fremdrift, kostnader
og påvirkning av omgivelsene, er Bane NOR avhengig av å sikre arealer med tilstrekkelig
deponikapasitet i forkant av anleggsstart. Dette for å sikre en forsvarlig
anleggsgjennomføring.
Grunnundersøkelser har vist at deponi 1 vil måtte få en funksjon som motfylling i et ellers
ustabilt område. Således vil deponiet fungere som et nødvendig geoteknisk tiltak.
Beregninger av massebalanse viser at det ikke er behov for deponi 3B, og dette deponiet
utgår i den videre planprosess.
Bane NOR vil parallelt med planarbeidet og i anleggsfasen arbeide for å sikre at
overskuddsmasser av stein, i den grad det er praktisk, økonomisk og miljømessig forsvarlig,
benyttes til andre samfunnsmessige formål enn deponi.
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn for planarbeidet
Prosjektet Nykirke-Barkåker inngår i InterCity-satsingen på Østlandet, som gjennom bygging
av en moderne jernbane med kort reisetid, hyppige avganger og høy pålitelighet skal bidra
til et velfungerende bo- og arbeidsmarked i Østlandsområdet og gi et løft for regionen rundt
Vestfoldbanen.
Nykirke-Barkåker inngår som del av InterCity-prosjektet som, med utgangspunkt i bestillingen
gitt i Nasjonal transportplan 2014-2023, skal planlegge et dobbeltsporet jernbanenett for høy
hastighet med tilhørende stasjoner og driftsanlegg der det i dag fortsatt er enkeltsporet
jernbane mellom Oslo og Lillehammer, Skien og Halden.
Vestfoldbanen er en del av InterCity-triangelet (Skien–Lillehammer–Halden) hvor 90 % av
passasjertrafikken med tog i Norge avvikles. Vestfoldbanen er den 148 km lange
jernbanestrekningen fra Drammen, gjennom Vestfold og fram til Eidanger.
I henhold til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 [1] skal det innen utgangen
av 2024 være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg. Tiltakene på strekningen,
utbygging av dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker, skal gi en
reisetid på om lag 1 time mellom Oslo og Tønsberg og inntil fire tog i timen hver vei.
Parsellen Nykirke-Barkåker planlegges med nytt dobbeltspor og ny stasjon med
innfartsparkering i tilknytning til tettstedet Skoppum.

Figur 1-1: Faser og parseller i utbygging av Vestfoldbanen
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1.2 Mål for planarbeidet
Mål i Nasjonal transportplan 2014-2023
Behov, mål og krav er definert i konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo-Skien
[27]. Føringer gitt i Nasjonal transportplan 2014-2023 [2] for utvikling av togtilbud og
infrastruktur er å regne som krav for InterCity-prosjektets måloppnåelse.
Det er lagt til grunn felles forutsetninger for hastighet, linjeføring, signalsystem og togmateriell
på InterCity-strekningene. Hastighetsstandard for InterCity-strekningene skal være 250 km/h
der dette ikke innebærer vesentlige merkostnader sammenlignet med en hastighet på 200
km/h.
Samfunnsmål for InterCity-prosjektet
Følgende samfunnsmål er definert for InterCity-prosjektet [27]:
InterCity-strekningene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter boog arbeidsområdene godt sammen.
Med miljøvennlig menes et transportsystem som:
• Er arealeffektivt (som følge av redusert behov for vegutbygging)
• Gir lavest mulig forurensende utslipp
• Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur- og landbruksinteresser
• Muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som legger grunnlaget for et
redusert transportbehov
Med høy kvalitet menes et transportsystem som:
• Er pålitelig og tilstrekkelig robust til å tåle ytre påkjenninger som skyldes
klimaforandringer eller uforutsette hendelser
• Er effektivt, med kort reisetid, høy frekvens og høy punktlighet
• Har tilstrekkelig kapasitet for person- og godstransport som også takler
avvikshåndtering og fremtidig etterspørsel
• Er trafikksikkert, med færrest mulig trafikkulykker med drepte og alvorlig skadde
Med knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen menes et transportsystem som:
• Bidrar til å styrke bo- og arbeidsplassregionens attraktivitet
• Øker tilgjengeligheten mellom bysentra og tettsteder i korridoren og styrker
kollektivtilbudet mellom hovedstadsområdet og regionen, og derved avlaster Oslo
Mål for Vestfoldbanen
Mål og krav fra konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo-Skien [27] ble i
forbindelse med kommunedelplanen videreført for planstrekningen Nykirke-Barkåker.
Effektmålene gjelder for InterCity-strekningen Oslo-Skien.
Følgende overordnede effektmål er definert for InterCity-prosjektet på Vestfoldbanen [29]:
1. Pålitelig togtilbud (punktlighet, regularitet, oppetid)
2. Kort reisetid
o 1 time Oslo-Tønsberg
o 1,5 t Oslo-Porsgrunn
3. Høy kapasitet og frekvens
o Minimum fire tog pr time og retning, Oslo-Tønsberg
o Minimum to tog pr time og retning, Oslo-Skien
o Et fjerntog pr time og retning
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Konseptvalgutredningen definerer fire krav i tillegg til effektmålene beskrevet over.
Effektmålene er utledet av det prosjektutløsende behovet, mens de fire kravene er utledet av
andre viktige behov som samfunnsmålet belyser. For planstrekningen Nykirke-Barkåker er
begrepet mål vurdert som mer dekkende enn krav og er derfor brukt i dette planarbeidet. De
fire målene er:
Miljøvennlig transportsystem
o Redusere utslippene av klimagasser målt i CO2-ekvivalenter
§ InterCity skal oppnå klimagevinst ved å ta markedsandeler fra andre
transportformer med høyere utslipp 1 .
o Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk, og minske behovet
for ny veiutbygging
Regionsvekst og by- og tettstedsutvikling
o Styrke regionens attraktivitet som bo- og arbeidsplassregion, gjennom
utvikling av kompakte by- og tettsteder og økt tilgjengelighet mellom byene
langs IC-korridoren og mot Oslo-området
Trafikksikkert transportsystem
o Reduksjon i antall ulykker med drepte og alvorlig skadde
Arealinngrep
o Begrense inngrep i viktige naturressurser som dyrket og dyrkbar mark,
friluftsområder, naturmiljøer og kulturminner
Mål for konsekvensutredningen for deponiområder
Utbyggingen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker er beregnet å gi et masseoverskudd av både
stein- og løsmasser, til tross for omfattende gjenbruk i bygging av anlegget. Erfaringer fra
andre jernbaneprosjekter har vist at det ofte er en utfordring å få avsetning på
overskuddsmasser.
For å sikre en forutsigbar og effektiv anleggsgjennomføring med tanke på fremdrift, kostnader
og påvirkning av omgivelsene, er Bane NOR avhengig av å sikre arealer med tilstrekkelig
deponikapasitet i forkant av anleggsstart.
Plan- og utredningsarbeidet har som formål å sikre arealer for deponering av
overskuddsmasser fra utbyggingen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker.
Parallelt med plan- og utredningsarbeidet for deponier vurderer Bane NOR mulighetene for
alternativ bruk av massene, jamfør kapittel 7 og Mulighetsstudie vedrørende samfunnsnyttig
bruk av overskuddsmasser [34].

1

Mål 4. Miljøvennlig transportsystem er supplert med effektmålet fra Retningslinje miljø for
InterCity-strekningene.
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2 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [30] ble
vedtatt i kommunene Horten, Tønsberg og Re i oktober 2016. Vedtatt kommunedelplan har
ligget til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplan for jernbaneanlegget og deponiområdene.
For ytterligere informasjon om kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker vises
det til konsekvensutredningen og planbeskrivelsen som finnes på Bane NORs nettsider:
http://www.banenor.no/nykirke-barkaker

2.1 Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning
28. november 2016 varslet Bane NOR oppstart av planarbeidet for detaljregulering av
dobbeltsporet og høring av planprogrammet for deponiområder. Det kom inn 34
høringsuttalelser som Bane NOR har sammenstilt og kommentert i et eget dokument;
Kommenterte høringsuttalelser ved varsel om oppstart planarbeid november 2016
9. oktober ble det varslet utvidelse av planområdet for flere mindre arealer. Det kom inn fem
høringsuttalelser til tilleggsvarslingen. Bane NOR har sammenstilt og kommentert disse i et
eget dokument; Kommenterte høringsuttalelser tilleggsvarsling november 2017
Det fremmes en felles reguleringsplan for jernbaneanlegget og deponiområdene, med
tilhørende planbeskrivelse, kart og bestemmelser. I tillegg er deponiområdene
konsekvensutredet (dette dokumentet); med en særskilt vurdering og beskrivelse av mulige
deponiers virkninger for miljø og samfunn.
Reguleringsplanen skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som
atkomster, over-/underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og
hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak.

Figur 2-1: Framdrift for planlegging og gjennomføringen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

2.2 Medvirkning
Bane NOR har i hovedsak videreført organiseringen av medvirkningsopplegget for
planarbeidet fra kommunedelplanen, hvor samhandling, medvirkning og informasjon med
offentlige og private aktører var sentralt.
En samarbeidsgruppe med representanter på administrativt nivå fra Horten, Tønsberg og Re
kommune, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold, Statens vegvesen, Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Mattilsynet har bistått i planarbeidet.
Samarbeidsgruppa har i all hovedsak hatt månedlige møter med faglige og administrative
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drøftinger, koordinering med etatenes egne oppgaver og spørsmål knyttet til prosjektets
gjennomføring og fremdrift.
I tillegg til samarbeidsgruppen er det lagt vekt på kommunikasjon med representanter for
lokale lag og foreninger, næringsdrivende, berørte grunneiere og naboer, samt personer
med spesielle interesser knyttet til planarbeidet/tiltaket. Det er arrangert flere kombinerte
åpne informasjons- og medvirkningsmøter.
I forbindelse med informasjons- og medvirkningsmøtene er det arrangert åpent kontor hvor
enkeltpersoner har hatt mulighet til dialog om problemstillinger knyttet til særinteresser
og/eller egne eiendom.
Det er gjennomført informasjonsmøter og en befaring med representanter for politiske
organer i Horten, Tønsberg og Re kommune og Vestfold fylkeskommune.
Bane NOR har etablert og ledet to arbeidsgrupper som har gitt faglige råd. Den ene
arbeidsgruppen har deltatt i arbeidet med vurderinger av forhold knyttet til kartlegging av
erstatningsareal for dyrka mark og håndtering av jordressurser [35]. Arbeidsgruppen har
bestått av landbruksrepresentanter fra fylkesmannen, fylkeskommunen, Horten, Tønsberg
og Re kommune i tillegg til Vestfold bondelag og Jordvern Vestfold.
Den andre arbeidsgruppen har bl.a. kommet med innspill til kartlegging av potensielle
mottakere av overskuddsmasser og vurderinger knyttet til dette [34]. Arbeidsgruppen har
bestått av representanter fra Statens vegvesen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Horten,
Tønsberg og Re kommune samt Regiongeologen.
Det er avholdt et eget medvirkningsmøte med barn og unge, med fokus på barn og unges
bruk av områdene i og tilgrensende til jernbanetiltaket og deponiområdene.
Barnerepresentanten i Horten kommunene deltok på møte.
Prosjektets nettside er brukt til å formidle informasjon om prosjektet, gi oversikt over
planprosessen, samt oppsummeringer og dokumentasjon av gjennomførte møter:
http://www.banenor.no/nykirke-barkaker

2.3 Fastsatt planprogram
I forbindelse med kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [30]
konsekvensutredet Bane NOR tre alternative korridorer. Områdene hvor deponiene foreslås
lokalisert ble kartlagt og verdien vurdert, men en fullverdig konsekvensutredning av å etablere
deponier ble ikke gjennomført.
I henhold til konsekvensutredningsforskriften (KU-forskriften) [4], som angir hvilke planer som
omfattes av kravet til konsekvensutredning, skal reguleringsplaner som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn, utredes jf. vedlegg I, pkt. 2 og vedlegg II, pkt. 11 underpunkt
k) Større deponier for masse på land og i sjø. [3].
Ved oppstart av reguleringsplanarbeidet for dobbeltspor Nykirke-Barkåker utarbeidet Bane
NOR i dialog med Horten og Tønsberg kommune forslag til planprogram for deponiområdene
tilhørende utbyggingsprosjektet for dobbeltsporet.
Planprogrammet [32] er politisk behandlet i kommunestyret i Horten og i Utvalg for bygg og
arealplan i Tønsberg kommune. Fastsatt planprogram [32] er datert 26. april 2017. Det
foreslås ingen deponiområder i Re kommune.
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Fastsatt planprogram [31] beskriver fem deponiområder. For hvert deponiområde skal det
utvikles og utredes minimum to alternative deponiutforminger. Områdene er betegnet D1,
D3b, D7, D13 og D18 og ligger alle lokalisert langs dobbeltsportraseen fra
Fegstad/Tangentunnelen i nord til Barkåker i sør, se figur 0-2. Fire av deponiområdene ligger
i Horten kommune mens ett ligger i Tønsberg.
Planprogrammet definerer utredningsalternativer, utredningstemaer, metodikk og rammer for
planleggingen og medvirkningen knyttet til utredningen av deponiområdene.
For hvert deponiområde er det utviklet konkrete løsninger (varianter). Temaene som er
utredet omfatter hovedgruppene i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser
[18]:
• Landskapsbilde
• Nærmiljø og friluftsliv
• Kulturmiljø
• Naturmiljø
• Naturressurser
• Økonomiske virkninger
Innholdet i planprogrammet er detaljert omtalt under temaene i kapittel 6.

2.4 Planområdet for reguleringsplan
Jernbaneanlegget med dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker og deponiene vil i den
kommende anleggsfasen være ett felles tiltak for Bane NOR. Flere av deponiene ligger tett
inntil jernbanetiltaket, det vil dermed være en glidende overgang mellom deponiområde og
anleggsbelte til jernbaneanlegget.
Det er utarbeidet en felles reguleringsplan for jernbaneanlegget og deponiene.
Deponiområdene som er konsekvensutredet ligger innenfor planområdet som ble varslet ved
oppstart av planarbeidet, jmf. Figur 2-2.
Videre i konsekvensutredningen er det områdene som er konsekvensutredet som omtales,
det vises til planbeskrivelse for reguleringsplan [37] for nærmere omtale av dobbeltsporet.
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Figur 2-2: Illustrasjon av planområdet hvor det ble varslet oppstart av regulering.
Deponiområder er markert som oransje felt. Plangrense fra kommunedelplanen er vist med rød
linje.

2.5 Tidsplan for planlegging og vedtak
Reguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredning for deponiområdene utarbeides i
løpet av 2017/2018. Det er kommunene som vedtar å sende konsekvensutredningen og
planforslaget på høring, dette forventes våren 2018. Godkjenning av konsekvensutredningen
og vedtak av reguleringsplanen er planlagt sommeren 2018.
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3 PLANSTATUS
Her beskrives kort de viktigste føringene for planleggingen av deponiområdene fra
overordnede nasjonale, regionale og kommunale føringer og planer. Det er gitt en mer
detaljert beskrivelse av statlige føringer og regionale og kommunale planer i
planbeskrivelsen i forslaget til reguleringsplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker.
De nasjonale føringene er retningslinjer som i så stor grad som praktisk mulig, og etter en
avveiing mot andre interesser der det er konflikt mellom ulike retningslinjer, skal legges til
grunn for planleggingen.
Under er overordnede føringer som anses direkte relevante for planleggingen omtalt. I tillegg
vil planleggingen foregå i tråd med formelle lover og forskrifter som f. eks
Naturmangfoldloven, Vanndirektivet og Kulturminneloven.

3.1 Nasjonale, regionale og kommunale planer og føringer
Nasjonal transportplan 2018-2029
Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal
arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er:
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet.
Det er etablert 3 hovedmål for transportpolitikken [1]:
• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser
Regjeringen legger i planperioden opp til investeringer på̊ jernbanen som innebærer at det
vil være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar (Åkersvika) og
Fredrikstad (Seut) innen utgangen av 2024. Dette vil gi betydelige forbedringer i togtilbudet,
som reisetidsreduksjoner for alle InterCity-reisende, mulighet til å tilby flere avganger enn i
dag til de nevnte byene og gi en vesentlig mer driftssikker og robust togtrafikk.
NTP 2018-2029 gir følgende føringer for infrastrukturen på planstrekningen NykirkeBarkåker:
• Sammenhengende dobbeltspor innen utgangen av 2024 til Tønsberg
• Planlegging med sikte på ferdig utbygging innen 2032 til Porsgrunn (Eidanger).
For å sikre tilstrekkelig tid til detaljprosjektering og anleggsgjennomføring inkludert prosess
knyttet til bevilgninger, jobber prosjektet for planvedtak innen sommeren 2018.
Regjeringens miljøpolitikk
Nyere målsetninger om jordvern er nedfelt i stortingsmeldingen Endring og utvikling - En
fremtidsrettet jordbruksproduksjon [5]. Regjeringen mener at det med landets begrensede
areal for matproduksjon, er viktig med et sterkt jordvern og en politikk som utnytter
jordbruksarealene. Regjeringen vil ta i bruk virkemidler i plan- og bygningsloven for å sikre
dyrka mark for framtidige generasjoner.
Gjennom konsekvensutredningen utreder prosjektet muligheten for å tilrettelegge for dyrk
mark på flere av deponiområdene.
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Statlige planretningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
De rikspolitiske retningslinjene (RPR) [6] skal synliggjøre og styrke barn og unges
interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. I tillegg
skal de gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i
sin løpende planlegging og byggesaksbehandling og gi et grunnlag for å vurdere saker der
barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.
Gjennom konsekvensutredningen skal barn og unges bruk av områdene utredes, spesielt
viktig er påvirkningen av stier og skiløyper.

3.2 Regionale planer, Vestfold
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold
Planen [19] fastlegger senterstrukturen, utbyggingsretninger og hvordan viktige arealverdier
som grønnstruktur, landbruksarealer, friluftsliv og rekreasjon samt tettstedsutvikling m.m.
skal foregå.

3.3 Kommunale planer
Horten kommune

Figur 3-1: Kommuneplanens arealdel for Horten kommune 2015-2027. [21]
I Horten kommune er deponiområdene lokalisert til områder avsatt til Landbruks-, natur og
friluftslivformål samt reindrift (LNFR-områder) i kommuneplanens arealdel.
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Tønsberg kommune, kommuneplan

Figur 3-2: Kommuneplanens arealdel for Tønsberg kommune 2014-2026, utsnitt
Barkåkerområdet. [22]
I Tønsberg kommune er deponiområdet lokalisert i et område avsatt til Landbruks-, natur og
friluftslivformål samt reindrift (LNFR-områder) i kommuneplanens arealdel.
Deponiområdene utredes som skog, beitemark eller dyrka mark. En arealbruk som er i tråd
med kommuneplanens arealdel i både Horten og Tønsberg kommune.
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Kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Figur 3-3: Illustrasjon av kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker, samlet framstilling
av hele korridoren i kommunene Horten, Tønsberg og Re. [30]
Deponiområdene ligger delvis innenfor arealene som er båndlagt til jernbanetiltaket i
kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker.
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3.4 Reguleringsplaner
Horten kommune
I området ved Kopstadkrysset vil dobbeltsporet med tilhørende anlegg og deponiområde
1/motfyllingen berøre/grense inn mot følgende planer:
PlanID 0716 20100001 Dobbeltspor Holm – Nykirke
14.12.2010

PlanID 0701 00370 Godsterminal for jernbane og
vei mellom Kopstad og
Helland 10.12.2012
PlanID 0701 00246 NSB Parsell 5.1 Tangen –
Bollerud 2.11.1996

PlanID 0701 00246 NSB Parsell 5.1 Tangen –
Bollerud
2.11.1996

Varslet plangrense for
reguleringsplan dobbeltspor
og deponiområder NykirkeBarkåker

Figur 3-4: Illustrasjon av gjeldende reguleringsplaner ved Kopstad nord, kilde: Vestfoldkart.no

PlanID 0701 00263
- E18 Helland –
Moskvil 15.2.1999
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PlanID 0701 00261 –
Kopstadkrysset
27.4.1998

PlanID 0701 00264 –
Imsbru II over E18
22.3.1999

Varslet plangrense for
reguleringsplan dobbeltspor
og deponiområder NykirkeBarkåker

Figur 3-5: Illustrasjon av gjeldende reguleringsplaner ved Kopstad sør, kilde: Vestfoldkart.no

3.5 Pågående planarbeid i området av betydning
Planstrategi for 2016 – 2020 og Planprogram for kommuneplanens arealdel
2018 – 2030 Horten kommune
I den vedtatte planstrategien og planprogrammet for kommuneplanens arealdel drøftes
Horten kommunes planbehov (kap. 5). Der fremkommer det at Horten kommune vil sette i
gang planarbeid for Skoppum og områdene vest for den nye stasjonen.
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Det kan være en områderegulering for de nærmeste områdene rundt stasjonen eller det
kan være en kommunedelplan for hele Skoppum og områdene vest for stasjonen i Re
kommune.
Planprogram for revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i
Vestfold
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) skal revideres. Formålet med revisjonen
er å oppdatere og spisse RPBA som utviklingsplan og styringsverktøy for areal- og
transportplanleggingen i Vestfold. I høringsutkastets [20] omtale av Samferdsel står det:
«Parallelt med revisjonsprosessen pågår det flere større planprosesser i Vestfold som vil
påvirke areal- og transportplanleggingen i tiden fremover. Dette gjelder særlig InterCity og
tiltak i Bypakke Tønsberg (herunder ny fastlandsforbindelse fra Tjøme og Nøtterøy).
De store samferdselstiltakene som gjennomføres i Vestfold fører til store mengder
overskuddsmasser. Det er utfordrende å finne avsetning for massene og vanskelig å finne
egnede arealer til massedeponering. I revisjonen vil det bli sett nærmere på hvordan
temaet kan håndteres i RPBA.»
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
4.1 Planområdet
Deponiområdene inngår i forslag til reguleringsplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker, og er
lokalisert fra Fegstad/Tangentunnelen i nord til Barkåker i sør.
Alle deponiene ligger i tilknytning til dobbeltsporet. I dette kapittelet er det gitt en kort
beskrivelse av de fem områdene som konsekvensutredes som mulige deponiområder.
En utdypende beskrivelse av områdene med fokus på verdier presenteres i kapittel 6.

Figur 4-1: Illustrasjon av planområdet
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4.2 Deponiområdene
Deponiområde 1/motfylling Kopstad

Figur 4-2: Deponiområde 1/motfylling Kopstad med jernbanetiltaket markert, sett mot nord.
(Fotogrunnlag: Google Earth)
Deponiområde 1/motfyllingen ligger nordvest for Kopstadkrysset, helt inntil anleggsområdet
for dobbeltsporet og har kort avstand til hovedveinettet via midlertidig anleggsvei øst langs
E18 til Kopstadkrysset.
I dag er området en skogkledt ravinedal innrammet av områder som er preget av
infrastruktur og oppfyllingen til Kopstad godsterminal. Eksisterende landskapsverdier vil i
stor grad gå tapt ved utbygging av selve dobbeltsporet. Området har liten betydning som
turområde på grunn av nærheten til eksisterende bane og E18. Det går et vilttrekk langs
eksisterende spor, i tillegg er det naturverdier knyttet til mindre skogsområder.
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Deponiområde 3b Åsrød

Figur 4-3: Deponiområde 3b Åsrød med jernbanetiltaket markert, sett mot nord. (Fotogrunnlag:
Google Earth)
Deponiområde 3b ligger ved Åsrød, sørvest for Nykirke tettsted. Området ligger på østsiden
av den fremtidige dobbelsportraseen, og er i dag en smal skogkledd dal som grenser til
beiteområder i sør og dyrka mark i nord. Skogsområdet er en del av Nykirkes mye brukte
nærturområde med stier og skiløyper.
Området utgjør en del av et leve- og hekkeområde for musvåk.
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Deponiområde 7 Snapsrød

Figur 4-4: Deponiområde 7 Snapsrød, permanent jernbanetiltak markert med hvitt, anleggsveier
og riggområder vist med sort. Området ses mot nord. (Fotogrunnlag: Google Earth)
Deponiområde 7 ligger i et skogsområde nord for gården Snapsrød. Skogsområdet er stort
og forholdsvis flatt, omgitt av mindre høyder på alle kanter. Småhøydene skjermer og gjør at
et eventuelt deponi vil være lite eksponert, selv om oppfyllingsvolumet skulle bli stort.
Området er del av et større dagsturområde, hvor en registrert sommersti krysser. Området
er også del av et større stilleområde. For naturmiljøet har området en landskapsøkologisk
funksjon og deler av vegetasjonen er ansett som verdifull.
I landskapsrommet finnes det spor etter eldre dyrkningsflater, dreneringskanaler og
beitemark som er innrammet av steingjerder. Det er ikke registrert automatisk fredete
kulturminner eller kulturminner som på annen måte er fredet eller båndlagt. Det er et
potensiale for funn av steinalderlokaliteter i skråningene nord for gården Snapsrød.
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Deponiområde 13 Tangsrød

Figur 4-5: Deponiområde 13 Tangsrød, med jernbanetiltaket markert, sett mot sør. (Fotogrunnlag:
Google Earth)
Deponiområde 13 er lokalisert i dalen mellom Gråmunken i øst og Tangsrødåsen i vest med
atkomst fra fv. 665 Solerødveien. Området ligger tett inntil anleggsområdet for fremtidig
dobbeltspor med direkte tilknytning til portalområdene for tunnelen gjennom Gråmunken.
Dalen er nord-sørgående med bratte sider, flere karakteristiske mindre knauser og en stor
detaljrikdom. Området er en del av Tangsrødmarka, et område med høy bruksintensitet og
stor friluftsverdi. Deponiet berører deler av det opplevde stilleområdet ved Tangsrød.
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området. Det er registrert en steinalderboplass
ved Gråmunken.
Deler av området i dalbunnen brukes i dag som sauebeite og til produksjon av juletrær. I den
nordre delen ligger det et mindre jordbruksareal. Området er registrert som fulldyrket, men
har dårlige lys- og dreneringsforhold.
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Deponiområde 18 Nordre Brekke

Figur 4-6: Deponiområde 18 Nordre Brekke med jernbanetiltaket markert, sett mot nord.
(Fotogrunnlag: Google Earth)
Deponiområde 18 ligger i et hogstfelt sørøst for Gråmunken. Området ligger i tilknytning til
dobbeltsportraseen med direkte atkomst fra anleggsområdet.
Området er forholdsvis flatt og lavtliggende, hvor deler av skogen nylig er felt. En mye brukt
skogsbilvei/tursti og rute inn til Tangsrødmarka vil ligge inntil deponiet og vil i anleggsfasen
kunne påvirkes.
Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor i området, men to sidebekker/grøfter med
avrenning til Sverstadbekken krysser gjennom området. Dette gir utfordringer mht. jordtap og
vannkvalitet, og i anleggsperioden må det legges særlig vekt på rensetiltak og kontroll av
vannkvalitet.
Det er flere kulturminner, bl.a. steinalderboplasser i området, og potensiale for flere
tilsvarende arkeologiske funn.
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5 BESKRIVELSE AV TILTAKET OG
UTREDNINGSALTERNATIVER
Deponiområdene som konsekvensutredes er lokalisert delvis innenfor og delvis utenfor
avgrensningen av kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Uavhengig av
lokalisering skal alle deponiområdene konsekvensutredes.
Lokaliseringen av deponiområdene tar utgangspunkt i optimalisert trasé i vedtatt korridor for
dobbeltspor Nykirke-Barkåker i kommunedelplanen. Deponiene planlegges benyttet til
permanent plassering av overskuddsmasser fra jernbaneanlegget forutsatt at det ikke
avklares annen bruk av massene.
Parallelt med utredningen av deponiområder er det gjennomført en prosess for å kartlegge
mulighetene for annen samfunnsnyttig bruk av overskuddsmassene, jmf. kapittel 5 i
planprogrammet [32].
Deponier benyttes til permanent plassering av overskuddsmasser ved bygging av store
samferdselsanlegg, som for eksempel jernbaneanlegg. I utgangspunktet er det rene masser
som berg fra tunnelsprenging og store bergskjæringer og jord- og leirmasser fra
dagstrekninger som skal deponeres.
Etter endt oppfylling skal deponiene tilbakeføres til opprinnelig arealbruk, eventuelt
tilrettelegges for alternativ bruk, som for eksempel dyrka mark. En endring av arealbruken
må gjøres i tett dialog med grunneiere og andre brukere av området, samt offentlige
myndigheter.
Deponier lokalisert i tilknytning til anleggsområdet reduserer transportomfanget og tilhørende
belastning av nærmiljøet. Kort transport på avskjermede veger reduserer faren for ulykker
med 3. person involvert og minsker støybelastningen og støvproblematikken. Deponier
underlagt utbyggingsprosjektet trygger forutsigbar mottakskapasitet og kontrollert
miljøpåvirkning med planlagte tiltak og kontinuerlig oppfølging.
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Figur 5-1: Lokalisering av deponiområde 1, 3b, 7, 13 og 18 som er konsekvensutredet
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5.1 Massetyper
Berg
Berg er en samlebetegnelse om sammenhengene steinmasser (bergarter) i naturen og
henviser som regel til geologiske formasjoner av enten fjell eller fjellgrunn.
Løsmasser
Løsmasser er en samlebetegnelse for uherdede sedimenter som grus, sand, leire, torv,
morene-, og forvitringsmateriale som ligger over den faste berggrunnen.
Løsmassene er en sammensatt gruppe, hvor både kvalitet og egnethet til annen bruk
varierer.
Matjord er jordlaget på dyrket mark som vanligvis blir snudd og bearbeidet (ploglaget).
Matjord er en ressurs som vil bli ivaretatt gjennom anleggsperioden. En egen plan for
håndtering av jordressursene skal utarbeides før oppstart av anleggsarbeidene. Planen skal
ivareta føringer gitt i kravspesifikasjon matjordplan [25]. Planen skal blant annet redegjøre
for avtaking, ranking evt. bortkjøring og tilbakeføring av matjorda.
Fylling
Fyllinger kan bygges opp av både berg og løsmasser. For å oppnå tilstrekkelig stabilitet og
bæreevne er massetype, tykkelse og vinkel på fyllingen av betydning. Store fyllinger vil i
utgangspunktet bygges opp av sprengstein. Der fyllinger skal tilbakeføres og naturlig
revegeteres vil det benyttes løsmasser som topplag.
Forurensende masser
Forurensende masser omtales ikke i konsekvensutredningen, da disse skal leveres
godkjente mottak. Bunnrenskemasser er imidlertid omtalt i kap. 5.6, da prosjektet vurderer å
søke om å få deponere disse massene lokalt.

5.2 Hva er et deponi?
Deponier i forbindelse med jernbaneanlegg
Moderne jernbaneanlegg har ofte en høy tunnelandel som medfører et stort uttak av berg i
forbindelse med anleggsgjennomføringen. Så langt det er mulig blir bergmassene
bearbeidet, knust og sortert, midlertidig lagret og benyttet på anlegget til nødvendig oppfylling
av ny trasé, drifts- og atkomstveier, beredskapsplasser og områder med tekniske
installasjoner.
Overskudd av bergmasser samt løsmasser som ikke kan gjenbrukes i forbindelse med
anlegget må plasseres i deponier dersom annen bruk av massene ikke er avklart.
Plassering, utforming og etterbruk
Deponier planlegges som permanente anlagte oppfyllinger som lokaliseres og tilpasses
tilgrensende terreng og arealbruk.
Hovedandelen av deponier er foreslått lokalisert i skogsområder hvor eksisterende
terrengformasjoner legger til rette for en oppfylling som naturlig kan avgrenses av
sideterreng, og som i liten grad berører viktige bekker og elver.
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I skogsområder tilbakeføres i hovedsak alle deponier til skog. For å gjenskape tilsvarende
vegetasjon blir alle toppmasser i deponiområdene fjernet før oppbyggingen av deponiet og
lagt tilbake på toppen. Ved behov tilføres løsmasser for å sikre tilsvarende
jordsmonnsoppbygging og vegetasjon, som før deponering.
Stier, skiløyper og driftsveier som i en midlertidig anleggsfase berøres ved oppbyggingen av
deponier, vil i utgangspunktet enten legges om eller reetableres. Omlegging og reetablering
vil foregå i dialog med grunneiere og interessegrupper, for eksempel tur- og idrettslag.
Dersom det er tilgjengelig tilstrekkelige egnede jordressurser på anlegget, er det mulig å
rekonstruere fullverdig jordbruksareal på deponiområder. For å oppnå ønsket kvalitet og
avlingspotensiale på jordbruksarealene forutsettes en sjiktvis oppbygging, og riktig
håndtering av masser gjennom anleggsfasen. Oppbyggingen stiller krav til massetype og
tykkelse samt drenering, se Figur 5-2 for forslag til oppbygging.

Figur 5-2: Generelt forslag til oppbygging av nye jordbruksarealer

5.3 Masseoverskudd
Utbyggingen av dobbeltsporet beregnet å gi et masseoverskudd på ca. 1 230 000 uam 3
(anbrakte masser), hhv. 900 000 uam3 berg og 330 000 uam3 løsmasser. Alle massevolumer
som omtales er beskrevet som utført anbrakte masser, benevnt uam3. Massebalansen for de
ulike delstrekningene av dobbeltsporet varierer, se Figur 5-3. Både Skottåstunnelen og
Gråmunktunnelen bidrar til overskudd av berg, mens det det på dagstrekningene framgår at
det er behov for bergmasser til oppfylling. Det planlegges med at massene deponeres
permanent forutsatt at det ikke avklares annen bruk av massene.
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Figur 5-3: Masseoverskudd/masseunderskudd berg/løsmasse og fyllingsbehov for de ulike
delstrekningene (uam3). Positive søyler indikerer overskudd av berg (blå) og løsmasser (rød) og
behov for masser til fylling (grønn), mens negative søyler indikerer underskudd på bergmasser.

5.4 Mulighetsstudie deponilokaliteter
I en innledende mulighetsstudie «Vurdering av mulige deponier» [33] av aktuelle
deponilokaliteter har rådgivergruppa i tett samarbeid med Bane NOR vurdert 20 lokaliteter
for deponi.
For å sikre tilstrekkelig deponikapasitet og en effektiv og forutsigbar anleggsgjennomføring,
er det søkt etter deponier i tilknytning til dobbeltsporkorridoren for alternativ 3 og tilgrensende
områder.
Arbeidet med å avgrense antall deponier som konsekvensutredes, er gjennomført i dialog
med kommunene Horten, Re og Tønsberg og Fylkesmannen i Vestfold. Grunnlag for
avgrensningen er den overordnede utredning/mulighetsstudien av alle de foreslåtte
deponilokalitetene [33] .
Rapporten [33] oppsummerer og dokumenterer prosessen, hvor de foreslåtte deponiene er
vurdert med hensyn på kapasitet, tilkomst, grunnforhold samt konsekvenser for både
trafikksikkerhet og miljøtemaene. Rapporten gir en overordnet vurdering av de ulike
deponiene.
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Figur 5-4: Vurderte områder for deponering av masser [33]
Gjennom mulighetsstudien [33] er det gjort en overordnet vurdering av de 20 områdenes
egnethet for deponi, samt konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø,
kulturmiljø og naturressurser.
Egnetheten er i stor grad knyttet til grunnforhold, kapasitet og volum på deponiet.
I tillegg har kort transportvei fra anlegg til deponi, samt kort atkomstvei til hovedveinettet vært
viktig for å redusere trafikkfare, støy- og støvforurensning og andre negative virkninger av
massetransporten.

5.5 Utredningsalternativer
Gjennom konsekvensutredningen skal det for hvert deponiområde utredes minimum to
alternative utforminger av deponiet.
Utredningsalternativ 1: Maksimal utnyttelse av deponiet, omtalt som 100%-alternativet
Utredningsalternativ 2: Ca. 50 % utnyttelse av deponiet, omtalt som 50%-alternativet
Under er det gitt en oversikt over anslått maksimal deponikapasitet og en illustrasjon av
foreslått utforming av oppfyllingen av deponiområdene.
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Deponi 1/motfylling Kopstad
I forbindelse med optimaliseringen av
traseen, er det blitt avdekket et behov for
å stabilisere jernbanefyllingen nord for
Kopstadtunnelen. Dette gjør at D1, er en
motfyllingen som i stor grad er et
nødvendig geoteknisk tiltak. Dette er
nærmere
beskrevet
i
fagrapport
geoteknikk [40].
Vurdering av konsekvensene ved en
oppfylling vil inngå i
konsekvensutredningen for
deponiområdene selv om store deler av
fyllingen ansees å være en del av selve
jernbanetiltaket, og en forutsetning for
sikker gjennomføring.

Areal

Ca. 60 daa

Anslått maksimal deponikapasitet

Ca. 190 000 m3 (inklusiv massene som
inngår i motfyllingen)

Deponimasser

Stein fra dagsone og tunnel, topplag av
løsmasser

Utredningsalternativ
• 100% oppfylling, etterbruk jordbruksområde
• 100% oppfylling, tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog)
Vurderingen for etterbruk er gjort for arealene på vestsiden av dobbeltsporet, jamfør figurene
under.
Basert på faglige vurderinger er det ikke er relevant å utrede 50 % oppfylling av
deponiområde 1. Oppfylling er vurdert å være for liten til å kunne forme et nytt og egnet
terreng til etterbruk, spesielt som jordbruksområde.
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Figur 5-5: Deponi D1 100%: Tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog), sett mot nord.
(Fotogrunnlag: Google Earth)

Figur 5-6: Deponi D1 100%: Etablering av jordbruksområde, sett mot nord. (Fotogrunnlag: Google
Earth)
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Figur 5-7: Snitt som viser jernbanen med tilhørende fyllinger/motfyllinger og deponiområde D1.
Maks fyllingshøyde er ca. 9 m
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Deponi 3b Åsrød
Utstrekningen vil være forholdsvis lik for
begge utredningsalternativer i nordre del.
I sør og øst vil 100%-alternativet strekke
seg noe lenger enn 50%-alternativet. Det
er utstrekning, i større grad en høyde på
fylling,
som
skiller
de
to
utredningsalternativene. Deponiet vil
bevare dalformen, men få en brattere
situasjon i nord og et større flatt område i
sør.
Deponiet
underordner
seg
tilgrensende terrengformer og vil kun
være eksponert fra nord og sør.
Ved tilrettelegging for landbruk vil den
søndre og forholdvis flate delen av
deponiet kunne benyttes til jordbruk, og
et bånd av skog vil kunne reetableres i
vestre del av området. 100%-alternativet
vil legge beslag på deler av eksisterende
beitemark.
Ved tilbakeføring til skogareal vil
terrengforholdene være noe endret, med
et brattere parti i nord og et slakkere i sør,
mens 50% alternativet i hovedsak
berører skog.

Areal maksimal utnyttelse

Ca. 63 daa

Anslått maksimal deponikapasitet

Ca. 230 000 m3

Deponimasser

Løsmasser

Utredningsalternativ
• 100% oppfylling, etterbruk jordbruksområde i søndre del av deponiet
• 100% oppfylling, tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog)
• 50% oppfylling, etterbruk jordbruksområde i søndre del av deponiet
• 50% oppfylling, tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog)

Figur 5-8: Lengdesnitt gjennom deponi D3b. Maks fyllingshøyde for 50 %-alternativet er ca. 6 m
og for 100%-alternativet ca. 9 m
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Figur 5-9: D3b 50%: Tilbakeføring til
opprinnelig arealbruk (skog).
(Fotogrunnlag: Google Earth)

Figur 5-10: D3b 50%: Jordbruksområde i søndre
del av deponiet. (Fotogrunnlag: Google Earth)

Figur 5-11: D3b 100%: Tilbakeføring til
opprinnelig arealbruk (skog).
(Fotogrunnlag: Google Earth)

Figur 5-12: D3b 100%: Jordbruksområde i søndre
del av deponiet. (Fotogrunnlag: Google Earth)
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Deponi 7 Snapsrød
For alle utredningsalternativene vil
avgrensningen mot nord og øst være den
samme, mens den mot vest og sør vil
variere mer. Begge alternativer vil løftes
opp mot tilgrensende høyder i øst og
nordvest. Deponiet berører kun skog.
100% alternativet bygger seg noe høyere
opp, legger beslag på et større område
sør og vest og 50% alternativet vil bevare
et belte av skog i sør.
I alternativet med tilrettelegging for dyrka
mark på søndre del av deponiet vil
landskapet gå fra å være tett,
lavtliggende og til dels vått skogsterreng
til å bli åpent sørvendt landskap. Terreng
tilrettelagt for reetablering av skog i nord
og øst vil være noe brattere enn i dag.

Areal maksimal utnyttelse

Ca. 128 daa

Anslått maksimal deponikapasitet

Ca. 555 000 m3

Deponimasser

Stein fra dagsone og tunnel, topplag av
løsmasser

Utredningsalternativ
• 100% oppfylling, etterbruk jordbruksområde i søndre del av deponiet
• 100% oppfylling, tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog)
• 50% oppfylling, tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog)

Figur 5-13: Lengdesnitt gjennom deponi D7. Maks fyllingshøyde for 50 %-alternativet er ca. 7 m
og for 100%-alternativet ca. 11 m
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Figur 5-14: D7 50%: Tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog). (Fotogrunnlag: Google Earth)

Figur 5-15: D7 100%: Tilbakeføring til
opprinnelig arealbruk (skog). (Fotogrunnlag:
Google Earth)

Figur 5-16: D7 100%: Jordbruksområde i
vestre og søndre del av deponiet.
(Fotogrunnlag: Google Earth)

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Konsekvensutredning for
deponiområder for dobbeltspor
Nykirke-Barkåker

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

44 av 112
ICP-34-A-11122
00B
23.11.2017

Deponi 13 Tangsrød
I utredningsalternativet med maksimal
oppfylling av deponiet vil utformingen
strekke seg helt fram til adkomstveien til
boligbebyggelsen ved Svartedal i nord.
Høybrekket i dalen vil flyttes lengere nord
til kote 90, slik at dalen vil ha en betydelig
lengre sørvendt flate. Rømningstunnelen
fra Gråmunktunnelen vil komme ut på
deponiet i nordre del av dalen og kun
berøre dette utrednings-alternativet.
Dagens vei gjennom området vil
reetableres blant annet som driftsvei til
jernbanen i vestre kant av deponiet.
100%-alternativet vil ligge noe høyere
enn 50% alternativet, men treffer de
tilgrensende åsene i et bratt terreng, så
deponiets utstrekning i bredden vil ikke
være så ulik.
I utredningsalternativet med 50%
oppfylling av deponiet vil utstrekningen
være den samme i sør, men strekke seg
noe kortere mot nord. Rømningstunnelen og veisystemet som knytter seg
til jernbanen gjør at området nord for
deponiet ikke vil fremstå uberørt.
Området vil oppleves såpass forandret
både ved 100% og 50%-oppfylling at
omfanget blir noenlunde det samme.
Areal maksimal utnyttelse

Ca. 100 daa

Anslått maksimal deponikapasitet

Ca. 600 000 m3

Deponimasser

Stein fra dagsone og tunnel, topplag
av løsmasser

Utredningsalternativ
• 100% oppfylling, optimalisert for jordbruk
• 100% oppfylling, tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog/jordbruksareal)
• 50% oppfylling, optimalisert for jordbruk
• 50% oppfylling, tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog/jordbruksareal)

Figur 5-17: Snitt gjennom deponi D13. Maks fyllingshøyde for 50 %-alternativet er ca. 11 m og for
100%-alternativet ca. 17 m
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Figur 5-18: D13 50%: Tilbakeføring til
opprinnelig arealbruk (skog/jordbruksareal).
(Fotogrunnlag: Google Earth)

Figur 5-19: D13 50%: Optimalisert for jordbruk.
(Fotogrunnlag: Google Earth)

Figur 5-18: D13 100%: Tilbakeføring til
opprinnelig arealbruk (skog/jordbruksareal).
(Fotogrunnlag: Google Earth)

Figur 5-19: D13 100%: Optimalisert for
jordbruk. (Fotogrunnlag: Google Earth)
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Deponi 18 Nordre Brekke
En skogsbilvei i nord utgjør deponiets
avgrensning
i
begge
utredningsalternativene.
Utredningsalternativet
med 100% utnyttelse av deponiet
grenser også til skogsbilveien/turstien i
øst, samtidig som det strekker seg lengre
sør og vestover enn alternativet med
50% utnyttelse.
Et forholdsvis flatt lavtliggende område
heves opp mot tilgrensende høyder i øst,
vest og nord.
Deponiet utredes kun med tilbakeføring
til skog. Området er del av et viktig
trekkområde for hjortevilt, omgitt av skog
på alle kanter. I tillegg lokaliseres en
viltovergang for jernbanen rett vest for
området.

Areal maksimal utnyttelse

Ca. 68 daa

Anslått maksimal deponikapasitet

Ca. 208 000 m3

Deponimasser

Løsmasser

Utredningsalternativ
• 100% oppfylling, tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog)
• 50% oppfylling, tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog)

Figur 5-20: Lengdesnitt gjennom deponi D18. Maks fyllingshøyde for 50 %-alternativet er ca. 5 m
og for 100%-alternativet ca. 8 m
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Figur 5-21: D18 50%: Tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog). (Fotogrunnlag: Google
Earth)

Figur 5-22: D18 100 %: Tilbakeføring til opprinnelig arealbruk (skog). (Fotogrunnlag: Google
Earth)
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5.6 Deponering av bunnrenskemasser fra tunnelene
Bunnrenskemasser oppstår i alle tunnelprosjekter. Dette er masser som blir liggende i bunn
av tunnelen etter tunneldriving og som må erstattes av kvalitetsmasser før etablering av
overbygning med spor og øvrige jernbanetekniske installasjoner. Massene er
erfaringsmessig noe oljeforurenset. Normalt er det tunge oljeforbindelser med lav mobilitet
og langsom nedbrytning som blir påvist i tunnelrenskemasser. Dette gir lav risiko for
utvasking til lokalt vannmiljø, men medfører at massene må håndteres som en lettere
forurenset masse.
Med utgangspunkt i at bunnrenskemassene kan klassifiseres som lettere forurensede
masser (inerte masser), er det vurdert at det er mulig å etablere egnede mottak for massene
i tilknytning til enkelte av deponiene langs banestrekningen.
For områder som skal benyttes til deponering av lettere forurensede masser stilles det krav
til enkel bunntetting og tildekking, som kan etableres ved bruk tette leirmasser.
Deponi 7 og deponi 13 er begge aktuelle som lokaliteter for deponering av
bunnrenskemasser. Deponiene har relativ stor utstrekning og naturgitte forhold som
tilrettelegger for at en del av området kan avsettes og klargjøres for mottak av
bunnrenskemasser.
Det er få og oversiktlige bekkesystemer som krysser områdene, slik at avrenningen er
begrenset og forutsigbar. Enkle renseløsninger kan etableres nedstrøms deponiene. I tillegg
til få bekker er deponiene lokalisert med god avstand til sårbare resipienter.
Bane NOR vil vurdere muligheten for også å kunne deponere masser med oljeinnhold < 500
mg/l lokalt. Løsningen vil diskuteres med miljømyndighetene før videre utredning.

Deponi 7
I deponi 7 bør bunnrenskemassene fortrinnsvis plasseres i høyereliggende tørre områder,
gjerne med veldefinert fjell under og tett på vannskillet. Trolig er området nordøst i deponiet,
opp mot vannskillet i nord mest egnet.
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Figur 5-23:Deponi D7, egnet område for lagring av bunnrenskemasser markert med rød sirkel.
(Fotogrunnlag: Google Earth)
Deponi 13
For deponi 13 forslås bunnrenskemassene plassert i den nordre delen av deponiet og nord
for vannskillet, slik at avrenningen går mot Hengsrudvannet og Svartedalsbekken.
Det er et begrenset nedbørfelt mot nord, slik at det ikke er så mye vann som skal passere
gjennom massene.

Figur 5-24:Deponi D13, egnet område for lagring av bunnrenskemasser markert med rød sirkel.
(Fotogrunnlag: Google Earth)
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6 KONSEKVENSUTREDNING
Fagtemaene som skal beskrives i konsekvensutredningen, jfr. Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven [3] er omtalt i dette kapittelet.
For deponiområdene utredes følgende hovedtema; landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv,
kulturmiljø, naturmiljø, naturressurser. I tillegg omtales økonomiske virkninger og aktuelle
forhold knyttet til risiko og sårbarhet (ROS).
Inndelingen av tema er basert på Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser
[18]. Som grunnlag for konsekvensutredningen er det utarbeidet fagrapporter med mer
detaljerte beskrivelser, vurderinger og analyser.
Konsekvensanalysen av deponiene iht. metodikk i V712 Konsekvensanalyser [18],
omhandler de permanente konsekvensene for miljøtemaene ved ferdig oppfylte og
arronderte deponier. Midlertidige konsekvenser knyttet til anleggsfasen inngår ikke i
konsekvenstabellen men omtales i egne delkapitler.

6.1 Viktige problemstillinger
Fagutredningene for miljøtemaene er en videreføring, og en utvidelse av eksisterende
konsekvensutredning for dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Registreringer og analyser fra
konsekvensutredningen for dobbeltsporet er supplert for å øke detaljkunnskapen og for
vurdering av områder som tidligere ikke har vært undersøkt.
Virkningene av deponiområdene med tilhørende atkomster utgjør en del av hele
utbyggingsprosjektet og ses i sammenheng med planene for, og konsekvensene av,
dobbeltsporet. Det gjøres en vurdering for hvert enkelt område og for alle områdene samlet.
Alle ikke-prissatte konsekvenser utredes innenfor en av de fem hovedkategoriene
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser.
Influensområdet for hvert tema defineres som tilgrensende arealer som blir påvirket av det
planlagte tiltaket. Størrelsen på influensområdet vil variere fra fagtema til fagtema.

6.2 Referansesituasjon
Referansesituasjonen er sammenligningsgrunnlaget for å vurdere virkningene av de fysiske
tiltakene (deponiene) som utredes.
Referansesituasjonen for deponiene er den arealbruken som er fastlagt i kommuneplanens
arealdel, eventuelt i reguleringsplaner, for de arealene som berøres direkte og indirekte av
deponiområdene. Områder som er avsatt som byggeområder forutsettes utbygget. For
arealer som ikke er definert som byggeområder forutsettes samme arealbruk som i dag.

6.3 Struktur i fagutredningene
Alle fagutredningene for miljøtemaene er bygget opp med følgende struktur:
1.

Beskrivelse av datagrunnlag og metoder
Datagrunnlag som er benyttet, inklusive nye registreringer som er gjennomført er
beskrevet. Tilsvarende gjelder bruk av eksisterende registreringer og data som er
benyttet.
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Influensområde for temaet som utredes er kartfestet for hvert enkelt deponi. Nye
registreringer innenfor influensområdet er kartfestet og beskrevet.
Metoder for datainnsamling i felt og bearbeiding av data fra eventuelle andre datakilder,
samt styrker og svakheter i datagrunnlaget er redegjort for.
2.

Beskrivelse av referansesituasjon
Verdivurderinger og
referansesituasjonen.

konsekvenser

er

vurdert

i

forhold

til

en

beskrevet

Det er ikke definert noe 0-alternativ. I henhold til Stortingets NTP vedtak i juni 2013 skal
det ikke vurderes om dobbeltspor Nykirke-Barkåker skal bygges. Deponiområdene er en
del av utbyggingen av dobbeltsporet. I konsekvensutredningen er forskjellene mellom
utredningsalternativene vurdert.
3.

Beskrivelse av verdivurderinger og analyser
Metoder for analyser og vurderinger knyttet til datagrunnlaget og/eller verdivurderingene
er beskrevet. Verdivurderingene tar utgangspunkt i kriteriene i Statens vegvesens
håndbok V712 Konsekvensanalyser [18]. Eventuelle justeringer eller endringer av
kriteriene for verdivurdering er beskrevet.

4.

Kriterier for omfang av inngrep/påvirkning
Kriteriene for omfanget av inngrep er beskrevet. Omfangskriteriene tar utgangspunkt i
kriteriene i håndbok V712 Konsekvensanalyser [18]. Eventuelle justeringer eller
endringer av kriteriene er beskrevet.
Dette gjelder både kriterier for omfang/påvirkning i anleggsfasen og ved ferdigstilte
deponier.

5.

Konsekvenser
Konsekvenser for temaet som utredes er beskrevet i tråd med metodikken i håndbok
V712 Konsekvensanalyser [18]. Konsekvensene er beskrevet for hvert enkelt deponi og
for alle deponiene samlet.
Konsekvenser for anleggsfasen og ved ferdigstilte deponier er omtalt.
Usikkerheten i vurderingene er kort vurdert og beskrevet.

6.

Forslag til avbøtende og kompenserende tiltak
Avbøtende tiltak er tilpasninger og justeringer som foreslås gjennomført for å redusere
og/eller begrense de negative virkningene av tiltaket.
Forslag til avbøtende er beskrevet samtidig som virkningen for konsekvensene er
vurdert.
Kompenserende tiltak skal i utredningssammenheng omhandle tiltak som foreslås for
fysisk å erstatte viktige funksjoner i natur- og landbruksområder som går tapt ved
nedbygging. I foreliggende utredningen er konsekvensene av en slik art at det ikke er
funnet behov for å benytte kompenserende tiltak.

Metode
Verdivurderingene, omfangskriteriene og vurderingen av konsekvenser tar utgangspunkt i
metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser [18].
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De ikke-prissatte konsekvensene vurderes på grunnlag av områdenes verdi vurdert i forhold
til en tredelt skala og en vurdering av hvor stort inngrep som oppstår.
Effekten, eller omfanget av inngrep/påvirkning, vurderes langs en skala fra stor positiv til stor
negativ påvirkning, jamfør Figur 6-1.

Figur 6-1: Oversikt over omfang – hvor positivt eller negativt verdiene blir påvirket [18]
På bakgrunn av verdi og omfang vurderes konsekvensen langs en nidelt skala. Skalaene er
glidende. Kriterier for vurdering av verdi og omfang er vist i fagrapportene for hvert enkelt
tema. Konsekvensene er vurdert i forhold til referansesituasjonen.

Figur 6-2: Fastsettelse av konsekvens ut fra verdi og omfang [18]
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6.4 Ikke-prissatte konsekvenser
Landskapsbilde
Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter. Temaet tar for
seg hvordan landskapet oppleves og hvilke kvaliteter som finnes i området.
Følgende virkninger for landskapsbildet skal utredes [32]:
1. Utredningen skal vise hvordan landskapstyper, fysiske strukturer og verdier innenfor
deponienes visuelle influensområde påvirkes av tiltaket.
2. Det skal tas hensyn til viktige landskapsformer og mulig tilpasning til terreng og
vegetasjon.
Det er utarbeidet visualiseringer som synliggjør virkningene av tiltaket.
Omfangsvurderingen beskriver tiltakets utforming og utstrekning, samt virkningen av
arealbeslag og terrengendring. Tilpasning til terrenget og omgivelser er et viktig kriterium i
vurderingen.
Overordnet beskrivelse av landskapet
Planområdet ligger i et kystnært innlandslandskap og berører soner med ulik
landskapskarakter. Området tilhører landskapsregionen Leirjordsbygdene på Østlandet og
er i stor grad vurdert som et typisk landskap for regionen. Området er preget av åpent
jordbrukslandskap i nord ved Nykirke og sør ved Barkåker med nord-sørgående skogkledt
åslandskap i midten. Nykirke, Skoppum og Barkåker er mindre tettsteder med varierende
bebyggelse; småhusbebyggelse og næringsområder. Skoppums boligbebyggelse strekker
seg over flere mindre åser, der Viulsrødåsen er et delvis utbygget boligområde, som vil ligge
nær jernbanen og fremtidig stasjon. Ved Råen nord og sør for rv. 19 er det spredt bolig- og
gårdsbebyggelse i et småkupert jordbrukslandskap. Ved Barkåker er landskapet igjen
jordbruksdominert med åpent bølgende landskap.

Figur 6-3: Åpent jordbrukslandskap ved Kopstad
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Figur 6-4: Åslandskapet, sett sørfra mot Viulsrød/Skoppum
Verdivurdering
Deponiområde 1/motfylling
Verdien i influensområdet til deponi 1/motfyllingen er liten da omgivelsene allerede er preget
av terrengbearbeidelser knyttet til E18 og eksisterende jernbane. Ny dobbeltsportrasé vil bli
liggende på fylling gjennom området og bidrar til å svekke verdien ytterligere.
Deponiområde 3b
Deponiområdet ligger mellom Åsrød og Skaug, sør for Nykirke tettsted og på østsiden av
jernbanetraseen, i en smal skogkledd dal. Det renner en liten bekk gjennom dalen og en sti
følger parallelt med bekken.
Deponiet ligger delvis innenfor delområde 2A [31] som består av et småkupert nordsørgående åslandskap med småskala jordbrukslandskap imellom høydedragene. Her er det
et nett av traktor- og grusveier, med lysløype/tursti, både i skogslandskap og
jordbruksområder. I sør berører deponiområdet delområde 2D Skaug/Skottås, et landskap
med over middels verdi [31]. Siden delområdet for deponiet i hovedsak berører et
skogsområde med alminnelig landskapskvaliteter og kun berører beitelandskapet minimalt,
er verdien vurdert til å være middels.
Deponiområde 7
Deponiområdet er lokalisert i et stort og lavtliggende skogslandskap omgitt av mindre høyder
på alle kanter nord for gården Snapsrød. Området er rikt på stillestående vann med
vekselsvis velvoksen løvskog og krattskog. Noen mindre knauser stikker opp i terrenget. En
rekke steingjerder tyder på at området har vært brukt til jordbruk eller beite. Vest i området
går en kraftledningstrasé.
Deponiområdet inngår i delområde 2B Olsmyra/ [31]. Dette er et stort sammenhengende
skogslandskap som i nordøst avgrenses av jordbruksområdene ved Nykirke, i sørøst av
dagens jernbane, i sør av Paulidalen og Skoppum tettsted.
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Delområdet påvirkes ikke av jernbanetiltaket direkte og er vurdert, som i KU for dobbeltspor
Nykirke-Barkåker, å ha middels landskapsverdi.
Deponiområde 13
Deponiområdet er lokalisert i dalen mellom Gråmunken i øst og Tangsrødåsen i vest.
Området inngår i delområdet 7D Gråmunken (middels til stor verdi) og 7E Tangsrødmarka
(middels verdi) [31].
Både Gråmunken og Tangsrødåsen er en del av de store skogsområdene mellom rv. 19 og
Barkåker. Gråmunken er en karakteristisk nord-sørgående åsrygg som utgjør en viktig vegg
for Adal. Tangsrødåsen er en del av et område med flere mindre høydedrag adskilt av
lavbrekk med tett vegetasjon og mindre bekker. Det mest markante lavbrekket er delområdet
for deponiet. Området oppleves mangfoldig med bratte karrige fjellknauser, kulturmark og
skog.
Deponiområdet ligger i en dal som er et markant lavbrekk og vurdert til å ha middels verdi.
Deponiområde 18
Deponiområdet ligger sørøst for Gråmunken, i sørøstre del av Tangsrødmarka. Området er
forholdsvis flatt og lavtliggende, hvor deler av skogen nylig er felt. Det er flere grøftede bekker
i området.
Delområdet inngår i delområde 7E Tangsrødmarka [31]. Delområdet for deponiet har fått
verdien senket noe som følge av jernbanetiltaket og vurderes nå å være liten til middels.
Omfang av inngrep og konsekvens
Deponi 1/motfylling
Området som berøres visuelt er delt opp av infrastruktur og ligger dypt i terrenget, og er derfor
lite eksponert. Etableringen av ny jernbane vil gi en høy fylling mot vest og endre områdets
karakter fullstendig. Etablering av deponi over jernbanefyllingen vil kunne gi en slakere og
mer naturlig overgang til omgivelsene, til tross for at det legger beslag på et større areal.
Landskapsverdiene vil i så stor grad gå tapt ved utbyggingen av dobbeltsporet, at ytterligere
terrengendringer i nærhet til anlegget snarere vil forbedre enn forringe området.
Tilbakeføring til skogsterreng vurderes å være lite positivt, og tiltaket med motfylling vil få
jernbanen til å fremstå bedre tilpasset landskapet.
Etablering av jordbruksmark er med på visuelt å endre området, og vil gå fra å være et bratt
skogsterreng til å være et åpent og relativt flatt kulturlandskap. Dette vil være positivt, også
for reiseopplevelsen.
Deponi 3b
Utstrekningen vil være forholdsvis lik for begge utredningsalternativer i nordre del og strekke
seg noe lenger sør og øst i 100%-alternativet og berøre noe mer av det åpne beitelandskapet
ved Skaug. Deponiet vil bevare dalformen, men få en brattere situasjon i nord og et større
flatt område i sør. Deponiet underordner seg til tilgrensende terrengformer og vil kun være
eksponert fra nord og sør.
Tilbakeføring til beitemark og tilrettelegging for jordbruksmark sør i deponiet vil gi en ny
opplevelse av området, og vil trolig kun oppleves som en naturlig utvidelse av dagens
kulturmark.

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Konsekvensutredning for
deponiområder for dobbeltspor
Nykirke-Barkåker

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

56 av 112
ICP-34-A-11122
00B
23.11.2017

Ved tilbakeføring til skogareal vil terrengforholdene være noe endret, med et brattere parti i
nord og et slakkere i sør. Opplevelsen av området vil endres noe, men på sikt vil dette være
uten særlig betydning. Omfanget i 100%-alternativet med etablering av dyrka mark er vurdert
å være lite til intet negativt. For de øvrige utredningsalternativer er konsekvensen intet.
Deponi D7
I begge utredningsalternativene vil deponiet ligge i skogsterreng. Avgrensningen mot øst og
nord vil være den samme mens den mot vest og sør vil være ulik. 100%-alternativet fyller
igjen sumpskogen i sør, og terrenget løftes opp mot tilgrensende høyder. Dette gir et slakt
skrånende terreng mot sør og nord. En bekk vil måtte legges i rør under deponiet. I 50%alternativet vil terrenget skrå brattere opp mot høydene i øst. Utformingen unngår å berøre
hovedbestanden av svartorsumpskogen, slik at denne vil ligge som en skjerm mellom
Snapsrød og deponiet.
Tilrettelegging for dyrka mark på søndre del av deponiet vil kun være aktuelt i 100%-utgaven.
Alternativet som vurderes vil ligge i direkte tilslutning til dyrka mark på Snapsrød.
Kombinasjonen av skogsterreng og dyrka mark vurderes å skape kontraster som vil kunne
være visuelt berikende. Det store skogsområdet som deponiområdet er del av vil ikke
svekkes vesentlig ved at noe terreng blir til dyrka mark. Historiske spor av kultivering kan
styrke begrunnelsen for å nydyrke området som vil ligge i tilslutning til eksisterende dyrka
mark. Kombinasjonen av dyrka mark og skogsterreng vil gi en annen type variasjon enn man
i dag ser. Likevel vil tapet av variert og gammel løvskog, bergknauser og bekker gjøre at
deponiet vurderes som lite negativt.
Tilbakeføring til skogsareal vil på sikt ha liten innvirkning på landskapet sett utenfra. Inne i
området vil imidlertid skogen oppleves svært annerledes. Et flatere terreng uten bergknauser,
bekker, sumpskog, hule trær og rydningsrøyser gir et mindre variert landskap. Tas området
i bruk med skogsareal vil terrengendringen gjøre at selve området oppleves mindre
mangfoldig. 50%-alternativet vil bevare såpass mye av skogen i sør, at den visuelle
påvirkning vil bli vesentlig mindre. Konsekvensen vil i 100% alternativet være lite til middels
negativt og i 50% alternativet være lite til intet negativt.
Deponi 13
Landskapsformen vil ved etablering av deponi endres fullstendig og gi et vannskille høyt over
dagens terreng, men under Gråmunken og Tangsrødåsen. Opplevelsen av området vil i alle
utredningsalternativene endres. Bratte fjellknauser midt i dalen vil bli borte, og heving av
terrenget vil gi en kortere og brattere helning mot nord og et lengre flatt sørvendt parti med
åpent landskap.
Terrengendringene medfører at områdets detaljrikdom reduseres vesentlig. Mange små rom
blir til ett stort dalrom i nord og et i sør. Endret arealbruk kan tilføre nye kvaliteter til området,
og det vil kunne oppleves som et harmonisk kulturlandskap.
Ved etablering av en større jordbruksflate i søndre del av deponiet vil det medføre en
utvidelse av Tangsrødjordet nordover. 100%-alternativets jordbruksflate vil strekke seg
lenger nord enn 50%-alternativet. Ved at hele det sørvendte terrenget dyrkes vil dalen
oppleves todelt og mindre detaljrik. Konsekvensen vil være lite til middels negativt for både
100% og 50%-alternativet.
Tilbakeføring til opprinnelig arealbruk er ikke aktuelt i dette området, da dagens lapper av
dyrka mark forholder seg til nåværende terreng, og vil være uhensiktsmessig å gjenskape.
For utredningsalternativene er det vesentlig å gjenskape arealer for etablering av dyrka mark
i sør, der lysforholdene vil være meget gode. Ved at beitemarken strekker seg sørover over
lavbrekket, vil området ved Tangsrød få gjenskapt noe av variasjonen som finnes i dag, selv
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om skog og knauser vil være borte. Dette gjør at delingen av rommet trolig vil oppleves
mindre tydelig. Konsekvensen til være lite negativt for både 100% og 50%-alternativet.
Deponi D18
En skogsbilvei utgjør deponiets avgrensning i begge utredningsalternativene mot nord.
Utredningsalternativet med 100% utnyttelse av deponiet grenser også til
skogsbilveien/turstien i øst. I dette alternativet strekker deponiet seg lengre sør og vestover
enn alternativet med 50% utnyttelse.
Et forholdsvis flatt lavtliggende område heves opp mot tilgrensende høyder i øst, vest og
nord.
Terrenghevingen vil gi minimale endringer i landskapet, i begge utnyttelsesgrader. Med verdi
i området under middels og lav sårbarhet, vil omfanget bli intet.
Samlet vurdering av landskapsbilde
Tabell 6-1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvensgrad for deponiområder og
utredningsalternativer
Deponiområde/
Utrednings-alternativ

Verdi

D1 Tilbakeføring til skog
D1 Dyrka mark

L

D3b Tilbakeføring til skog
D3b Dyrka mark

M

D7 Tilbakeføring til skog
D7 Dyrka mark
D13 Tilbakeføring til skog
D13 Dyrka mark

M

M

D18 Tilbakeføring til skog
D18 Dyrka mark

50 %
Omfang

Konsekvens

100 %
Omfang

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Lite pos.

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Lite/mid. pos.

(0/+)
(+)

Intet

0

Intet

Intet/lite neg.

0

Intet/lite neg.

(0/-)

Intet/lite neg.

(0/-)

Lite/mid neg.

(-/--)

Ikke aktuelt
Lite neg.
Lite/mid. neg.
Intet

L/M

Konsekvens

Ikke aktuelt

0

Ikke aktuelt

Lite neg.

(-)

(-)

Lite neg.

(-)

(-/--)
0
Ikke aktuelt

Lite/mid. neg.
Intet
Ikke aktuelt

(-/--)
0
Ikke aktuelt

Konsekvenser i anleggsfasen
For landskapet vil konsekvensene i anleggsfasen være små. Midlertidig avskoging vil være
en konsekvens, som ikke vurderes å ha særlig betydning. Lokaliseringen nær
jernbaneanlegget gjør at de fleste områdene i alle tilfelle vil være påvirket av
anleggsvirksomhet.
D7 er det deponiet som ligger lengst unna jernbaneanlegget og derfor vil ha anleggstrafikk
over en lengre strekning mellom jernbanen og deponiet. Anleggsvegene til D7 ligger i
hovedsak i skogen eller i overgangen mellom skog og dyrka mark, og vil med letthet kunne
tilbakeføres.
Det bør gjøres en mer detaljert kartlegging, med påvisning og merking av elementer (trær,
o.l.) som skal hensyntas, slik at inngrepssonen begrenses dersom det finnes verdier i
umiddelbar nærhet. Dette gjelder særlig ved deponi D7, der man i 50%-alternativet vil kunne
bevare mange store løvtrær som tilfører området kvalitet.
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Riktig avtaking og ivaretakelse av stedegne vekstmasser vil også være viktig for å kunne
tilbakeføre området til naturterreng med stedegne arter.
Forslag til avbøtende tiltak
Det er ikke behov for avbøtende tiltak med hensyn til landskap.
Nærmiljø og friluftsliv
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, det vil si områdene folk ferdes i til fots
eller på sykkel i hverdagen. Med friluftsliv menes i denne sammenheng opphold og fysisk
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
Følgende virkninger for nærmiljø og friluftsliv skal utredes [32]:
1. Boligområder og nærmiljø som blir berørt av deponiene kartlegges.
2. Friluftsområder med og uten tilknytning til tettsteder skal kartfestes. Omfang vurderes med
hensyn på direkte og indirekte arealbeslag, barrierevirkninger, tilgjengelighet, samt
forutsetninger for bruk og opplevelseskvaliteter.
3. Konsekvenser for barn og unges arealbruk og ferdsel på skoleveier og på fritiden som
berøres av tiltaket skal vurderes (jf. RPR for å styrke barn og unges medvirkning i
planleggingen) [6]. Det tas utgangspunkt i barnetråkkregistreringene utført i forbindelse
med konsekvensutredning av dobbeltspor Nykirke-Barkåker.
4. Trafikksikkerhet for gående og syklende som berøres av tiltaket skal vurderes.
5. Støy i forhold til verdifulle rekreasjonsområder, stilleområder og utendørs bomiljø som
berøres av tiltaket skal vurderes.
Omfanget vurderes ut ifra hvordan tilgjengelighet, bruk og opplevelse av områdene endres
som følge av tiltaket.
Overordnet beskrivelse av områdene
Planområdet for dobbeltsporet Nykirke-Barkåker er kjennetegnet ved flere store
skogsområder, med flere mindre områder med dyrka mark og spredt gårds- og
boligbebyggelse. Områder som i dag er støyutsatt eller har redusert tilgjengelighet pga. E18
og rv. 19 vurderes som mindre verdifulle i friluftsammenheng.
Tettstedene har alle registrerte nærturområder, både i skog og på stier og veier gjennom
områder med dyrka mark. I disse områdene er brukerintensiteten høy og graden av
tilretteleggelse er stor, ofte med lysløype. Nykirkes nærturområde ligger sør for tettstedet.
Skoppum sitt nærturområde ligger vest for tettstedet. Barkåker sitt nærturområde,
Tangsrødmarka, ligger nord vest for tettstedet på vestsiden av dagens jernbane.
Et stort skogsområde strekker seg fra Nykirke til Skoppum og rv. 19, kun brutt av Pauliveien.
Sør for rv. 19 strekker et annet større skogsområde seg helt til Barkåker, kun brutt av
Solerødveien. Tangsrødmarka er del av dette området.
Støy
Områder der fravær av støy er vesentlig for rekreasjonsverdien er vurdert opp mot en
grenseverdi for støy på Lden = 40 dB. Dette er grenseverdien som retningslinje T-1442 angir
for «Stilleområder, nærfriluftsområder og bymark utenfor by/tettsted» [16]. Det ble i
konsekvensutredningen for dobbeltspor Nykirke – Barkåker [31] utarbeidet kart som viser
friluftsområder som kan defineres som stilleområder, se Figur 6-5. Sonene markert som
stilleområder er i KU for dobbeltsporet [31] beregnet å ha støynivå under 40 dBA.
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Figur 6-5: Stilleområder, utarbeidet i forbindelse med KU for dobbeltspor Nykirke-Barkåker
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Figur 6-6: Registeringskart friluftsområder og tettsteder
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Verdivurdering
Deponiområde 1/motfylling
Delområdet ligger i et større område som har fått C-verdi på rekreasjonskart fra regional plan
for bærekraftig arealpolitikk, RPBA [19], men vurderes til å ikke ha særlig rekreasjonsverdi.
Det er ikke registrert noen særskilt bruk av området, men i og med at veien inn i området
leder fra Kopstad gård, vil trolig området benyttes noe fra gården.
Delområdet inngår i delområde 9B fra verdivurderingen gjort i forbindelse med
konsekvensutredningen for dobbeltspor Nykirke – Barkåker [31]. Delområdet fikk da
middels verdi. Dette henger sammen med at området vest for høyderyggen er fredeligere
og lite påvirket av nærheten til E18 og jernbanen.
Området er i stor grad preget av infrastruktur knyttet til vei og framtidig jernbane og
vurderes å ha liten verdi.

Figur 6-7: Deponiområde D1/motfylling Kopstad sett østfra, helikopterfoto (Foto: Bane NOR,
september 2017)
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Figur 6-8: Dagens situasjon med stier og løyper. Avgrensning av deponi/motfylling og
influensområdet er markert med stiplede linjer
Deponiområde 3b
Området inngår i et viktig nærturområde for Nykirke, hvor et nett av traktor- og grusveier,
lysløyper/turstier er tett forbundet med Nykirkes boligområder. Området er også del av et
større område som har fått B-verdi på RPBAs rekreasjonskart [19].
Delområdet inngår i delområde 2A-Føske/Åsrød fra verdivurderingen gjort i forbindelse med
konsekvensutredningen for dobbeltspor Nykirke – Barkåker [31]. Delområdet fikk da middels
til stor verdi, og er vurdert til å beholde denne verdien på grunn av høy brukerintensitet og et
finmasket nettverk av stier og lysløype. Dobbeltsportraseen vil kunne svekke opplevelsen av
vestre del av området, men vurderes ikke å påvirke bruken eller tilgjengeligheten vesentlig.
Dobbeltsportraseen vil og medføre at en mindre del innenfor planområdet som er registrert
som stilleområde vil forsvinne.
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Verdien vil fremdeles være middels til stor for nærmiljø og friluftsliv.

Figur 6-9: Lysløype på beitemark ved Skaug sør i deponiområde 3b
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Figur 6-10: Dagens situasjon med stier og løyper. Avgrensning av deponialternativer og
influensområdet er markert med stiplede linjer
Deponiområde 7
Området er del av et større dagsturområde, hvor en registrert sommersti krysser, og en
skiløype ligger i høyspenttraseen rett vest for området. Deponiområdet ligger i et større
område som har fått B-verdi på RPBAs rekreasjonskart [19].
Deponiområdet inngår i delområde 2C Olsmyra/Solberg fra verdivurderingen gjort i
forbindelse med konsekvensutredningen for dobbeltspor Nykirke – Barkåker [31]. Da ble
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området gitt middels verdi. Verdien knyttes til områdets størrelse og kvaliteten som
stilleområde.
Verdien vurderes å være middels.

Figur 6-11: Bred sti krysser nord i deponiområde 7
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Figur 6-12: Dagens situasjon med stier og løyper. Avgrensning av deponialternativer og
influensområdet er markert med stiplede linjer
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Deponiområde 13
Området er en del av Tangsrødmarka, et område med høy bruksintensitet og stor friluftsverdi.
Tangsrødmarka er mye brukt fra Barkåker og vestfra, mens hovedatkomsten til området
nordfra ligger i dalen som foreslås brukt til deponiområde. Veien utgjør en viktig
forbindelsesåre i nord-sørgående retning.
Delområdet inngår i hovedsak i delområde 7D Tangsrødmarka-Brekkåsen (middels til stor
verdi), men berører også delområde 7C Tangsrødmarka-Gråmunken (middels verdi) i nordre
del [31]. Delområdet ligger delvis innenfor område gitt B-verdi i RPBAs rekreasjonskart [19].
Vurderingene fra konsekvensutredningen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker [31], er knyttet til
verdiene rundt skogsområdets størrelse, verdien som stilleområde, et rikt nettverk av stier og
lysløype og høy grad av tilgjengelighet. Topografien medfører dessuten at tilgjengeligheten
på tvers av området er liten, bortsett fra en tverrgående sti.
Kvaliteten som stilleområde vil med utbyggingen av dobbeltsporet nesten forsvinne helt.
Skjermtiltak for å bevare noe av stilleområdet er vurdert, men vil ikke ha noe nevneverdig
effekt og anses som uaktuelt.
Deponiets influensområde ved utredningsalternativene, 50% og 100% utnyttelse av deponiet
er vurdert til å ha noe ulik utstrekning mot vest. Området vurderes til å ha verdi middels til
stor på grunn av bruksintensiteten.

Figur 6-13: Skogsbilvei som går gjennom deponiområde 13
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Figur 6-14: Dagens situasjon med stier og løyper. Avgrensning av deponialternativer og
influensområdet er markert med stiplede linjer
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Deponiområde 18
Området ligger i et større område som har fått B-verdi på RPBAs rekreasjonskart [19]. Det
inngår i delområde 7C Tangsrødmarka/Gråmunken, fra verdivurderingen gjort i forbindelse
med konsekvensutredningen for dobbeltspor Nykirke – Barkåker [31]. Dette området fikk da
verdien middels.
I KU for dobbeltsporet [31] viste beregninger at området i dag er del av et større stilleområde.
Området utgjør ikke en destinasjon i seg selv, men vil med sin beliggenhet i tilknytning til
viltovergangen over jernbanen kunne få økt betydning og bruk.
Områdes kvalitet vurderes å være såpass svekket på grunn av nærheten til jernbanen at ny
verdi vil være liten til middels.

Figur 6-15: Velvoksen granskog i overgang til hogstflate i sør og eldre traktorspor som leder inn i
området
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Figur 6-16: Dagens situasjon med stier og løyper. Avgrensning av deponialternativer og
influensområdet er markert med stiplede linjer
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Omfang av inngrep og konsekvenser
Deponi 1/motfylling
Influensområdet er delt opp av infrastruktur og ligger dypt i terrenget, og tilgjengeligheten er
i dag begrenset. Influensområdets avgrensning mot øst er ny jernbane, siden det ikke vil
være noen tilgjengelighet på tvers her. Etableringen av ny jernbane på fylling gjennom
området vil endre det fullstendig, og opplevelsen av en skjermet ravinedal vil gå tapt.
Jernbanetiltaket vil ha langt større påvirkning for opplevelsen og bruken av området enn selve
deponiet. Etablering av deponi over og i tilknytning til fyllingen vil gi et noe større arealbeslag,
uten at dette vil gi store konsekvenser. I og med at området i dag allerede er preget av mye
infrastruktur og støy, og i tillegg ikke er registrert som et mye brukt friluftsområde vil
konsekvensene av å etablere deponi være minimale.
Ved tilbakeføring til skog vil områdets tilgjengelighet bestå. Opplevelsen av området vil
uansett være svært endret. Tilbakeføring til skog vil ikke gi noen konsekvens.
Etablering av jordbruksmark vil endre området, som vil gå fra å være et naturpreget område
til å være kulturlandskap. Området vil uansett som følge av jernbanetiltaket endres vesentlig,
og opplevelseskvalitetene er sterkt svekket. Tilgjengeligheten vil reduseres ved etablering av
dyrka mark. Konsekvensen vurderes å være lite til intet negativt.
Deponi 3b
Terrengendringene vil trolig ikke endre bruken av området. Lysløypa som berøres vil kunne
gjenetableres på deponiet, og når anleggsfasen er over vil konsekvensene være relativt
små. Stien på langs gjennom deponiområdet vil også kunne gjenetableres og flyttes noe i
alternativet med jordbruksområde i sør. Omfanget vil for alle utredningsalternativer være lite
da det som gir området stor friluftsverdi fremdeles vil bestå. Likevel medfører endringen en
svak negativ konsekvens, og graden gjenspeiler at dette er et område med høy friluftsverdi.
Ved tilbakeføring til skog vil på sikt bruk og opplevelse av området påvirkes lite, selv om
skogsområdet vil oppleves annerledes med endrede terrengforhold. Omfanget er i begge
utredningsalternativene vurdert å være lite negativt til intet.
Ved etablering av dyrka mark vil omfanget både i 100%- og 50%-alternativet beholde
kvaliteter som friluftsområde, selv om dalkarakteren vil endres. Tapet av skogsområdet i
sør vurderes som lite betydningsfullt med tanke på friluftsliv, all den tid forbindelsene
gjennom området er ivaretatt. 50 % alternativet vurderes å ha liten negativ konsekvens.
100% alternativet vurderes å være noe mer negativt på grunn av større utstrekning og
berøring av lysløype og beitemark i sør.
Deponi 7
Hevingen av terrenget vil medføre en svak økning i støynivå for området, endringen er
beregnet utfra sumstøy fra framtidig jernbane og utvalgte veier. Store deler av området vil
fortsatt bestå som stilleområde, med støynivå under 40 Db. Det at støynivået økes noe vil
likevel gi negativ konsekvens. Imidlertid vil opplevelsen av området som i dag er
lavtliggende og til dels vått, endres vesentlig ved en heving av terrenget.
Ved tilbakeføring av skogsområdet som berøres vil området trolig oppleves mer tilgjengelig
etter endt deponering enn tidligere pga. økt fremkommelighet. Konsekvensen for området
er i 50 % alternativet vurdert å være intet til lite og 100% alternativet lite negativt.
Ved etablering av dyrka mark reduseres skogsområdets størrelse noe. Konsekvensen av
dette er negativ, særlig ettersom områdets verdi knyttes til skogsområdet størrelse. Samtidig
er det kun en relativt liten del av skogen som legges beslag på, og dette i et område som i
dag er tett og mindre fremkommelig. En større sørvendt-helning kan gi kvaliteter til området,
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selv om den i jordbruksalternativet vil være mindre tilgjengelig. 100% alternativet vurderes til
å ha liten til middels negativ konsekvens.
Deponi 13
Både ved reetablering av skog og ved etablering av jordbruksmark vil viktige stier og veier
legges om slik at forbindelsene opprettholdes eller gjenopprettes. Fra høybrekket og
sørover vil solforholdene ved terrengheving bedres og området vil oppleves mer åpent.
Tilgjengeligheten gjennom området i nord/sør-retning vil bestå ved etableringen av ny
driftsvei til jernbanen vest i området, og dermed er en viktig verdi ivaretatt. Imidlertid vil
opplevelsen av området endres fullstendig. Hevingen av terrenget vil gi en kortere og
brattere helning mot nord og et lengre flatt sørvendt parti, som deler av året vil ha redusert
tilgjengelighet. Det er i hovedsak omfang knyttet til opplevelsen av området som
vektlegges, i og med at det vil endres i stor grad. I skillet mellom fulldyrka areal og
beitemark, vurderes beitemarken som mer tilgjengelig, selv om den begrenses til punkter.
50%-alternativet vil bevare mer av dagens terreng i nord, men mye av dette vil påvirkes av
jernbanetiltaket og rømningstunnelen. Der skogen bevares i nord vil tilgjengeligheten kunne
opprettholdes. Her er det imidlertid ikke registrert noen kryssende stier pga. bratt terreng.
Området vil i alle utredningsalternativer fremstå mye mer åpent enn i dag, med
beitemark/kulturmark og dyrka mark i ulik utstrekning. Alle alternativer for etterbruk av
området vil ha begrensede krysningsmuligheter på tvers av deponi. Alle alternativer vil ha
en overgangssone mellom beitemark og dyrka mark, der ny sti vil kunne etableres.
Reetablering av jordbruksmark i søndre del av deponiet (tilbakeføring) vil kunne gi større
grad av beitemark også på sørsiden av høybrekket. Mer beitemark gir teoretisk større
muligheter for krysning enn dyrka mark. Forskjellen er marginal, men gjør at dette
alternativet i begge utnyttelsesgrader vurderes noe mindre negativt.
Alternativet med utvidet jordbruksområde i søndre del av deponiet vil svekke
tilgjengeligheten i denne delen av området i sommerhalvåret. Samtidig er det her den
langsgående forbindelsen som er den primære, og denne vil bestå. Vinterstid vil
jordbruksarealet kunne tas i bruk av skiløpere.
Deponi 18
Tilgjengeligheten til området vil ikke svekkes som følge av deponiet. Det vil sannsynligvis
kunne oppstå nye forbindelser, i og med at viltovergangen er lokalisert rett øst for deponiet.
Opplevelsen av området vil trolig endres noe, men i ubetydelig grad. Konsekvensen vil være
at deponiet ikke forandrer områdets verdi verken i 50%- eller 100%-alternativet.

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Konsekvensutredning for
deponiområder for dobbeltspor
Nykirke-Barkåker

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

73 av 112
ICP-34-A-11122
00B
23.11.2017

Samlet vurdering av nærmiljø og friluftsliv
Tabell 6-2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvensgrad for hovedområder og alternativer
Deponiområde/
Utrednings-alternativ

Verdi

D1 Tilbakeføring til skog
D1 Dyrka mark
D3b Tilbakeføring til skog
D3b Dyrka mark

L

M/S

D7 Tilbakeføring til skog
D7 Dyrka mark

M

M/S

D18 Tilbakeføring til skog
D18 Dyrka mark

Konsekvens

Ikke aktuelt

Intet

0

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Intet

0
(-)

Intet/lite neg.

(-)

Intet/lite neg.

Intet/lite neg.

(-)

Lite neg.

(-/--)

Intet/lite neg.

(0/-)

Lite neg.

(-)

Ikke aktuelt

Lite neg.
Intet/lite neg.

L/M

Konsekvens

100 %
Omfang

Ikke aktuelt

Intet/lite neg.

D13 Tilbakeføring til skog
D13 Dyrka mark

50 %
Omfang

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Lite/mid. neg.

(-/--)

(-)

Intet/lite neg.

(-)

(-/--)
0
Ikke aktuelt

Lite neg.
Intet/lite neg.
Ikke aktuelt

(-/--)
0
Ikke aktuelt

Konsekvenser i anleggsfasen
Områder hvor det er planlagt deponier blir utilgjengelige som friluftsområder i
anleggsperioden. D3b og D18 inngår i friluftsområder med høy verdi, som i anleggsfasen vil
være sterkt påvirket ved at stier og løyper blir gjort utilgjengelige. For D3B vil lysløypa bli brutt
to steder. For D13 vil adkomstveien til Tangsrødmarka nordfra være stengt.
D7 vil medføre at et større område påvirkes av anleggstrafikk fra Skottåstunnelens nordre
portal og rømningstunnel. Dette vil medføre midlertidig endring av adkomst for flere boliger
ved Støkke og brudd i skiløype og turstier.
Støv- og støyulemper knyttet til deponeringsfasen må sees i sammenheng med
anleggsgjennomføringen for jernbaneanlegget.
Avbøtende tiltak
For deponi D1 og D13 er det ikke funnet behov for avbøtende tiltak.
Et avbøtende tiltak ved D3b vil kunne være å legge om lysløypa i anleggsfasen. Midlertidig
omlegging med lyspunkter på jordet vil kunne være aktuelt, slik at sti/løype vil kunne koble
sammen lysløypa der den ikke berøres av tiltaket.
Et avbøtende tiltak for D7 vil være å legge til rette for en kopling der lysløypa blir brutt av
nordre anleggsvei i anleggsfasen. Her kan skiløype/tursti legges på østside av anleggsvei.
Denne koplingen vil kun være aktuell dersom ikke D3b tas i bruk.
Opparbeidelse av alternativ rute for løypemaskinen vil også være et avbøtende tiltak.
Løypemaskinen kan følge eksisterende vei/skispor hele veien til Solberg. Fra Solberg og
nordover kan traseen for løypemaskinen opparbeides via en eksisterende traktorvei.
Et avbøtende tiltak for D18 vil kunne være å legge atkomstvei/sti øst for området med litt
større avstand til deponiet slik at forbindelsen kan benyttes i anleggsfasen.
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Naturmiljø
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda) og limniske (ferskvann)
systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til
naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk
mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning, jf.
registreringskategorier i håndbok V712 Konsekvensanalyser [18].
Følgende virkninger for naturmiljøet skal utredes:
1. Naturtypelokaliteter på land (terrestriske naturtyper) og i vassdrag som berøres av tiltaket
skal utredes. Det skal gjennomføres tilleggsregistreringer dersom eksisterende
registreringer ikke er detaljerte nok.
2. Kunnskap om hjortevilts leve- og trekkområder som berøres av tiltaket skal utredes.
Kunnskap om trekkveier skal oppdateres og kartfestes dersom eksisterende
registreringer ikke er detaljerte nok.
3. Viktige viltområder for fugl som berøres av tiltaket skal beskrives og utredes. Dette gjelder
særlig viktige viltområder i vann og våtmark, viktige områder i kulturlandskapet og
reirlokaliteter for rovfugl.
4. Konsekvenser for vannmiljø skal vurderes. Omfangsvurderingen baseres på risiko for
forringelse av økologisk og kjemisk tilstand og hvordan tiltaket kan påvirke vannmiljøet,
jamfør vannforskriftens §12 om ny aktivitet. [7]
5. Luftforurensning i form av støv og partikler skal vurderes.
6. Betydningen av senket grunnvannstand, dreneringseffekter og endret overflatesig for
verdifullt naturmangfold skal vurderes.
Utredningen skal gjøre rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven [8] er vurdert og fulgt opp.
Naturmiljø er et flerfaglig tema. Arealbeslag, oppsplitting og fragmentering av viktige
naturområder, støy/forstyrrelse av fugl/vilt og forurensningsrisiko for vann og vassdrag vil
være de viktigste elementene i omfangsvurderingen av naturmangfold. Spredning av
fremmede arter skal også vurderes.
Overordnet beskrivelse av naturmiljøet
Influensområdet
ligger
i
naturgeografisk
region
«Sydnorsk
lavtliggende
blandingsskogsregion, 19b» og underregion «Oslofeltets lavereliggende granskoger». [9]
[10]. Skogen i området viser stor variasjon fra fattig «Knausskog» til rik edelløvskog.
Området har avrenning til tre nedbørfelt, Hellandselva i nord, Sandeelva i øst og Tveitenelva
i vest og sør [11]. Tangenbekken og småbekker i nord har avrenning mot sjøen via
Hellandselva eller direkte.
I nord grenser influensområdet til deponi 1/motfylling mot Tangenbekken naturreservat.
Sandeelva til Borrevannet dannes av Adalsbekken sørfra og Bondalsbekken nordfra. Disse
bekkene har i dag dårlig vannkvalitet preget av avrenning fra jordbruk og bebyggelse.
Sverstadbekken ligger helt sør i området og deler av bekkeløpet har stor verdi som
naturtypeområde som funksjon av en velutviklet kantsone av gråor-heggeskog.
Området har en blanding av jordbruksarealer, små utmarksteiger og skogkoller som gir gode
forhold for rådyr. Det er en stor bestand av rådyr i området, mens elgbestanden synes å være
i tilbakegang. Det har blitt registrert flere trekkveier for rådyr.
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I henhold til naturmangfoldloven (§§ 8 -12) har tilgjengelig kunnskap om naturmangfold blitt
vurdert. For flere av deponiområdene har kunnskapsgrunnlaget blitt styrket gjennom nye
undersøkelser. Betydningen av registrert naturmangfold er vurdert lokalt, men også som en
del av større naturområder etter naturtyper som kan ha regional eller nasjonal betydning. Der
inngrep ikke er til å unngå har det blitt beskrevet eller vurdert avbøtende tiltak, om ikke hensyn
allerede er bygd inn i reguleringsplanen. Gjennom miljøoppfølgingsplanen vil miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder bli videreført til anleggsgjennomføringen.
Verdivurdering
Deponiområde 1/motfylling
Deponiområde 1/motfyllingen ligger i et ravineområde definert som verdifullt (B-verdi) i
Naturmiljø RPBA, og som har blitt gitt middels verdi i KU for dobbeltsporet Nykirke-Barkåker
[31] naturmiljø. Edelløvskogsområdet Bollerud som ligger på vestsiden av planlagt deponi,
er registrert som regionalt viktig naturtypeområde (B-kvalitet), og gitt stor verdi [31].
Ravineområdet brukes som beiteområde for rådyr. I RPBA naturmiljø ble området vurdert
som verdifullt (C-verdi) for vilt.
Bekken som renner gjennom ravinedalen fortsetter gjennom oppfyllingsområde for ny
godsterminal, og videre inn mot grensen til Tangenbekken naturreservat (verneformål
edelløvskog). I fortsettelsen vil bekken bli kalt Kopstadbekken. Langs grensen av reservatet
renner Kopstadbekken sammen med Tangenbekken og danner Hellandselva.
Fra Tangenbekken naturreservat renner Hellandselva rundt 1,3 km ned til utløp mot sjøen.
Hellandselva antas å ha potensiale for gyte – og oppvekstområder for sjøørret på hele
strekningen, avhengig av substratforhold, strømning og skjul. Med bakgrunn i at Hellandselva
har potensiale til å være en god gyte- og oppvekstlokalitet for sjøørret, vurderes den å ha
stor til middels verdi.
I en samlet vurdering har naturelementene som kan påvirkes av deponiområde 1 (geoteknisk
tiltak) blitt vurdert til middels verdi.
Deponiområde 3b
Deponiområde 3b ligger i et skogområde ved Åsrød. Sammen med skogområdet
Solbergåsen i sør danner området ved Åsrød et større sammenhengende skogområde med
gode trekkmuligheter for vilt. I et landskap dominert av jordbruksarealer og med økende
arealforbruk til utbygging og urbanisering har sammenhengende skogområder en økende
økologisk verdi for vilt, fugl og annet dyreliv. Solbergåsen ble gitt liten til middels verdi i KU
[31] naturmiljø.
D3b ligger innenfor et viltområde for musvåk, som har blitt gitt middels verdi i KU [31]
naturmiljø. Dette området kan være en viktig hekkelokalitet for musvåk. I rødlista er musvåk
vurdert som en livskraftig art (LC), som synes å være i økning.
Terrenget under D3b har avrenning nordover mot jordbruksarealene sør for Åsrødveien. Her
samles terrengvann i en samlegrøft under jordbruksarealene. Samlegrøfta ledes til en åpen
bekk, Føskebekken, øst for skogområdet. Bekken har tidvis stor transport av jordpartikler og
næringsstoffer fra tilliggende jordbruksarealer og er påvirket av avrenning fra
jordbruksområdene. Bekken vurderes å ha middels til lav sårbarhet for temporære endringer
i vannkvalitet.
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Samlet er naturelementene som påvirkes av D3b, med vekt på musvåkhabitat, naturverdier
og landskapsøkologisk betydning, vurdert til middels verdi.

Figur 6-17: Skogsområdet ved Åsrød, eldre bøkeskog sørøst for bekkedal i deponiområde 3b Foto:
Stefan Olberg
Deponiområde 7
I forbindelse med KU [31] naturmiljø forelå det ikke registrerte naturverdier for arealene som
beslaglegges i deponiområde D7. Med bakgrunn i økologisk funksjon som et større
sammenhengende naturområde ble hele skogområdet gitt liten til middels verdi.
Ved inventering av deponiområdet sommeren 2017 er et delområde med svartor-sumpskog
definert som et naturtypeområde av B-kvalitet, se Figur 6-18. Et tilsvarende område med
svartor-sumpskog ble påvist helt i nord. Det ble avgrenset et område med edelløvskog helt
sør. I tillegg ble det registrert en storvokst hul ask med A-verdi.
Området har ingen større bekkeløp. Deler av den lavereliggende skogen er grøftet med
grunne terrenggrøfter. Ingen større verdier knyttet til vannveier eller bekker synes dermed å
gå tapt.
Den sørligste delen av deponiområdet synes å ha avrenning mot sørøst, via en mindre bekk
som renner gjennom skogen ned mot Jarelund dam. Rundt 100 m før bekken når Jarelund
dam renner den gjennom en liten oppdemt dam med ung sumpskog. Ved befaring utført av
BioFokus 01.06.17 [39] ble denne dammen med tilhørende sumpskog avgrenset som et
naturtypeområde av B-kvalitet.
Større deler av D7 synes å ha avrenning direkte til Adalsbekken via en liten bekk som
renner sentralt gjennom deponiområdet. Bekken krysser under dagens bane i steinsatt
kulvert 400 m nord for Skoppum stasjon, og renner videre gjennom jordbruksarealene ned
til Adalsbekken.
Et mindre areal i den nordligste delen av deponiet (100 %) synes å ha avrenning via en liten
bekk nordover mot Bondalsbekken og videre til Borrevannet.
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Figur 6-18: Naturtypeområde med svartor-sumpskog, B-kvalitet, sentralt beliggende i området
I en samlet vurdering har en større andel av D7 liten til middels verdi, mens de tre registrerte
naturtypeområdene har stor verdi.
Deponiområde 13
Et område helt nord på Gråmunken er i Kartportal Vestfold [13] beskrevet som en
nøkkelbiotop med bærlyngskog (B2), og et område som brukes av elg, rådyr og eventuelt
storfugl. Området med gammel og hogstmoden skog vurderes å ha middels verdi, mens
områdene med nyetablert og ung skog vurderes å ha liten til middels verdi.
Randsonen for deponiområdet inn mot Gråmunken gir arealbeslag i en bratt skråning med
blandingsskog og voksen løvskog (hogstklasse 5). Med utgangspunkt i at det er større
innslag av voksen løvskog vurderes området å ha middels verdi.
På vestsiden av D13, mot Tangsrødåsen, er det for en stor del yngre skog, både lauv og
barskog. Denne skogen vurderes å ha liten til middels verdi.
Hele Tangsrødmarka har naturverdi i kraft av å være et større sammenhengende
skogområde med økologiske funksjon. I KU [31] naturmiljø ble Tangsrødmarka gitt liten til
middels verdi.
I KU [31] naturmiljø ble Sverstadbekken gitt stor verdi med bakgrunn at den er et viktig
gyte- og oppvekstområde for sjøørret og at den har godt utviklede kantsoner med gråorheggeskog vurdert som viktige naturtypeområder (A-kvalitet). Tilsvarende ble
Undrumsdalsbekkens Østre løp (Tveitenelva) gitt stor verdi med bakgrunn i godt utviklede
kantsoner samt at bekken er en viktig gyte- og oppvekstlokalitet for sjøørret.
Hengsrudvannet har tidligere blitt vurdert som en mindre viktig naturtypelokalitet (Ckvalitet). Etter befaring i 2017 har BioFokus nedregistert området slik at det ikke lenger er
vurdert å ha kvaliteter som tilsier at det er et naturtypeområde.
Samlet vurderes arealene som berøres av D13 å ha liten til middels verdi.
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Deponiområde 18
Deponiområde 18 ligger delvis i skog og delvis i et nylig hogd område sør for Gråmunken.
To grøfter/sidebekker til Sverstadbekken renner gjennom området. Området er relativt flatt.
I KU [31] naturmiljø ble deponiområdet gitt liten til middels verdi, med bakgrunn i at arealet
var en del av det sammenhengende skogområdet i Tangsrødmarka.
Deler av granskogen har i dag store tørke- og sviskader etter å ha blitt eksponert mot sør
ved hogst. Blandingsskog og løvskog i området er av varierende alder, med noe innslag av
svartor og storvokst ask. Opprinnelig verdivurdering [31], liten til middels verdi,
opprettholdes for skogområdene som beslaglegges av deponiet.
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Omfang av inngrep og konsekvenser
Deponi 1/motfyllingen
Registrerte naturverdier i området med deponi/motfylling blir i all hovedsak ødelagt som
følge av tiltaket. Større deler av ravinedalen blir fylt igjen, og muligheten for vilttrekk østvest under dagens E18 vil bli avskåret. Deler av edelløvskogsområdet Bollerud vil kunne
bevares.
Bekkelukking og noe endret hydrologi vil kunne gi mindre negative effekter på vannmiljø i
Hellandselva.
Samlet vurderes tiltaket å gi lite/middels negative omfang ved 100 % oppfylling.
Deponi 3b
Deponi 3b vil forringe viltområdet for musvåk og annet dyreliv fram til ny skog eller beite har
blitt etablert. Den økologiske funksjonen til området vil bli midlertidig forringet. Gjenskaping
av dagens forhold for musvåk og annet dyreliv forutsetter at deponiet revegeteres og at
anleggsveiene fjernes eller tilbakeføres til opprinnelig standard. Ved økende inngrep og
urbanisering på områder med midlertidig arealbeslag, vil forholdene for dyreliv kunne
forringes.
Med 100 % oppfylling vil D3b gi arealbeslag i et område med storvokst løvskog, vurdert
som en mulig hekkelokalitet for musvåk. Alternativet med 50 % oppfylling vil bevare mye av
løvskogområdet.
Gitt vurderingene ovenfor vil D3b gi lite negativt omfang ved 50 % oppfylling og lite/middels
negativt omfang ved 100 % oppfylling. Dette gjelder uavhengig av om deponiet tilbakeføres
til skog eller jordbruksareal, da begge arealtyper skaper habitat for musvåk.
Deponi 7
Ved 100 % oppfylling vil alle tre naturtypeområdene påvirkes av deponiet. Det sentrale
naturtypeområdet med svartor-sumpskog samt storvokst hul ask med A-kvalitet vil fylles
fullstendig ned. For naturtypeområdet med svartorsumpskog i nord og området med
edelløvskog i sør, så vil rundt halvparten av arealet fylles ned, og det vil bli vanskelig å bevare
restarealene på en god måte. Det er ikke praktisk mulig å tilbakeføre deler av ferdigstilt
deponi til svartor-sumpskog, men deponiet kan tilbakeføres til skog av god bonitet gitt
tilstrekkelig jordsmonn og vannhusholdning.
Ved 50 % oppfylling gir mulighet for at en større del av naturtypeområdene kan skjermes i
forhold til direkte arealbeslag.
Under oppfylling vil deponiet berøre en sentral del av det sammenhengende skogområdet i
Solbergåsen. Temporært vil dette redusere områdets økologiske verdi for vilt og annet
dyreliv.
Med utgangspunkt i at tre naturtypeområder blir delvis eller fullstendig ødelagt, vurderes D7
å ha stort negativt omfang ved 100 % oppfylling. Ved at de sentrale verdiene i
naturtypeområdene blir bevart, selv om det må forventes kanteffekter for deler av områdene,
vurderes D7 å ha middels negativt omfang ved 50 % oppfylling. Vurdert ut fra naturmiljø er
det lite ønskelig å tilbakeføre deponiet til jordbruksareal.
Deponi 13
Primært omfang av deponi 13 er arealbeslag av mindre skogarealer med middels eller liten
til middels verdi. Dette gjelder beslag i sonen med voksen blandingsskog og løvskog på
deponiets vestside i brattkanten inn mot Gråmunken.
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100 % oppfylling vil berøre randsonen til en registrert nøkkelbiotop nord på Gråmunken. I
henhold til registreringer av alderssammensetning av skog utført i 2014 [12] er berørt område
nyetablert eller yngre skog med liten til middels verdi.
Sekundært omfang er eventuell påvirkning av vannkvalitet og vannmiljø i Sverstadbekken
samt Hengsrudvann, Svartedalsbekken og Undrumsdalsbekken. Gitt en riktig oppbygging av
deponiet med rensking til fjell/stabile masser og drenerende rene steinmasser i bunnen, vil
vannkvaliteten i hovedsak påvirkes gjennom anleggsfasen. I driftsfasen forventes
vannkvaliteten mot nevnte resipienter å normaliseres til dagens kvalitet, gitt riktig utforming
og vannhåndtering for D13.
Samlet vurderes omfanget til å være lite negativt.
Deponi 18
Deponi 18 gir arealbeslag i et skogområde, men verdiene i området vil gjenskapes ved
reetablering av ny skog over ferdig deponi. Deponiet har lite omfang.
Samlet vurdering av naturmiljø
Tabell 6-3: Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens for naturmiljø
Deponiområde/
Utrednings-alternativ

50 %
Verdi

D1 Tilbakeføring til skog
D1 Dyrka mark

M

D3b Tilbakeføring til skog
D3b Dyrka mark
D7 Tilbakeføring til skog
D7 Dyrka mark
D13 Tilbakeføring til skog
D13 Dyrka mark

M

M/S

L/M

D18 Tilbakeføring til skog
D18 Dyrka mark

L/M

Omfang

100 %
Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Lite/mid. neg.

(--)

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Lite/mid. neg.

(--)

Lite neg.

(-)

Lite/mid. neg.

(--)

Lite neg.

(-)

Lite/mid. neg.

(--)

Middels neg.

(--)

Stort neg.

(---)

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Stort neg.

(---)

Lite neg.

(-)

Lite neg.

(-)

Lite neg.

(-)

Lite neg.

(-)

Lite neg.

(-)

Lite neg.

(-)

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Konsekvenser i anleggsfasen
Opplegging av deponi 1/motfyllingen tilrettelagt for nydyrking og med utlegging av masser for
nytt jordbruksareal vil også skape avrenning med jordpartikler og nitrogenforbindelser.
Planlagte renseløsninger for dobbeltspor og deponi vil redusere forurensningen til
Tangenbekken og Hellandselva. Under anleggsfasen må naturtypeområdet (edelløvskog)
ved Bollerud beskyttes mot direkte inngrep så langt det er mulig og hensiktsmessig.
Ved oppfylling av D3b vil maskiner og ferdsel gi støy og uro slik at området temporært ikke
blir brukt som hekkelokalitet for musvåk. Under oppfylling vil avrenning av
nitrogenforbindelser og partikler til Bondalsbekken øke.
I anleggsfasen vil aktivitet, trafikk, støy og ferdsel påvirke nærområdene til deponi 7, og gi en
temporær effekt på vilt og annet dyreliv som bruker skogområdet. Dette gjelder habitatbruk
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av områdene nær deponi og anleggsveier, samt at tiltaket kan påvirke vilttrekk i området. I
forbindelse med opplegging kunne gi temporære effekter på vannkvalitet for resipientene
nedstrøms.
I prosessen med aktiv deponering av sprengstein vil avrenningen fra deponiområde 13 ha
økt innhold av mineralpartikler og nitrogenforbindelser. Selv med planlagt
sedimentasjonsdam nedstrøms deponiet, vil avrenningen kunne gi økt innhold av partikler og
nitrogenforbindelser i resipientene nedstrøms.
I anleggsfasen vil avrenning fra deponiområde 18 kunne påvirke vannkvaliteten i de to
grøftene/bekkene gjennom området, som har avrenning til Sverstadbekken. Deponering vil
kunne påvirke vannkvaliteten i Sverstadbekken, selv om det etableres sedimentasjonsdam.
Deponi 18 er primært tenkt brukt for deponering av jord, og vil derfor ikke gi avrenning av
nitrogenforbindelser til Sverstadbekken.

I tilknytning til deponiområde D1/motfylling, D7 og D13 kan det være aktuelt å etablere
knuseverk for produksjon av ulike steinfraksjoner til bruk i anlegget. Nærområdet til
knuseverket må følges opp med støvmålinger i henhold til beskrivelsene i
forurensningsforskriften.
Avbøtende tiltak
Anleggsveier og deponiområder bør ha «viltkryssinger» med hull i anleggsgjerdet for vilttrekk
i registrerte viltkorridorer i aksen øst - vest.
Kulturmiljø
Kulturminner defineres som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er
definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller
sammenheng. Kulturlandskap og -miljøer er landskap som er preget av menneskelig bruk og
virksomhet.
Kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) og alle erklærte stående byggverk med
opprinnelse fra før 1650, er ifølge lov om kulturminner (KML) § 4 (LOV-1978-06-09-50)
automatisk fredet. Yngre kulturminner som ikke er vedtaksfredet ifølge KML kan være vernet
i medhold av plan- og bygningsloven § 12 (LOV-2008-06-27-71). Registrerte kulturminner
som mangler formelt vern, utgjør en markering av at kulturminnet kan ha interesse for folk
flest samt kulturminneforvaltningen.
I tillegg til metodikk beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser [18],
er veilederen Kulturminner, kulturmiljøer og landskap benyttet. Planlegging etter plan- og
bygningsloven (2016) [8] som tar for seg hvilke rammeverk som fins og hvilke prosesser som
skal gjennomføres for å få en god og bærekraftig forvaltning av kulturarven er også benyttet.
Andre retningslinjer som er tatt hensyn til tar utgangspunkt i Nasjonal verneplan for
kulturminner i jernbanen (2015), Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) for
Vestfold fylke, og Riksantikvarens Fredningsstrategi mot 2020 for kulturminneforvaltningen
(2015).
Følgende virkninger for kulturmiljøet skal utredes:
1. Kulturlandskap, kulturmiljøer og kulturminner som deponiene påvirker skal beskrives.
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2. Helheten og sammenhengen som kulturminnene inngår i skal beskrives og virkninger av
deponiene vurderes.
3. Virkninger for automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner som berøres av
tiltaket skal vurderes.
Omfanget vurderes ut ifra hvordan tiltaket vil berøre kulturminner og kulturmiljøer. Både den
direkte påvirkningen på kulturmiljøer, så vel som helheten og sammenhengene i
kulturlandskapet er vurdert.
Overordnet beskrivelse av kulturmiljøene
Store deler av planområdet består av jordbruksarealer og skogkledde åser som til sammen
gir uttrykk for et tradisjonelt gårdslandskap med tidsdybde. Deler av området utgjorde
naturlige viker i steinalderen, og flere kulturminnelokaliteter langs de nord-sørgående
høydedragene vitner om at de har vært attraktive bo- og fangstplasser.
Det er forholdsvis få automatisk fredede kulturminner i eller nær den planlagte
dobbeltsportraseen. Unntaket er i traséens søndre ende, på Brekke og Sverstad, hvor flere
kjente gravfelt fra jernalder er påvist både øst og vest for den planlagte korridoren. Også på
Råen/Ødegården finnes flere interessante steinalderlokaliteter, det vil si nordvest for
Adalsborgen og i utmarka sørover fra borgen. Området helt inntil Adalsborgen har middels til
stor kulturhistorisk verdi som følge av at den utgjør et automatisk fredet forsvarsverk fra
jernalderen. Også på Viulsrød samt, rett vest for Skoppum, er det gjort interessante
steinalderfunn.
Kulturminnene fra nyere tid viser tidsdybde både når det gjelder funksjon, bebyggelse og
infrastruktur. Den enhetlige karakteren sees tydelig i gårdsbebyggelse og størrelsen på
bruksenhetene, som stort sett består av vanlige mellomstore bruk. Gjenværende bebyggelse
har bevarte tunformer, selv om bygningene oftest har begrenset arkitektonisk betydning.
Georadarundersøkelser gjennomført av NIKU [36] har vist at det finnes en del uregistrerte
arkeologiske levninger innenfor planområdets områder med dyrket mark. I forbindelse med
Vestfold fylkeskommunes prøvestikking sommeren 2017 har flertallet arkeologiske lokaliteter
blitt justert med hensyn til beskrivelse, avgrensning og vernestatus. Av de mer interessante
nye registreringene kan nevnes lokalitetene rundt Sverstad.
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Figur 6-20: Kartet viser registreringer oppdelt etter kulturminnekategori
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Verdivurdering
Deponiområde 1
Delområdet Kopstad under Nykirke kulturmiljø er som helhet tidligere vurdert til å ha liten til
middels verdi [31]. Deponiområdet og de deler som berøres av anleggsarbeider ligger
imidlertid i en del av delområdet som kun representerer marginale kulturhistoriske verdier.
De arkeologiske kulturminnene i influensområdet er vanlige og har begrenset
opplevelsesverdi. På samme måte har bebyggelsen og bygningsmiljøet som følge av E18
begrenset kulturhistorisk betydning, selv om enkelte bygninger har arkitektoniske verdier. I
tillegg er deler av de opprinnelige sikt- og ferdselslinjene, f.eks. mellom Kopstad vest og øst,
brutt. Den historiske konteksten er med andre ord fragmentert og den samlete vurderingen
er at området har liten verdi.
Deponiområde 3b
Delområdet Nykirke gårdsmiljøers kulturhistoriske verdier, som tidligere er vurdert til liten-tilmiddels verdi [31], knyttes hovedsakelig til det historiske gårdslandskapet med sin spredte
bebyggelse, samt tidsdybde. Deponiområdet planlegges til en marginal del av delområdet
hvor de kulturhistoriske verdiene først og fremst representeres av de arkeologiske
kulturminnene som både er representative for epoken og inngår i en kontekst. Bebyggelsen
på Åsrød, som er vanlig forekommende og inneholder bygninger med begrenset arkitektonisk
betydning, er utslagsgivende for at miljøet samlet vurderes å ha liten-til-middels-verdi.
Deponiområde 7
Delområdene Gusland og Solberg Vest/Føske er tidligere vurdert til å ha middels samt litentil-middels verdi [31]. I de aktuelle delene av skogsdelene bidrar småskala miljøer, tun og
veifar til den historiske lesbarheten. Det tidligere dyrkningslandskapet nord for Snapsrød er i
dag grodd igjen, men her finnes en konsentrasjon av fredete lokaliteter som vitner om
tidsdybden og en historisk kontekst som fortsatt går å lese. Området vurderes på bakgrunn
av dette å ha liten-til-middels verdi.
Deponiområde 13
Delområdet Adal er tidligere vurdert å ha liten til middels kulturhistorisk verdi [31]. Brorparten
av disse representeres av Adal med nyere tids gårdsbebyggelse i øst. Med hensyn til
steinalderboplassen er slike kulturminner vanlig forekommende i regionen, selv om akkurat
denne strekker seg over et stort område. Det finnes potensiale for tilsvarende funn i
nærområdet, men den samlete vurderingen er at området har liten kulturhistorisk verdi.
Deponiområde 18
Både Jareteigen og Skotte er tidligere vurdert å ha liten-til-middels kulturhistoriske verdier
[31]. Vurderingen bygger på den samlete kulturhistoriske verdien som inkluderer det åpne
landskapet med gårdsbebyggelsen og koplingen til raet i øst. Utmarksminnene rundt
deponiområdet forteller en historie om forholdene mellom inn- og utmark over tid. I dag ligger
gårdsbrukene lenger øst, men steinalderlokalitetene vitner om eldre boplasser og -strukturer
fra den gang havnivået var høyere. Til sammen forteller det noe om tidsdybden i området. I
tillegg er det et potensiale for arkeologiske funn av steinalderlokaliteter i nærområdet.
Området vurderes samlet sett å ha liten-til-middels kulturhistorisk verdi.
Omfang av inngrep og konsekvens
Deponi 1/motfylling
Deponi 1/motfylling planlegges i en kile mellom åsryggen i vest, eksisterende jernbanetrase
og E18 i øst. Det ligger således i en fragmentert historisk kontekst.
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Ingen kjente kulturminner blir berørt av deponiet. Deponiet får muligens visuell nærvirkning
for våningshus og driftsbygning i øst (SEFRAK-ID 07010103040, 07010103041). Den
historiske lesbarheten er imidlertid allerede redusert i og med at tunene ligger tett inntil både
eksisterende jernbane og E18 og tunet er således utenfor influensområde.
Deponiområdet får minimal innvirkning på kulturminner og -miljøer i delområdet Kopstad.
Omfang av tiltaket vurderes som intet.
Deponi 3b
Deponiområdet kommer ikke i direkte konflikt med kjente kulturminner, hverken med 50 %
eller 100 % oppfylling, men deponiet vil bli synlig for historisk bebyggelse langs Åsrødveien i
nord. I tillegg kan deponi 3b i forbindelse med full utnyttelse (100 %) muligens komme i
konflikt med potensielle uregistrerte funn langs høydekote 90m. Omfanget for både 50 % og
100 % oppfylling vurderes på bakgrunn av dette som ubetydelig. Hverken reetablering av
skog eller etablering av jordbruksarealer vil påvirke de kulturhistoriske verdiene, alternativene
vurderes derfor ha ubetydelig konsekvens for kulturminner og –miljøer.
Deponi 7
Deponi 7 vil med 50 % og 100 % oppfylling komme i konflikt med to automatisk fredete
bosetningsspor fra jernalder (LOK-ID 229809, 229813) samt automatisk fredete dyrkingsspor
fra middelalderen (LOK-ID 230181). Registrerte steingjerder ol. fra nyere tid vil også berøres,
hvilket vil svekke den historiske lesbarheten og sammenhengen i omgivelsene, men ikke
nødvendigvis i kulturmiljøene som helhet.
I anleggsperioden vil anleggsvei østover fra Skottåstunnelens nordre tverrslag medføre
nærføring, men ikke direkte stor risiko for ødeleggelse, til et automatisk fredet
bosetningsområde (LOK-ID 40830) fra steinalderen.
Omfanget for både 50 % og 100 % oppfylling vurderes på bakgrunn av dette som middels til
stor negativt. Ny arealbruk gjennom etablering av jordbruksareal kan sees som
rekonstruksjon av et tidligere dyrkningslandskap. Dette vil tydeliggjøre den historiske
lesbarheten i området. Omfanget av tiltaket kompenserer på en måte således det negative
omfanget relatert til anleggsperioden men veier ikke opp og gir derfor ikke utslag på samlet
konsekvens.
Deponi 13
Deponi 13 kommer ikke i direkte konflikt med registrerte kulturminner hverken med 50 % og
100 % oppfylling. 100 % oppfylling medfører imidlertid nærføring til steinalderboplassene
(LOK-ID 35647, 229432) hvilket kan redusere den historiske lesbarheten og de historiske
strukturene. Omfanget for både 50 % og 100 % oppfylling vurderes på bakgrunn av dette
som ubetydelig.
Deponiområdet har både ved 50% og 100% oppfylling ubetydelig konsekvens for
kulturminner og –miljøer i området.
Deponi 18
Deponiet legges i skog og påvirker derfor ikke det åpne landskapsrommet Adal eller området
ved Jareteigen og Huseklepp. De sentrale kulturhistoriske verdiene fra nyere tid i
delområdene Jareteigen og Skotte blir dermed ikke berørt.
Deponiområdet vil med 50 % oppfylling ikke være i konflikt med kjente registreringer av
kulturminner. Det vil imidlertid innebære nærføring til LOK-ID 35641, et automatisk fredet
kullfremstillingsanlegg fra tidig jernalder, som muligens kan medføre at opplevelsesverdier
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og den historiske lesbarheten av kulturminnet reduseres. Med 50 % utnyttelse vurderes
deponiet derfor ha lite negativt omfang.
Med 100 % oppfylling vil deponiområdet komme i konflikt med samme kullfremstillingsanlegg
(LOK-ID 35641), samt kullfremstillingsanleggene LOK-ID 15535 og 229499. Deponiet vil
også innebære nærføring til LOK-ID 6182 i sør. Tiltaket vil således berøre tre kulturminner
med liten verdi, men dette vurderes ikke å svekke den historiske sammenhengen i
kulturmiljøet i stort. Med 100 % utnyttelse vurderes deponiet derfor ha middels til stort
negativt omfang.
Samlet vurdering av kulturmiljø
Tabell 6-4: Samlet vurdering for verdi, omfang og konsekvens for kulturmiljø
Deponiområde/
Utrednings-alternativ
D1 Tilbakeføring til skog
D1 Dyrka mark

Verdi

L

D3b Tilbakeføring til skog
D3b Dyrka mark

L/M

L/M

D13 Tilbakeføring til skog
D13 Dyrka mark
D18 Tilbakeføring til skog
D18 Dyrka mark

L

L/M

Konsekvens

100 %
Omfang

Konsekvens

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Intet

0

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Lite/mid. neg.

D7 Tilbakeføring til skog
D7 Dyrka mark

50 %
Omfang

Ikke aktuelt

(--)

(--)

Mid/stor neg.

Ikke aktuelt

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Lite neg.

(-)

Mid/stor neg.

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

(--)
Ikke aktuelt

Konsekvenser i anleggsfasen
For deponi 1/motfylling vurderes det ikke oppstå permanente konsekvenser under
anleggsperioden.
Felles atkomstvei i vest og felles atkomstvei fra nordvest ned til riggområde vest for D7, vil
innebære nærføring til historisk bebyggelse på Skaug og Granli (Hagen).
Midlertidig påvirkning, i form av vibrasjoner som følge av transport, på kulturminner og
kulturmiljø i anleggsperioden vil kunne oppstå langs anleggsveien fra sør til deponiområde
D18. Det samme gjelder for bosetningssporene i nærheten av anleggsveien til
Gråmunktunnelen og deponiområde D13. Vibrasjonene kan forstyrre sammensetningen i
kulturlagene, men det forventes ikke at kulturminnene ødelegges av dette.
Avbøtende tiltak
Det er ikke funnet behov for avbøtende tiltak med hensyn til kulturminner.
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Naturressurser
Med naturressurser menes i denne sammenhengen ressurser fra jord, skog, og andre
utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, jaktbart vilt, vannforekomster og
georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, vann, berggrunn
og løsmasser i et ressursperspektiv.
Med ressursgrunnlaget menes de ressurser som er grunnlaget for verdiskapning og
sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Det gjelder både mengde og
kvalitet. Vurderingen skal også omfatte en grov vurdering av den økonomiske utnyttelsen av
ressursene.
Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om naturressursene på arealer som
direkte beslaglegges eller ligger i deponienes influensområde. Utredningen skal belyse
hvordan gjennomføringen vil kunne påvirke disse verdiene.
Matjord
Matjord med høy kvalitet er en ressurs som i størst mulig grad skal gjenbrukes. I henhold til
en foreløpig utgave av Kravspesifikasjon Matjordplan [25] utarbeidet av Vestfold
fylkeskommune, skal det utarbeides planer som sikrer at matjorda blir behandlet og flyttet på
best mulig måte.
Kravspesifikasjon Matjordplan [25] gir detaljerte føringer for beskrivelse og bruk av matjord,
vurdering og avklaring av mottaksarealer og utførelse av jordflyttingen. Enkelte av
deponiområdene kan ha potensiale til å bli opparbeidet til framtidige jordbruksarealer. Planer
som ivaretar flyttingen av matjord fra traseen til deponiene eller andre aktuelle arealer vil
være en del av det videre arbeidet. Kravspesifikasjon Matjordplan [25] skal inngå som et
grunnlag i vurderingene av mulige avbøtende og kompenserende tiltak.
Følgende virkninger for naturressurser skal utredes:
1. Arealbeslag av de ulike kvalitetene og egenskapene for dyrket og dyrkbar mark, samt
skog av høy bonitet skal dokumenteres. Det skal gis en kort generell vurdering rundt
kompensasjonsarealer og utfordringer med dette.
2. Den landbruksmessige egnetheten av arealer kartlagt som dyrkbar mark og/eller arealer
som kan etableres som dyrkbar mark innenfor planområdet til deponiene skal vurderes.
Deponi D13 antas å være godt egnet for dette.
3. Georessurser med betydning for samfunnet skal omtales og inngrep i/berøring av disse
beskrives. Eventuelt verdifulle geologiske forekomster i deponiområdene skal kartfestes.
4. Eventuelle påvirkninger av drikkevannsressursene herunder
drikkevannsbrønner som berøres av tiltaket skal vurderes.

overflatekilder

og

5. Risiko for påvirkning av grunnvannet belyses og eventuelle konsekvenser for områder
med høy verdi beskrives.
6. Betydningen for det enkelte gårdsbruk og hensynet til lokale brønner som berøres av
tiltaket skal vurderes.
7. Eventuell påvirkning av viltproduksjon, trekkveier og mulighet for jaktutøvelse som
berøres av tiltaket skal vurderes.
Omfanget vurderes ut ifra tiltakets virkning på overnevnte punkter, samt kriterier gitt i Statens
vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser [18]. Omfangsvurderingene er gjort i et
langtidsperspektiv, og etterbruk av deponiene er inkludert i vurderingen. Deponiområdene
omfatter i hovedsak arealer som brukes til jord- og skogbruksdrift. Ved vurdering av virkning
for naturressurser er derfor omfang for disse ressursene vektlagt i størst grad. Ved
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tilbakeføring til dagens arealbruk er omfang vurdert som intet, under forutsetning av at
reetablerte arealer har tilsvarende produksjonspotensial som opprinnelig. Ved etablering av
jordbruk som ny arealbruk vurderes dette som en styrking av produksjonspotensialet slik at
omfanget vurderes som positivt. Dette forutsetter at jordbruksarealene som etableres blir
drivverdige og har et produksjonspotensial som samsvarer med beslaglagt jordbruksareal i
planområdet.
Overordnet beskrivelse av naturressurser
Områdene på og langs Vestfoldraet er av de eldste kulturlandskapene i Norge, et landskap
skapt av jordbruk, beiting og teigbasert skogbruk nær gårdene.
Planområdet for nytt dobbeltspor berører to større sammenhengende skogsarealer,
Tangsrødmarka og Solbergåsen, hvor det drives aktivt skogbruk. Tiltaket berører også skog
på mindre koller og åser i jordbrukslandskapet. Planområdet har innslag av store
sammenhengende jordbruksarealer som gir mulighet for effektiv jordbruksdrift.
Matjordkvalitet og dreneringsforhold gir mulighet for gode avlinger av krevende vekster. Det
er ikke lokalisert kjente georessurser med betydning for samfunnet eller overflatekilder til
drikkevann, innenfor deponiområdene.
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D1

D3B

D7

D13

D18

Figur 6-21: Registreringskart (AR5) for ulike klasser av dyrka jord samt dyrkbar jord i skog.
Plangrense ved varsel om oppstart av planarbeidet er vist med sort linje
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Verdivurderinger
Deponiområde 1
Deponiområde 1 er lokalisert i en skogkledt ravinedal. Deponiområdet er en del av et større
sammenhengende skogsområde og består av skog av høy og særs høy bonitet (ikke dyrkbar
mark). En skogsbilvei leder inn i området fra sør. Helt i sør er det fulldyrka jord. Jordet er
dyrket opp etter at det ble gjennomført jordsmonnskartlegging i området, og er ikke omfattet
i RPBAs [19] verdisetting. Det går et vilttrekk langs eksisterende spor.
Samlet vurderes deponiområdet å ha middels verdi med hensyn til naturressurser.
Deponiområde 3b
Deponiområde 3b er lokalisert i en smal og småkupert skogkledt dal mellom Åsrød og Skaug.
Området består av skog av høy og særs høy bonitet (ikke dyrkbar jord), samt noe
jordbruksareal i sør. Jordbruksarealet er kartlagt som fulldyrka jord i AR5 [12], men brukes i
dag som beitemark. Jordet er dyrket opp etter at det ble gjennomført jordsmonnskartlegging
i området, og er ikke omfattet i RPBAs verdisetting. Det er lokalisert to grunnvannsbrønner i
nærheten av deponiområdet.
Samlet vurderes deponiområdet å ha middels verdi med hensyn til naturressurser.
Deponiområde 7
Deponiområde 7 Snapsrød er lokalisert i et skogsområde nord for Snapsrød. Området er
relativt flatt, med mindre høyder på alle kanter. Området består av skog av særs høy og høy
bonitet, hvorav et lite område er kartlagt som dyrkbar mark. I sør omfatter deponiområdet
deler av et jorde med fulldyrka mark. Det går vilttrekk i øst-vest-retning like nord for
deponiområdet.
Samlet vurderes deponiområdet å ha middels verdi med hensyn til naturressurser.
Deponiområde 13
Deponiområde 13 Tangsrød er lokalisert i dalen mellom Gråmunken i vest og Tangsrødåsen
i øst. Området er i hovedsak gammel fulldyrket kulturmark som er i ferd med å gro igjen. Over
halvparten av skogen er av høy bonitet, og resten er av lav og middels. Deler av
jordbruksområdet i dalbunnen brukes i dag som beitemark og til produksjon av juletrær.
Deponiarealet kommer ut på et større jordbruksareal med fulldyrka mark i sør.
Langs åskantene mot Gråmunken og Tangsrødåsen vokser det skog av varierende bonitet,
med betydelig innslag av lauvskog. Inn mot Gråmunken er det for en stor del gammel og
hogstmoden skog, mens det er yngre skog i skråningen mot Tangsrødåsen. Det ferdes vilt i
området.
Samlet vurderes deponiområdet å ha middels til stor verdi med hensyn til naturressurser.
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Figur 6-22: Dyrka mark, Tangsrødjordet, i sør av deponiområde 13, sett mot nordvest
Deponiområde 18
Deponiområde 18 er lokalisert i utkanten av Tangsrødmarka. Deponiområdet består av skog
av utelukkende høy og særs høy bonitet. I sør er deler av området hogstflate. Omtrent halve
deponiarealet er kartlagt som dyrkbar jord. Deponiområdet er en del av en større
sammenhengende skog- og utmarksområde med viltressurser.
Samlet vurderes deponiområdet å ha middels til stor verdi med hensyn til naturressurser.

Figur 6-23: Skog med høy og særs høy bonitet i deponiområde 18
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Omfanget av inngrep og konsekvenser
Deponi 1/motfylling
Arealbeslag for deponiområdet er vist i Tabell 6-5.
Tabell 6-5: Arealbeslag (daa) for deponi 1/motfylling
Arealtype
D1 50 %
Fulldyrka jord
Innmarksbeite
Skog
Dyrkbar mark
Åpen fastmark
Vann
Samferdsel
* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser

D1 100 %
7
52
-

Som følge av dobbeltsporet vil skogsområdet fragmenteres, og delvis beslaglegges.
Deponiet/motfyllingen vil ikke få ytterligere negative konsekvenser for jaktutøvelse enn hva
jernbanetiltaket medfører. Deponioverflaten vil ligge høyere enn dagens terreng og gi en
bedring av driftsforhold. Ved etablering av jordbruksareal på deponiet vil skogressursen gå
tapt, og arealbeslag vest for dobbeltsporet vil føre til reduksjon av et større sammenhengene
skogsareal.
Dobbeltsporet fragmenterer beslaglagt jordbruksareal i sør, noe som gir dårlig arronderte
restarealer. Ved å ta i bruk jordressurser herfra til å etablere jordbruksareal over deponiet vil
samlet omfang for naturressurser være middels positivt. Ved reetablering av skog er omfang
vurdert som lite positivt.
Deponiet ligger i nedbørfeltet til Hellandselva. Ved etablering av jordbruksareal fremfor
skogbruk må man regne med økt avrenning fra arealene. Det er lokalisert 3
grunnvannsbrønner i nærhet til deponiarealet. Grunnvannsbrønnene ligger høyere i terrenget
enn motfyllingen/deponiet, slik at vannkvalitet trolig ikke vil påvirkes. Det vurderes også som
lite sannsynlig at vannstanden i disse brønnene vil påvirkes.
Deponi 3b
Arealbeslag for deponiet er vist i Tabell 6-6. Ved 50 % oppfylling beslaglegger deponiarealet
hovedsakelig skog. Ved 100 % oppfylling blir det også noe beslag av jordbruksareal i sør.
Dette vil redusere størrelsen på et jorde som i dag benyttes til beitemark.
Tabell 6-6: Arealbeslag (daa) for deponi 3B
Arealtype
Fulldyrka jord
Innmarksbeite
Skog
Dyrkbar mark
Åpen fastmark
Vann
Samferdsel

50 %
0,7
40
-

100 %
4
60
-

Ved tilbakeføring av eksisterende arealbruk vil skogen gjenskapes, slik at omfang vurderes
som intet. For at det ikke skal gi negativt omfang for skogbruk forutsettes det at reetablert
skog er av tilsvarende bonitet som dagens skog (høy og særs høy bonitet). Også
jordbruksareal i sør skal reetableres ved tilbakeføring av eksisterende arealbruk. For å
reetablere skog og jordbruksareal forutsettes det at det bygges opp med tilstrekkelige
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jordressurser. Ved etablering av jordbruksareal på søndre del er omfang vurdert som middels
positivt.
Deponiet ligger i nedbørfeltet til Tveitenelva og Sandeelva, med avrenning til
Undrumsdalsbekken og Bondalsbekken. Ved etablering av jordbruksareal fremfor skogbruk
må man regne med økt avrenning fra arealene. Det er lokalisert 2 grunnvannsbrønner i
nærhet til deponiområdet, disse skal undersøkes nærmere.
Deponi 7
Arealbeslag for deponiet er vist i Tabell 6-7. Ved både 50 og 100 % utnyttelse beslaglegger
deponiarealet hovedsakelig skog av høy og særs høy bonitet, samt noe jordbruksareal i sør.
Ved adkomst til deponiet gjennom to ulike anleggsveier, en fra nordvest og en fra sørvest, vil
det også bli midlertidig beslag av skog her.
Tabell 6-7: Arealbeslag (daa) for deponi 7
Arealtype
Fulldyrka jord
Innmarksbeite
Skog
Dyrkbar mark*
Åpen fastmark
Vann
Samferdsel

50 %
87
1
-

100 %
128
2
-

* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser

Ved tilbakeføring til eksisterende arealbruk vil skogen gjenskapes, og omfang er satt til intet.
For at det ikke skal gi negativt omfang for skogbruk forutsettes det at reetablert skog er av
tilsvarende bonitet som dagens skog (høy og særs høy bonitet). Også jordbruksareal i sør
reetableres ved tilbakeføring av eksisterende arealbruk. For å reetablere skog og
jordbruksareal forutsettes det at det bygges opp med tilstrekkelige jordressurser.
Ved etablering av jordbruksareal på søndre del av deponiet vil deler av skogressursen gå
tapt, og føre til reduksjon av et større sammenhengene skogsareal. Samtidig vil man få et
nytt jordbruksareal som kan drives i sammenheng med eksisterende dyrka mark i sør. Samlet
omfang ved ny arealbruk er derfor vurdert som middels positivt.
Deponiet ligger i nedbørsfeltet til Sandeelva. Ved etablering av jordbruksareal fremfor
skogbruk må man regne med økt avrenning fra arealene. Fra sprengsteindeponier forventer
man tilførsel av nitrat i grunnvann. Det er ikke lokalisert grunnvannsbrønner i nærhet til
deponiområdet som påvirkes av dette.
Deponi 13
Arealbeslag for deponiet er vist i Tabell 6-8. Deponiarealet beslaglegger i hovedsak
jordbruksareal og skog.
Tabell 6-8: Arealbeslag (daa) for deponi 13
Arealtype
Fulldyrka jord
Innmarksbeite
Skog
Dyrkbar mark*
Åpen fastmark
Vann
Samferdsel

50 %
1
19
39
8
0,8
2

100 %
1
24
71
8
0,9
3

* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser
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Ved tilbakeføring til eksisterende arealbruk vil dagens beitelandskap gjenskapes. For at det
ikke skal gi negativt omfang forutsettes det at reetablert mark er av tilsvarende kvalitet som
dagens. Reetablert jordbruksareal vil ha en bedre arrondering enn dagens situasjon. Arealet
vil også få bedre lysforhold og bedret drenering. Tilbakeføring av dagens arealbruk vurderes
derfor å gi lite positivt omfang for naturressurser.
Tilsvarende som ved tilbakeføring av eksisterende arealbruk vil maksimal etablering av
jordbruksareal gi areal med gode lysforhold og drenering. Ved å optimalisere for jordbruk
oppnår man arealer som klassifiserer til stor verdi, innenfor et område som i dag er gitt
middels verdi. Samlet omfang for naturressurser vurderes derfor til å være middels til stort
positivt.
Deponi 18
Deponiet vil beslaglegge skog av høy og særs høy bonitet, hvorav halve deponiet også
beslaglegger dyrkbar mark, ved begge utredningsalternativer.
Tabell 6-9: Arealregnskap (daa) for deponi 18
Arealtype
Fulldyrka jord
Innmarksbeite
Skog
Dyrkbar mark*
Åpen fastmark
Vann
Samferdsel

50 %
38
20
-

100 %
67
34
-

* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser

Ved tilbakeføring til dagens arealbruk vil skogen gjenskapes. Dette medfører at dagens skog
må hugges, og ny plantes etter anleggsperioden. For at det ikke skal gi negativt omfang for
skogbruk forutsettes det at reetablert skog er av tilsvarende bonitet som dagens skog (høy
og særs høy bonitet). For å reetablere dagens arealbruk forutsettes det også at jordressurser
fra dyrkbar mark ivaretas og tilbakeføres til området.
For jaktutøvelsen i området vil jernbanetiltaket lage en barriere i nord-sør retning, med
mulighet for kryssing gjennom en viltovergang like vest for deponi 18. Tilbakeføring av
eksisterende arealbruk vil hindre at deponiet bidrar til ytterligere negativt omfang for
jaktutøvelse enn jernbanetiltaket allerede medfører.
Ved tilbakeføring av dagens arealbruk settes omfang til intet for begge utredningsalternativer.
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Samlet vurdering av naturressurser
Tabell 6-10: Samlet vurdering - verdi, omfang, konsekvens og rangering for naturressurser
Deponiområde/
Utrednings-alternativ

Verdi

D1 Tilbakeføring til skog
D1 Dyrka mark
D3b Tilbakeføring til skog
D3b Dyrka mark

M

M

M

M/S

D18 Tilbakeføring til skog
D18 Dyrka mark

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Lite pos.

(+)

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Mid. pos.

(++)

Intet
Mid. pos.

Ikke aktuelt
Lite pos.

D13 Tilbakeføring til skog
D13 Dyrka mark

Konsekvens

100 %
Omfang

Intet

D7 Tilbakeføring til skog
D7 Dyrka mark

50 %
Omfang

Mid./stor pos.
Intet

M/S

Ikke aktuelt

0

(++)
0

Intet
Mid. pos.
Intet

Konsekvens

0

(++)
0

Ikke aktuelt

Mid. pos.

(++)

(+)

Lite pos.

(+)

(++/+++)
0
Ikke aktuelt

Mid./stor pos.
Intet
Ikke aktuelt

(++/+++)
0
Ikke aktuelt

Etablering av skog- og jordbruksareal
Jord som tas av og kjøres bort fra anleggsområder er det mulig å benytte til å skape nye
og/eller bedre skog- eller jordbruksarealer. Tilrettelegging og oppdyrking av deponier kan
være en mulighet. Alternativt kan jorda brukes til andre jordbruksarealer med lav
løsmasseoverdekning eller løsmasser med dårlig matjordkvalitet.
For å etablere skog av tilsvarende bonitet som opprinnelige arealer må
jordsmonnsoppbyggingen og dreneringsforhold være tilsvarende som på eksisterende
skogsområder. For å reetablere skog av høy bonitet på dyrkbar mark, må også nye arealer
etableres med dyrkbar mark.
Ved etablering av fulldyrka mark på deponier er både mengde og kvalitet på de ulike
jordlagene, samt oppbyggingen avgjørende for resultatet. Det bør legges minimum 1,3 meter
med jord, hvorav 1 meter undergrunnsjord og 30 cm matjord. God drenering av arealene må
også sikres. Prosess for flytting av jord for oppbygging av ny dyrka mark er beskrevet av
NIBIO i Mulighetsstudien vedrørende erstatningsareal for dyrka mark og håndtering av
jordressurser [35]. Ved flytting av jord må en være oppmerksom på fare for spredning av
fremmede arter, ugras og andre skadegjørere i jordbruket.
Konsekvenser i anleggsfasen
Det vil ikke være mulighet for drift av jord- eller skogbruksareal på deponiområdene under
anleggsperioden. Skog- og jordressurser må tas ut før anleggsstart, og gir behov for areal
for lagring av jordmasser. Flytting av jordmasser kan medføre økt partikkelavrenning til
bekkeresipienter. Lokal viltproduksjon vil kunne påvirkes av midlertidig arealbeslag og
fragmentering, samt støy. Dette gjelder særlig for anleggsvei inn til deponi 7, som vil være
en barriere for vilttrekk i området.
Avbøtende tiltak
Det er ikke funnet behov for avbøtende tiltak med hensyn til naturressurser.
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Samlet vurdering av konsekvensene
Tabell 6-11 viser en sammenstilling av konsekvensen for miljøtemaene.
Konsekvenser i anleggsfasen er ikke tatt med i vurderingen.
Tabell 6-11: Sammenstilling av konsekvensene for miljøtemaene
Deponiområde/
Utredningsalternativ
D1 Tilbakeføring
til skog
D1 Dyrka mark

Landskapsbilde
50 % 100 %
Ikke
(0/+)
aktuelt
Ikke
(+)
aktuelt

Nærmiljø og
Naturmiljø
friluftsliv
50 % 100 % 50 % 100 %
Ikke
Ikke
0
(--)
aktuelt
aktuelt
Ikke
Ikke
0
(--)
aktuelt
aktuelt

Kulturmiljø
50 % 100 %
Ikke
0
aktuelt
Ikke
0
aktuelt

Naturressurser
50 %
Ikke
aktuelt
Ikke
aktuelt

100 %

(+)
(++)

D3b Tilbakeføring
til skog

0

0

(-)

(-)

(-)

(--)

0

0

0

0

D3b Dyrka mark

0

(0/-)

(-)

(-/--)

(-)

(--)

0

0

(++)

(++)

D7 Tilbakeføring
til skog

(0/-)

(-/--)

(0/-)

(-)

(--)

(---)

(--)

(--)

0

0

Ikke
aktuelt

(-)

Ikke
aktuelt

(---)

Ikke
aktuelt

0

Ikke
aktuelt

(++)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0

0

(+)

(+)

(-/--)

(-/--)

(-/--)

(-/--)

(-)

(-)

0

0

0

0

0

0

(-)

(-)

(-)

(--)

D7 Dyrka mark
D13 Tilbakeføring
til skog
D13 Dyrka mark
D18 Tilbakeføring
til skog
D18 Dyrka mark

Ikke
(-/--)
aktuelt

Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt

(++/+++) (++/+++)
0

0

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

For landskapsbilde vil terrengendringene i deponiområde 7 og 13 gi negative konsekvenser,
mens det for deponiområde 1 er vurdert at endringene er positive.
Nærmiljø- og friluftsliv vil lokalt påvirkes ved at stier og løyper berøres, spesielt dersom det
etableres dyrka mark. For deponi 3b, 7 og 13 er det vurdert at dette er negativt, mens deponi
1/motfylling og 18 ikke vil få noen merkbar endring.
Naturmiljøet vil påvirkes i negativ retning ved etablering av deponier, det er enkelt delområder
med spesielle verdier innenfor D1, D3b og D7 som vil bli berørt.
Det er få kulturminner som direkte berøres av deponiområdene, unntaket er i D7 og D18 der
kulturminner vil bli direkte berørt av oppfyllingen.
For naturressurser er etablering av alle deponiområdene vurdert å være positivt gitt at det
etableres dyrka mark på toppen av deponiene.
Usikkerhet i vurderingene
Vurderingene av omfang og konsekvenser er vurdert ut fra tiltaksbeskrivelse på det gjeldene
plannivået (reguleringsplan).
1. Usikkerhet knyttet til registreringene som er gjennomført. Dersom viktige
elementer ikke er identifisert kan det føre til en feil vurdering av verdi i delområdene.
Usikkerheten er knyttet både til kvaliteten på eksisterende databaser og kartlegging,
kunnskapen til ressurspersoner og til befaringene som er gjennomført.
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2. Usikkerhet knyttet til verdivurderingene. Vurderingen av verdi er delvis knyttet til
registrerte elementer, og delvis til vurderingen av disse elementene i forhold til andre
lignende områder. Verdivurderingen skal ideelt sett være sammenlignbar med andre
konsekvensutredninger. Dette kan være utfordrende da hvert område er unikt og inngår
i sine lokale og regionale sammenhenger som vil påvirke verdivurderingen.
3. Usikkerhet i beskrivelsen av omfang. Dette er knyttet til det beskrevne tiltaket, og hva
som faktisk blir benyttet til deponi. Hvilke områder som påvirkes kan endres i
forbindelse med anleggsgjennomføringen. Det kan også være forhold ved
anleggsgjennomføringen som gjør det vanskelig å vurdere hvordan den faktiske
påvirkningen vil bli.
4. Usikkerhet i konsekvensvurderingen. De foregående forholdene vil påvirke hvor
presis vurderingen av konsekvenser av tiltaket blir. I tillegg vil synergi- og kumulative
virkninger, dvs. samvirke mellom virkninger innenfor to eller flere av temaene, kunne
påvirke hva som blir de faktiske konsekvensene av tiltaket.
Usikkerheten i vurderingen av de ikke-prissatte virkningene av tiltaket påvirkes av
metodikken innenfor hvert fagtema. Metodikken er utviklet over lang tid og er dokumentert i
Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser [18]. I tillegg til innsamlede data,
vurderinger fra lokale ressurspersoner innenfor fagfeltet og egne befaringer er
registreringene sjekket ut i medvirkningsprosessen som er gjennomført.

6.5 Økonomiske virkninger
Med utgangspunkt i kostnadsberegninger gjort for prosjektet er det estimert kostnader for
etablering av et deponi med volum på 500 000 m3, som ligger i tilknytning til et
tunneltverrslag, uttakspunkt for steinmasser.
Dersom egnede jordmasser fra dobbeltsportraseen skal benyttes til etablering av
jordbruksarealer på deler av deponiet er det estimert en kostnad for etablering av 60 daa
dyrka mark.
Etableringskostnad for et deponi er estimert til ca. 10 mill.kr. Følgende aktiviteter inngår:
• Avtaking og ranking av eksisterende vegetasjon og jord
• Drenering og vannbehandling, herunder midlertidige renseløsninger
• Etablering av lokale tilkomster, inngjerding mm.
Massetransporten er estimert til ca. 33 mill. kr. Transport av masser til deponi er beregnet
med en snitt kjørelengde på 2,5 km.
Etableringskostnad for jordbruksarealer på deler av deponiområdet er estimert til ca. 10
mill.kr.
Totalt blir dette ca. 50-55 mill.kr. for et deponi som rommer ca. 500.000 m3 masser.
Ovenstående kostnadsbilde vil være tilnærmet uavhengig av om steinmassene deponeres
permanent eller kun som nødvendig mellomlagring i anleggsfasen.
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6.6 Risiko og sårbarhet
ROS-analysen av prosjektet skal identifisere uønskede naturgitte hendelser, store ulykker og
tilsiktede handlinger som kan påvirke prosjektet og som prosjektet kan medføre for
omgivelsene.
Risiko er en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens ved en (uønsket) hendelse.
Sårbarhet er et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en
uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at
hendelsen har inntruffet.
For de viktigste/mest kritiske sikkerhetsutfordringene skal risikoen vurderes. De viktigste
resultatene oppsummeres i en risikomatrise. Sannsynlighets- og konsekvensklasser er
beskrevet i figurene under.
Meget
sannsynlig
Sannsynlig
Mindre
sannsynlig
Lite
sannsynlig
Ufarlig

En viss fare

Farlig

Kritisk

Katastrofalt

Figur 6-24: Risikomatrise
Det er gjennomført ROS-analyse [38] for reguleringsplanen for dobbeltspor mellom Nykirke
og Barkåker, hvor deponiområdene inngår.
For deponiområdene og anleggsveien til deponiområde 7 er følgende forhold omtalt i
analysen:
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Tabell 6-12: Vurdering av uønskede hendelser (utdrag fra kap. 4 i ROS-analysen [38]). S
(sannsynlighet) beskriver sannsynlighetsklassen for en hendelse, mens K (konsekvens) beskriver
konsekvensklassen.
ID
4

7

Uønsket
hendelse
Påkjørsel av
person
(anleggstrafikk)
Påkjørsel av
person
(anleggstrafikk) i
området mot
Skaug

Risikovurdering
S K
Risiko
2 4

Forurensing av
vassdrag
(anleggsfase)
Forurensing fra
deponi

3

Forurensing av
vassdrag
Kopstad/
Tangentunnelen

Tiltak
Kommentar

Området mot Skaug er et mye
brukt turområde med lysløyper
og turløyper. Anleggsveiene
krysser disse. Det kan oppstå
farlige trafikksituasjoner for
myke trafikanter.

Der det er krysningspunkter
mellom anleggsveier og
fritidsveier, må det legges til
rette for så lav risiko som
mulig. De som berøres må få
informasjon for å unngå
utrygghet. Noe lenger sørover
vil det enkelte steder være
aktuelt med planfri krysning
mellom anleggsveier og
turveier.

Avrenning i forbindelse med
deponering fra anlegget kan
forårsake forurensing av
vassdrag.

Det kan være gunstig med
erfaringsoverføring fra
vegvesenet (se på det som er
brukt i deres anlegg).

Vannforsyning til Nykirke ligger
under deponiet ved Skaug.

Man bør vurdere utnyttelse av
stein som ressurs i anlegget.

2

Det vil være produksjon av
anleggsvann som må
håndteres for å hindre
forurensning av
bekker/naturområder. I
dette området er det
kryssende vassdrag
og verneområder.
Det er risiko for hendelser som
for
eksempel utslipp under
anleggsfasen. Dette vil kunne
medføre konsekvenser som
for eksempel fiskedød
Tangenbekken naturreservat
regnes som
særlig sårbart.

Forurensing av
vassdrag:
Sverstadbekken

Sverstadbekken er et
produktivt sjøørretvassdrag
som er sårbart og verdifullt.
Stikkrenner kan sperre for
ørreten.

Det vil tilrettelegges med
sedimentasjonsdammer/
renseløsninger nedstrøms for
alle
deponier.
Prosjektet må ha kontroll på
tiltak for å forhindre partikkelforurensning og at disse
oppfyller krav i nytt regelverk.
Det er forventet omfattende
krav til rensing. En må ha
kontroll på
returvannet, slik at alt
slammet er
under kontroll.
Regelverket for utslipp er
nylig
revidert. Det er blitt strengere
og kan innbefatte mulige
forsinkelser i prosjektet
dersom man ikke har
kontroll på dette.
Anleggsvann må renses og
ukontrollerte utslipp må
forhindres.
Det foreslås kulvert under
banen for sidebekker til
Sverstadbekken for å sikre
fremkommelighet for ørret.
Vann fra tunnelen skal
pumpes og renses og sendes
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Tiltak
Kommentar
Den høye pH-en i tunnelvannet er kritisk faktor
ettersom høy pH kan medføre
fiskedød etter kun mindre
utslipp.
Deponi nær Barkåker D18:
Det er to mindre bekker som
renner mot Sverstadbekken
her. Dette vil gi størst problem
i oppleggingsfasen, men det
tar tid å revegetere et deponi
for å bremse erosjonsrisikoen.
Deponi D13:
Det utredes deponi for
tunnelstein og/eller løsmasser
ved Tangsrød. Det er ikke
avklart om det skal benyttes,
men deponiene planlegges
som permanente. Her er det
også bekker som renner ned i
Sverstadbekken og
Hengsrudvannet. Her
deponeres tunnelstein (denne
skal selges eller føres tilbake
til naturen).

ut i Sverstadbekken. Det går
to bekker i nærheten. En av
disse velges som resipient.
Det er mest hensiktsmessig
miljømessig at vannet ledes
østover (krever at
renseanlegget legges høyt i
terrenget). Det er viktig at
rensingen gjøres ordentlig.
Dersom det er mulig å sende
vannet i en retning hvor det
ikke gjør så stor skade, bør
dette gjøres.

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Konsekvensutredning for
deponiområder for dobbeltspor
Nykirke-Barkåker

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

102 av 112
ICP-34-A-11122
00B
23.11.2017

7 ALTERNATIV BRUK AV OVERSKUDDSMASSER
Vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [30] har føringer for bruk av
overskuddsmasser gjennom retningslinje § 4-7 Naturressurser, grunnvann, vassdrag og
geologi (annet avsnitt);
o

«Hvordan overskuddsmasser disponeres avklares gjennom reguleringsplanen.
Eventuelle konsekvenser for naturressurser inngår i vurderingene rundt
deponering. Omfang og lokalisering av deponiområder vurderes i
reguleringsplanprosessen. Overskuddsmasser skal i størst mulig grad brukes til
samfunnsnyttige formål.»

o

Re kommune har vedtatt følgende tilføyelse til retningslinjen «Deponiområder
skal ikke etableres på dyrka mark.»

Parallelt med konsekvensutredningen av deponiene har Bane NOR med bakgrunn i
retningslinje § 4.7 gjennomført en prosess for å kartlegge mulighetene for annen
samfunnsnyttig bruk av overskuddsmassene.

7.1 Planprogrammet
Planprogrammet [32] beskriver både prosess og mandat for arbeidet knyttet til kartlegging av
muligheter for annen samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasse fra anlegget og tunnelene.
I tråd med planprogrammet har Bane NOR opprettet og ledet en arbeidsgruppe bestående
av representanter fra Vestfold fylkeskommune, fylkesmannen i Vestfold, Statens vegvesen,
Horten, Re og Tønsberg kommune.
Gruppas mandat har vært å kartlegge muligheter for annen samfunnsnyttig bruk av
løsmasser og sprengstein, enn permanent deponering. I tillegg til å belyse betingelser og
rammevilkår for levering av løsmasser og stein fra anlegget til eksterne mottakere.
En mulighetsstudie [34] oppsummerer
konsekvensutredningen (denne rapporten).

gruppas

arbeid

og

er

et

vedlegg

til

7.2 Mulighetsstudie vedrørende samfunnsnyttig bruk av
overskuddsmasser
Avhendingsforskriften
Ved avhending av statlig eiendom følger Bane NOR prinsippene i «Normalinstruks for
utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhending av materiell som
tilhører staten» (kgl.res. av 18. desember 1987). Hovedprinsippet er at avhending skal gjøres
på den økonomisk mest fordelaktige måten for staten.
For Bane NOR som statlig foretak er det viktig at avhendingen av overskuddsmasser skjer
på en åpen måte slik at alle som har interesse av å motta masser behandles likt. En åpen
prosess skal hindre at enkeltaktører blir forfordelt i prosessen.
Krav til mottaker av overskuddsmasser
I tillegg til premissene for levering av masser knyttet til avhendingsforskriften [17] er følgende
forhold vurdert som viktige for avhending av masser.
• Størrelse på mottak: For å få en effektiv planlegging av driften er man avhengig av
at masser fra anlegget kan transporteres til et sted med en viss mottakskapasitet. Det
var i kunngjøringen i januar 2017 satt en nedre grense for mottak av masser på ca.
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100.000 m3 for levering. I praksis vil det ut fra etterspørselen kunne være
hensiktsmessig å avhende også mindre volumer, men hovedvolumene kan ikke være
basert på det.
•

Avstand fra uttakspunkt på anlegget: Hovedandelen av kostnader er knyttet til
selve transporten. Transportavstand og standard på transportruten er viktige
parametere i vurderingen av nytte. Transportavstand vil også ha betydning for
miljøpåvirkningen, økt avstand gir høyere belastning med tilhørende økte utslipp av
støy, støy og øvrig miljøpåvirkning.

•

Håndtering av mottatte masser: Det er avgjørende at mottakerne av masser kan
håndtere de volumene som leveres, slik at drivingen av tunnelene ikke påvirkes og
eventuelt forsinkes.

•

Avklart plangrunnlag: Det forutsettes at mottakerne av masser er ansvarlig for at
det foreligger en godkjent reguleringsplan med tilhørende tillatelser før det gjøres
avtale, eventuelt som et vilkår for avtale, om mottak av masser fra anlegget.

•

Tillatelser fra myndigheter: Det forutsettes at mottakerne av masser er ansvarlig for
at alle tillatelser knyttet til deponering er i orden. Dette kan være tillatelse etter
forurensningsloven m.m. Statens vegvesen må også gjøre en vurdering av
kjørerutene i forhold til trafikksikkerhet, veienes bæreevne m.m.

Kartlagte mottakere/prosjekter
Bane NOR annonserte i januar 2017 etter interessenter for overskuddsmassene fra anlegget.
Annonsen resulterte i noen henvendelser, men omfanget av masser og planavklaring av de
aktuelle tiltakene var mindre presis enn Bane NOR hadde håpet.
Deltakerne i arbeidsgruppa har i tillegg kommet med innspill til mottakere/prosjekter som kan
være potensielle mottakere av overskuddsmasser, en fullstendig oversikt over alle forslagene
finnes i mulighetsstudien [34].
Massetransport og transportruter
I forslaget til reguleringsplan inngår interne anleggsveier som også kan benyttes til
eventuelle massetransport av overskuddsmasser. Anleggsveiene er planlagt utformet slik at
de i minst mulig grad krysser offentlig veier, turveier eller andre ruter som brukes av
beboerne i områdene som blir berørt.
Anleggsveiene etableres med tilknytning til robuste hovedveger fra følgende punkter (jf.
plan for anleggsgjennomføring):
• Atkomstpunkt ved fv. 666 Moskvilveien (Kopstad næringsområde)
• Atkomstpunkt på rv. 19 (kryss ved Viulrsrød)
• Atkomstpunkt på fv. 650 Undrumveien (atkomst til Sverstad gård)
Kopstad godsterminal, Skaane pukkverk, Horten havn og Tveiten næringsområde er
potensielle mottakssteder av overskuddsmasser. Transportruter til disse mottaksstedene er
vist på Figur 7-2.
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Konsekvenser ved å benytte kartlagte mottakssteder
Det er gjennomført en analyse for å beregne kjøreavstand og forventet kjøretid fra punktet
der de interne anleggsveiene møter offentlig vei til de kartlagte mottaksstedene.
Ved en eventuell avhending og transport av masser ut av anlegget vil det være naturlig at
mottakere nord for og rundt Nykirke får masser fra anleggspunktet ved Moskvilveien, mens
det tilsvarende vil leveres masser fra anleggspunktet på rv. 19 til mottakere ved Skoppum
og sørover.
Mottaksstedene Kopstad godsterminal, Skaane pukkverk, Horten havn og Tveiten
næringsområde har oppgitt et anslått massevolum som kan være aktuelt å levere, forutsatt
at alle tillatelser gitt. Det er gjennomført en analyse av hvor mange lastebilturer som vil
generes hvis det anslåtte massevolumet som oppgis skal tilkjøres. Det er også beregnet
hvor stor økning i tungtrafikken dette vil kunne utgjøre.
Forutsetninger for beregningene er:
•
•
•

Anleggsperiode masseuttak varer 1,5 år
En lastebil med henger transporterer 16 m3 sprengstein
En lastebil kjører tom tilbake til anlegget etter at steinen er tømt på mottakssted

Ved mottak av masser vil deler av transporten skje på anleggsveier, og deler på offentlig
veinett. På offentlig vei forutsettes trafikken å utgjøre en mindre del av den totale
trafikkbelastningen, men den kan allikevel få betydning for støy fordi andelen tunge biler
øker.
Støv fra transporten kan oppstå både som følge av trafikken i seg selv, og fra lasten. Det
må gjøres en vurdering av omfanget av støv fra transporten, og mulige avbøtende tiltak må
vurderes, for eksempel fukting av lasten der denne fraktes gjennom bolig- eller byområder.
Trafikksikkerheten på de aktuelle rutene må vurderes både i forhold til transporten i seg
selv, i forhold til annen trafikk (gående, syklende og biltrafikk) og i forhold til uhell med
lasten (stein som faller av og blir liggende i vegbanen).
Mulige avbøtende tiltak for å bedre trafikksikkerheten kan være nedsatt hastighet, bestemte
kjøreruter på deler av døgnet, midlertidige fotgjengeroverganger m.m.
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Figur 7-2: Kartlagte mottakere hvor potensiell mottaksmengde er kjent. Figuren viser hele
kjørelengden og total tidsbruk fra uttakspunkt til mottakspunkt (anleggsvei og offentlig veg). Rød
transportrute og røde biler for transport til Kopstad godsterminal, gul rute og gule biler til Skaane
pukkverk, rosa rute og biler til Horten havn og lilla rute og biler til Tveiten næringsområde
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8 SAMMENSTILLING OG FAGLIG ANBEFALING
En sammenstilling og tverrfaglig vurdering av konsekvensene i anleggsfasen og ved
permanent etablerte mottak (deponier) for overskuddsmasser fra jernbaneanlegget er gitt i
det påfølgende.

8.1 De samlede virkningene av deponiene
Sammenstillingen viser at deponiene i hovedsak fører til liten til middels negative
konsekvenser for de ulike miljøtemaene, unntaket er 100 % utnyttelse av deponi 7 som gir
store negative virkninger for naturmiljø. For naturressurser er en tilbakeføring til dyrka mark
er vurdert å gi middels til store positive virkninger.
Tabell 8-1: Sammenstilling av konsekvenser for miljøtemaene for deponiområdene
Deponiområde/
Utredningsalternativ
D1 Tilbakeføring
til skog
D1 Dyrka mark

Landskapsbilde

Nærmiljø
friluftsliv

og

Naturmiljø

Kulturmiljø

50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 %
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
0
(0/+) aktuelt
0
(--) aktuelt
aktuelt
aktuelt
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
0
(+) aktuelt
0
(--) aktuelt
aktuelt
aktuelt

Naturressurser
50 %
Ikke
aktuelt
Ikke
aktuelt

100 %

(+)
(++)

D3b Tilbakeføring
til skog

0

0

(-)

(-)

(-)

(--)

0

0

0

0

D3b Dyrka mark

0

(0/-)

(-)

(-/--)

(-)

(--)

0

0

(++)

(++)

D7 Tilbakeføring
til skog

(0/-)

(-/--)

(0/-)

(-)

(--)

(---)

(--)

(--)

0

0

Ikke
aktuelt

(-)

Ikke
aktuelt

(---)

Ikke
aktuelt

0

Ikke
aktuelt

(++)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0

0

(+)

(+)

(-/--)

(-/--)

(-/--)

(-/--)

(-)

(-)

0

0

0

0

0

0

(-)

(-)

(-)

(--)

D7 Dyrka mark
D13 Tilbakeføring
til skog
D13 Dyrka mark
D18 Tilbakeføring
til skog
D18 Dyrka mark

Ikke
(-/--)
aktuelt

Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
Ikke
aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt aktuelt

(++/+++) (++/+++)
0

0

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

Deponi 1 er i hovedsak en arrondering av terrenget inn mot jernbanefyllingen/motfyllingen og
inngrepet i dette området vil i stor grad skyldes selve dobbeltsporet og dermed være
uavhengig av om deponiet etableres.
Deponi 3b og deponi 7 ligger i samme natur- og turområde ved Åsrød og Solbergåsen, og vil
delvis forsterke opplevelsen av inngrep om begge deponiene benyttes. Fram til ny vegetasjon
og skog er etablert vil vilttrekk og den økologiske funksjonen til det sammenhengende
skogområde kunne påvirkes. Stier og skiløyper som ligger innenfor de to deponiområdene
vil ikke være tilgjengelige i anleggsfasen, og forbindelser som krysser områdene vil
avskjæres eller eventuelt måtte legges om.
Deponi 13 og deponi 18 berører også et sammenhengende område for naturmiljø (vilttrekk)
og turområde i Tangsrødmarka. Deponi 18 ligger i randsonen av turområdet. Ved å
opprettholde muligheten for passering vil det i liten grad påvirke tilgjengeligheten inn i
turområdet. Barriereeffekten for vilttrekk vil avta med økende vegetering og vekst av skog på
ferdig deponier. Utbyggingen av dobbeltsporet vil i større grad påvirke/endre tilgjengeligheten
til turområdet enn anleggelsen av deponi 18. Skogsbilveier, stier og skiløyper som ligger
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innenfor de to deponiområdene vil ikke være tilgjengelige i anleggsfasen, og forbindelser
som krysser områdene vil avskjæres eller eventuelt måtte legges om.

8.2 De samlede virkningene av deponiene i sammenheng med
konsekvensene av utbygging av jernbanetiltaket
I forbindelse med konsekvensutredningen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker ble
konsekvensene for utbyggingen av dobbeltsporet i korridor 3 utredet. For de ikke-prissatte
konsekvensene, som omfatter hovedtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv,
kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser, ble tiltaket vurdert å gi begrensede negative
konsekvenser. For nærmiljø og friluftsliv ble tiltaket vurdert å forbedre dagens situasjon.
Tabell 8-2: Konsekvenser for de ikke-prissatte temaene for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [31]
Alternativ 3
(Skoppum vest)

Landskapsbilde
Nærmiljø og
friluftsliv

0/+

Naturmiljø

-/--

Kulturmiljø

-/--

Naturressurser

--

Etablering av deponier vil for enkelte av utredningsteamene og områdene gi negative
virkninger, mens det for øvrige tema i liten grad vil ha noen effekt, jamfør Tabell 8-1.
For naturmiljø er etterbruken av deponiområdene avgjørende for funksjonen. Dersom deponi
3b og deponi 18 tilbakeføres til opprinnelig arealbruk (skog) antas det at forholdene for
naturmiljøet på sikt vil tilbakeføres til dagens situasjon. Nærheten til dobbeltsporet antas
dermed ikke å gi en ytterligere belastning for naturmiljøet for disse deponiområdene.
For utredningsalternativene hvor det etableres dyrka mark på toppen av deponiene vil
konsekvensene for naturressurser være positive og således kunne veie opp for de negative
konsekvensene som skyldtes beslaglegning av dyrka mark ved etablering av dobbeltsporet.
Etablering av deponier vil ikke endre konsekvensene for de ikke-prissatte temaene for
dobbeltspor Nykirke-Barkåker utredet i forbindelse med kommunedelplanen for dobbeltspor
Nykirke-Barkåker.

8.3 Usikkerhet i masseoverskudd fra anlegget
Det er usikkerhet knyttet til hvor stort masseoverskudd dobbeltsporutbyggingen vil generere.
Hvordan anlegget gjennomføres og hvilken kvalitet steinmassene har som byggeråstoff vil
være med på å styre hvor stor andel som vil kunne benyttes i anlegget, både til permanente
og midlertidige fyllinger, veier, riggområder mm.
For steinmassene er det heller ikke avklart om, og eventuelt hvor stor andel av massene som
vil avhendes og fraktes ut av anlegget for alternativ bruk.
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Andelen matjord med tilhørende undergunnsjord som genereres vil også påvirkes av hvordan
anlegget gjennomføres. Andelen jordmasser som vil kunne benyttes til etablering av dyrka
mark vil endelig avklares i forbindelse med anleggsgjennomføringen.

8.4 Faglig anbefaling
Deponi 1 anbefales etablert da dette deponiet i stor grad er en komplettering av motfyllingen
som legges opp som et geoteknisk tiltak for å bevare stabiliteten i området. Deponiet gir få
negative konsekvenser for miljøet og ligger tett på anleggsbeltet med minimale
transportavstander.
For å begrense massetransporten og skåne miljøet, samtidig som effektiv anleggsdrift
ivaretas, er det behov for deponi for tunnelstein både nord og sør for rv. 19.
Deponi 7 anbefales benyttet. Deponiet ligger på nordsiden av riksvegen og grenser inn mot
tverrslaget for Skottåstunnelen, hvor steinmassene fra tunneldrivingen planlegges
transportert ut.
Deponi 3B ligger på nordsiden av rv. 19, er i hovedsakelig tenkt som et deponi for løsmasser.
Dersom det er tilstrekkelig deponikapasitet i D7 anbefales det at løsmassene fra den nordre
delen av dobbeltsportrassen transporteres dit, og at D3B ikke benyttes.
Deponi 13, som ligger sør for rv. 19 anbefales tatt i bruk til både steinmasser og løsmasser.
Deponi 18 ligger i randsonen av jordbruksområdene nord for Barkåker, og anbefales benyttet
til løsmasser fra de tilleggende jordbruksområdene.
Framtidig arealbruk av deponiområdene avklares i dialog med grunneiere og offentlige
myndigheter. Tilgjengelige jordressurser i anlegget gir føringer for mulig etterbruk som dyrka
mark. En foreløpig vurdering viser at det er tilgjengelig matjord med tilhørende
undergrunnsjord til å etablere dyrka mark på 2 deponiområder. I forbindelse med KU’en er
deponi D1, D7 og D13 vurdert å være aktuelle for etablering av dyrka mark. I forbindelse med
anleggsfasen anbefales det at det gjøres en endelig vurdering av tilgangen på jordmasser
og en mulig etablering av dyrka mark på deponiområdene.

8.5 Bane NOR sin oppsummering og konklusjon
Utbyggingen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker er beregnet å gi et masseoverskudd av både
stein- og løsmasser, til tross for omfattende gjenbruk i bygging av anlegget. Erfaringer fra
andre jernbaneprosjekter har vist at det ofte er en utfordring å få avsetning på
overskuddsmasser.
For å sikre en forutsigbar og effektiv anleggsgjennomføring med tanke på fremdrift, kostnader
og påvirkning av omgivelsene, er Bane NOR avhengig av å sikre arealer med tilstrekkelig
deponikapasitet i forkant av anleggsstart. Dette for å sikre en forsvarlig
anleggsgjennomføring.
Grunnundersøkelser har vist at deponi 1 vil måtte få en funksjon som motfylling i et ellers
ustabilt område. Således vil deponiet fungere som et nødvendig geoteknisk tiltak.
Beregninger av massebalanse viser at det ikke er behov for deponi 3B, og dette deponiet
utgår i den videre planprosess.
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Bane NOR vil parallelt med planarbeidet og i anleggsfasen arbeide for å sikre at
overskuddsmasser av stein, i den grad det er praktisk, økonomisk og miljømessig forsvarlig,
benyttes til andre samfunnsmessige formål enn deponi.
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