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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.
Reguleringsplan for dobbeltspor og deponiområder er utarbeidet av Bane NOR, Utbygging
Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker 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 har 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.
Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplanen er det utarbeidet en konsekvensutredning for
deponiområder for dobbeltsporet.
Høringsuttalelser til reguleringsplanen og/eller konsekvensutredningen sendes til:
Horten kommune
Postboks 10
3191 Horten
e-post: postmottak@horten.kommune.no
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg
e-post: postmottak@tonsberg.kommune.no
Re kommune
Postboks 123
3164 Revetal
e-post: postmottak@re.kommune.no
Eventuelle spørsmål til reguleringsplanen og/eller konsekvensutredningen kan rettes til:
Bane NOR, Utbygging Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker
Prosjekteringsleder offentlig plan Torbjørn Landmark
e-post: torbjorn.landmark@banenor.no
Planbeskrivelsen er revidert før annengangsbehandling. Endringer i teksten er markert med rød skrift.
Ny tekst står i kursiv, mens utgått tekst er gjennomstrøket.
Tønsberg, 09.05.2018
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DOKUMENTOVERSIKT
I planbeskrivelsen for jernbaneanlegg og deponiområder (dette dokumentet) beskrives og redegjøres
det for jernbaneanlegget og deponiområdene, det fysiske tiltaket, med tilhørende virkninger. Tiltaket
som reguleres er et resultat av en kontinuerlig bearbeiding og optimalisering av traseen i korridor 3
(Skoppum vest) som lå til grunn for konsekvensutredningen av dobbeltsporet i kommunedelplanfasen
[47].
Løsningsutviklingen og optimaliseringen av jernbanetiltaket er dokumentert i en rekke tekniske
fagrapporter, mens virkningene av tiltak for miljø og samfunn er redegjort for i fagrapporter for
miljøtemaene.
Bane NOR har etablert flere arbeidsgrupper, for å få faglige råd og innspill i forbindelse med
planleggingen. Representanter fra administrasjonen i kommunene Horten, Re og Tønsberg, Vestfold
fylkeskommune, Fylkesmannen og Statens vegvesen har deltatt i gruppene. Arbeidet er dokumentert
i mulighetsstudier og/eller i de tekniske planene.
Under er det gitt en skjematisk presentasjon av de mest relevante fagrapporter og mulighetsstudier.
Alle dokumentene er tilgjengelig på nettsidene til prosjektet, http://www.banenor.no/nykirke-barkaker/
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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 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.

Figur 2-1: InterCity-strekningene, strekninger som er under planlegging/utbygging og
ferdigstilt, per november 2017.
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Parsellen Nykirke-Barkåker består av nytt dobbeltspor med stasjon i tilknytning til tettstedet Skoppum.
Planområdet omfatter arealer til dobbeltspor inkludert deponering av overskuddsmasser, med
tilhørende anlegg for gjennomføring og drift.
Strekningen Drammen-Tønsberg har i dag fullt utnyttet kapasiteten på inntil 4 tog/time i rushtiden
(begge retninger). Allerede med dagens trafikksituasjon er strekningen overbelastet, og dette går ut
over punktligheten. Det er enkeltspor på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker.
For innføring til Tønsberg stasjon er det etablert to spor, på grunn av tekniske forhold fungerer
strekningen som enkeltsporet. Øvrige strekninger har dobbeltspor.

1.2 Mål for planarbeidet
Behov, mål og krav er definert i konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo-Skien [1].
Føringer gitt i Nasjonal transportplan 2014-2023 for utvikling av togtilbud og infrastruktur er å regne
som krav for InterCity-prosjektets måloppnåelse [7].
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.

1.2.1 Samfunnsmål
Følgende samfunnsmål er definert for InterCity-prosjektet;
InterCity-strekningene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen.
Med miljøvennlig menes et transportsystem som:
• Er arealeffektivt (som følge av redusert behov for veiutbygging)
• 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

1.2.2 Effektmål (fra KU, endringer vurderes i samråd med Bane NOR)
Mål og krav fra konseptvalgutredningen for InterCity-strekningen Oslo-Skien [43] 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:
1. Pålitelig togtilbud (punktlighet, regularitet, oppetid)
2. Kort reisetid
o 1 time Oslo-Tønsberg
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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
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:
4. 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
o Avlaste hovedstadsområdet og byregionene for biltrafikk, og minske behovet for ny
veiutbygging
5. 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
6. Trafikksikkert transportsystem
o Reduksjon i antall ulykker med drepte og alvorlig skadde
7. Arealinngrep
o Begrense inngrep i viktige naturressurser som dyrket og dyrkbar mark,
friluftsområder, naturmiljøer og kulturminner

1.2.3 Vurderingen av måloppnåelse i konsekvensutredningen for dobbeltspor NykirkeBarkåker
Ved vurderingen av måloppnåelse for utredningsalternativene i kommunedelplanen for dobbeltspor
Nykirke-Barkåker, presiserte Bane NOR at måloppnåelsen avhenger av den samlete effekten av valg
som gjøres på flere planstrekninger og at dette ikke kan evalueres på bakgrunn av utredningen for en
delstrekning alene. Utredningsalternativene ble derfor evaluert utfra hvilket bidrag hver av dem gav til
måloppnåelse for InterCity-prosjektet og InterCity-strekningen Oslo-Skien. Det ble lagt vekt på forhold
hvor det var identifisert relevante forskjeller mellom alternativene.
Ved vurdering av måloppnåelse i kommunedelplanen ble alternativ 3 vurdert å ha bedre måloppnåelse
samlet sett en de øvrige alternativene.
Tabell 2-1: Oppsummering av måloppnåelse for utredningsalterantivene i kommunedelplanen
for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [46]
Mål

Måloppnåelse

Pålitelig togtilbud

Alternativ 3 vurdert som best

Kort reisetid

Alternativ 3 vurdert som best

Stor kapasitet og høy frekvens

Alternativene vurdert som like

Miljøvennlig transportsystem

Alternativ 1 og 3 vurdert som best

Regionsvekst og by- og tettstedsutvikling

Alternativ 1 vurdert som best

Trafikksikkert transportsystem

Alternativene vurdert som like

Arealinngrep

Alternativ 3 vurdert som best
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2 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [38] ble vedtatt i kommunene Horten, Tønsberg
og Re i oktober 2016. Vedtatt kommunedelplan legges 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
28. november 2016 varslet Bane NOR oppstart av planarbeidet for detaljregulering av dobbeltsporet
og høring av planprogrammet for deponiområder [48].
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 (dette dokumentet), kart og bestemmelser. I tillegg konsekvensutredes
deponiområdene; 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 planprosessen og gjennomføringen av dobbeltspor Nykirke-Barkåker.

2.2 Tilleggsvarsel ved justeringer av planområdet
I forbindelse med optimalisering av jernbaneanlegget, deponiområdene og tilhørende
anleggsområde har justeringene medført behov for endringer av plangrensen som ble varslet
ved oppstart av planarbeidet. Det er gjennomført tre tilleggsvarsel.
I oktober 2017 ble 19 områder med mindre utvidelser tilleggsvarslet. I mars 2018 ble et mindre område
ved en avkjørsel/atkomstvei fra Solerødveien tatt med i planen. I april 2018 førte justeringer av en
avkjørsel fra Solerødveien, øst for dobbeltsporet, til behov for utvidelse av planområdet.
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2.3 Høring og offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling
Bane NOR sendte sitt reguleringsplanforslag til Tønsberg, Re og Horten kommune for
førstegangsbehandling 24. november 2017. Kommunene førstegangsbehandlet planforslaget i februar
2018, og planen ble lagt ut til offentlig ettersyn mandag 19. februar 2018, med frist for høringsuttalelser
8.april 2018.
Pr. 26.04.2018 har det kommet 61 uttalelser, hvorav to innsigelser. Innsigelsen fra Statens vegvesen
er knyttet til krysstype (rundkjøring) på rv.19, mens Bane NOR har innsigelse til (rekkefølge)kravet om
bygging av parkeringshus ved stasjonen. Alle uttalelsene er oppsummert og kommentert av Bane
NOR og kommunene i et eget dokument [82].

2.4 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 drøftinger, koordinering med
etatenes egne oppgaver og spørsmål knyttet til prosjektets gjennomføring og fremdrift.
I tillegg til samarbeidsgruppa er det lagt vekt på kommunikasjon med representanter for lokale lag og
foreninger, næringsdrivende, berørte grunneiere og naboer, samt spesielt interesserte
enkeltpersoner. 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 administrasjon og
politiske organer i Horten, Tønsberg og Re kommune og Vestfold fylkeskommune.
Bane NOR har etablert og ledet en arbeidsgruppe som har deltatt i arbeidet med vurderinger av
forhold knyttet til kartlegging av erstatningsareal for dyrka mark og håndtering av jordressurser. I
tillegg til Bane NOR har representanter fra Fylkesmannen i Vestfolds landbruksavdeling, Vestfold
fylkeskommune, landbrukskontorene i Horten, Re og Tønsberg kommune, Norsk institutt for
bioøkonomi (NIBIO), Vestfold bondelag og Jordvern Vestfold deltatt i arbeidet.

For å imøtekomme retningslinjen fra kommunedelplanen [46] om bruk av overskuddsmasser til
samfunnsnyttige formål etablerte Bane NOR en arbeidsgruppe som bl.a. har kommet med innspill til
kartlegging av potensielle mottakere av overskuddsmasser og vurderinger knyttet til dette. I tillegg til
Bane NOR har representanter fra Fylkesmannen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune, Statens
vegvesen samt Horten, Re og Tønsberg kommune deltatt i arbeidet. Regiongeologen har også
bistått gruppa.
En egen arbeidsgruppe har gitt innspill og deltatt i koordineringen knyttet til permanent og midlertidig
omlegging og etablering av veier og vann- og avløpsledninger. Representanter fra Statens
vegvesen, teknisk avdeling i Horten, Re og Tønsberg kommune har deltatt i tillegg til Bane NOR.
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, oversikt over planprosessen
samt oppsummeringer og dokumentasjon av gjennomførte møter: http://www.banenor.no/nykirkebarkaker
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2.5 Planprogram for deponiområder
I forbindelse med kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [38] 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.
Planprogrammet [48] er politisk behandlet i kommunestyret i Horten og i Utvalg for bygg og arealplan
i Tønsberg kommune. Fastsatt planprogrammet [48] er datert 26. april 2017. Det foreslås ingen
deponiområder i Re kommune, planprogrammet er derfor ikke behandlet i kommunen.
Fastsatt planprogram definerer utredningsalternativer, utredningstemaer, metodikk og rammer for
planleggingen og medvirkningen knyttet til utredningen av deponiområdene.

2.6 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 OVERORDNEDE FØRINGER FOR PLANARBEIDET OG
PLANSTATUS
Her beskrives kort de viktigste føringene for planleggingen fra overordnede nasjonale, regionale og
kommunale føringer og planer, inkl. Bane NORs overordnede føringer for planlegging av ny jernbane.
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.
I NTP 2018-2029 videreføres hovedtrekkene fra NTP 2014-2023 vedrørende planlegging og utbygging
av infrastrukturen på Vestfoldbanen.

3.1 Nasjonale planer og statlige føringer
3.1.1 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 på 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 Nykirke-Barkåker:
• Sammenhengende dobbeltspor innen utgangen av 2024 til Tønsberg
• Planlegging med sikte på ferdig utbygging innen 2032 til Porsgrunn (Eidanger).

3.1.2 Nasjonal transportplan 2014-2023, Føringer om veksten i persontransporten i by og
utvikling av knutepunkt
NTP 2014-2023 [2] gir følgende føring om veksten i persontransporten i by:
Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.
Videre gir NTP 2014-2023, kap. 9.5.5 [2] føringer med betydning for ny stasjon ved Skoppum:
Gode knutepunkt er en vesentlig del av et godt kollektivtransportsystem og viktige element i
reisekjeden. Knutepunktenes viktigste funksjon er å gi tilgang til et sammenhengende kollektivnett
med mulighet for sømløse og trygge reiser for kundene.
Det bør vurderes å legge til rette for innfartsparkering, særlig ved knutepunkt og jernbanestasjoner
som ligger utenfor by- og tettstedssentra og hvor det ikke er god kollektiv tilbringertransport.
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Innfartsparkering er særlig godt egnet ved stasjoner og holdeplasser som ligger i nærheten av
hovedveger med god framkommelighet og utenfor tettsteder.
Fylkeskommunene har ansvar for store deler av kollektivtransporttilbudet, og har en viktig rolle i
arealplanleggingen. De bør derfor ha et overordnet ansvar for å peke ut de viktigste stamrutene for
kollektivtransport og de viktigste knutepunktene, mens kommunene bør legge til rette for
hensiktsmessig arealutvikling, og særlig at det fortettes rundt kollektivknutepunktene.
Roller og ansvarsområder for kollektivsatsning og eventuelt utvikling rundt kollektivknutepunktene er
videreført i NTP 2018-29.
3.1.3 Føringer i Statsbudsjettet for 2015
Følgende føring for InterCity-prosjektet er beskrevet i Statsbudsjettet for 2015 [10]:
«Det er viktig at det totale investeringsomfanget ikke øker. De foreløpige kostnadsrammene som ble
utarbeidet i forbindelse med KVU/ KS1 for InterCity-strekningene, vil være førende for det videre
planarbeidet i Jernbaneverket og for Samferdselsdepartementets oppfølging av prosjektet. Dette
innebærer at dersom det i den videre planleggingen avdekkes behov for mer omfattende tiltak på én
delparsell, skal Jernbaneverket søke å finne løsninger og inndekning for kostnadsøkningen innenfor
den øvrige InterCity-porteføljen.»
3.1.4 Regjeringens miljøpolitikk
Nyere målsetninger om jordvern er nedfelt i stortingsmeldingen Endring og utvikling - En
fremtidsrettet jordbruksproduksjon [6]. 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.
3.1.5 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse,
miljø og livskvalitet [7].
Knutepunkter for kollektivtrafikken bør ha gode overgangsmuligheter mellom ulike transportmidler. Det
bør legges til rette for innfartsparkering langs hovedlinjene for kollektivtrafikken. Tilrettelegging for
innfartsparkering må sees i sammenheng med behovet for fortetting og effektiv arealutnyttelse rundt
kollektivknutepunkter. Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform.
3.1.6 Statlige planretningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
De rikspolitiske retningslinjene (RPR) [8] 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.
3.1.7 Statlige planretningslinjer for universell utforming
De nasjonale målene om tilgjengelighet for alle skal sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at
alle kan benytte bebyggelse og uterom på likestilt måte og ivareta det offentlige ansvar for å sikre
brukbar utforming av bebyggelse og uterom for alle. Bestemmelser om hvordan tilgjengelighet for
alle skal sikres i planleggingen er gitt i rundskrivet” Tilgjengelighet for alle” (T-5/99B) [9].
Universell utforming innebærer en inkluderende planlegging og utforming av produkter og
omgivelser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet av mennesker og tilstreber løsninger
som kan brukes av alle. Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor
grad som mulig, enten det er bygninger, uteareal eller transportmidler.
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Bane NORs føringer for planarbeidet

Bane NOR’s føringer for planlegging av prosjektet er nedfelt i følgende interne dokumenter.
3.2.1 Teknisk regelverk [40]
Teknisk regelverk er Bane NORs styringsverktøy og et viktig hjelpemiddel ved utforming, bygging og
dimensjonering av jernbaneanlegg. Teknisk regelverk er en samlebetegnelse for normaler innenfor de
ulike jernbanetekniske fagområder.
3.2.2 Konseptdokumentet [44]
Konseptdokumentet er et strategisk dokument i planleggingen av ny infrastruktur i IC-området [44].
Dokumentet ivaretar samspillet mellom togtilbud, infrastruktur og funksjonalitet med hensyn til
togframføring, drift og vedlikehold, og danner et helhetlig konsept for InterCity-strekningene.
3.2.3 Teknisk designbasis [41]
Teknisk designbasis for InterCity [41] er utarbeidet for å sikre standardiserte og formålstjenlige
løsninger for jernbanestrekningene i InterCity-området. Designbasisen angir foretrukne
teknologiske valg for systemene som danner jernbanen der dette er mulig. Videre gis det viktige
føringer for planlegging og gjennomføring av alle delprosjektene som inngår i IC-prosjektet, inkludert
Nykirke-Barkåker.
Målsetningen med Teknisk designbasis er å:
• foreslå enhetlige løsninger på InterCity-strekningene som bidrar til standardisering
• ivareta kvalitet, sikkerhet og levetidsperspektiv
• sikre kostnadseffektive løsninger
• sikre valg av riktige løsninger i forhold til ønsket funksjonalitet
• effektivisere framdrift av IC-prosjektet
3.2.4 Stasjonshåndboka [52]
Håndbok for stasjoner (Stasjonshåndboka) inngår i Bane NORs styringssystem, med virkeområdet
knyttet til publikumsområdet på stasjoner. Stasjonshåndboka gir en fremstilling av krav, anbefalinger
og veiledninger knyttet til stasjonsstandard.
3.2.5 Planveileder for byområder og knutepunkt [50]
Knutepunktutvikling trekkes frem som et verktøy for å gjøre kollektivtransport så attraktivt for de
reisende at veksten i persontrafikk tas kollektivt. NTP plasserer ansvaret for å utvikle knutepunkter hos
flere aktører som har virkemidler innenfor areal- og transportplanlegging. Som en del av
gjennomføringsplanen for utbygging av InterCity-strekningene har Bane NOR utarbeidet en
planveileder for byområder og knutepunkter [50]. Veilederen er basert på føringer i NTP og beskriver
en tilnærming til arbeidet med å utvikle knutepunkter.
InterCity-prosjektets viktigste bidrag til knutepunktutvikling er en robust, framtidsrettet og bærekraftig
transportinfrastruktur som kan møte forventet befolkningsvekst på Østlandet. Bane NOR har samtidig
et ansvar for at investeringene i infrastruktur bidrar til ønsket samfunnsutvikling; det vil si at Bane NOR
både er tiltakshaver for et byggeprosjekt og en statlig premissleverandør med ansvar for å etterspørre
et plangrep for omkringliggende bystruktur som bygger opp under IC-satsingen.
I veilederen [50] er en stasjon på strekningen mellom Nykirke og Barkåker vurdert å være en mindre
stasjon, delvis på grunn av lokalisering i stor avstand til et bysenter. Om mindre stasjoner sier
planveilederen [50] at IC-utbyggingen og den nye stasjonen vil være et stort og strukturerende
prosjekt, som kan bidra til å endre utbyggingsmønsteret fra spredt og bilbasert til tett og kollektivbasert.
Det er kommunene som har ansvar for å utarbeide arealplaner og vurdere hvilke utviklingsmuligheter
de ønsker å legge til rette for rundt ny stasjon ved Skoppum.
Bane NOR har ansvaret for å bygge et stoppested for tog som er tilgjengelig for de reisende, dvs. et
stasjonsområde hvor de reisende lett kan bytte fra andre reisemidler til tog. I tillegg til togframføring
og drifts- og servicefunksjoner omfatter et stasjonsprosjekt sykkelparkering, busstopp, taxiholdeplass,
kiss and ride og parkering for privatbil – i form av HC-, korttids- og innfartsparkering der hvor det er
relevant. Videre innebærer det at Bane NOR knytter stasjonen til eksisterende veinett for alle

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Planbeskrivelse jernbaneanlegg og
deponiområder

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

17 av 138
ICP-34-A-11131
01B
09.05.2018

trafikantgrupper. Det betyr imidlertid ikke at Bane NOR’s stasjonsprosjekter omfatter bussterminal,
taxi-sentral, parkeringshus, boligprosjekter og nye tilførselsveier. Dette er det andre aktører som har
ansvar for. Bane NOR har imidlertid ansvar for å bruke det handlingsrommet de har til å samarbeide
med andre aktører om å lage en best mulig løsning.
3.2.6 Parkeringsstrategi
I overordnet parkeringsstrategi for Bane NOR [51] legges til grunn at innfartsparkering etableres som
flateparkering. Imidlertid åpnes det for å vurdere om parkering på flate kan erstattes av avgiftsbelagte
plasser i parkeringshus når arealverdien i et område tilsier at etablering og drift er interessant for en
kommersiell aktør.
I konkretisering av Bane NORs parkeringsstrategi for Vestfoldbanen [51] anbefales det at ny stasjon i
nærheten av Skoppum etableres som innfartsparkering på flate for reisende fra Horten og større deler
av Vestfold. Parkeringstilbudet vil da tilrettelegge for reisende som ikke bor i gang- og sykkelavstand
til stasjonen eller har et tilstrekkelig godt busstilbud, og er avhengig av bil for å komme seg til toget.
Dette vil være i tråd med overordnede føringer i NTP.
Hva som vil være et tilstrekkelig parkeringstilbud må ses i sammenheng med det øvrige
kollektivtilbudet til stasjonen. Det er vesentlig at lokale og regionale kollektivaktører bidrar innenfor
sine ansvarsområder til at stasjonen blir et kollektivknutepunkt med god tilgjengelighet for andre
transportformer enn bil.
En økt kapasitet på innfartsparkering ved Skoppum vil kunne avlaste andre stasjoner hvor det ikke
ligger til rette for innfartsparkering, men bymessige løsninger.

3.3 Regionale planer, Vestfold
3.3.1 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold
Planen [30] fastlegger senterstrukturen, utbyggingsretninger og hvordan viktige arealverdier som
grønnstruktur, landbruksarealer, friluftsliv og rekreasjon samt tettstedsutvikling m.m. skal foregå.
3.3.2 Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold
Planen [31] legger rammer for utviklingen av by- og senterområdene i Vestfold. Planen skal tilpasses
forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 2008.
Planen fastlegger senterstrukturen i fylket, og viderefører tidligere forbud mot kjøpesenteretablering i
en sone på 1 kilometer på begge sider av E18.
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3.4 Kommuneplan og kommunedelplan
3.4.1 Horten kommune

Figur 3-1: Kommuneplanens arealdel for Horten kommune 2015-2027, utsnitt av Skoppum
tettsted. [33]
I Horten kommune er jernbanetiltaket primært lokalisert til områder regulert til Landbruks-, natur og
friluftslivformål samt reindrift (LNFR-områder). Ved Viulsrød/Skoppum krysser traseen et område
avsatt til næringsbebyggelse.
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3.4.2 Tønsberg kommune, kommuneplan

Figur 3-2: Kommuneplanens arealdel for Tønsberg kommune 2014-2026, utsnitt Barkåkerområdet. [34]
I Tønsberg kommune ligger planområdet hovedsakelig lokalisert i områder regulert til Landbruks-,
natur og friluftslivformål samt reindrift (LNFR-områder). Det er i kommuneplanen båndlagt to korridorer
for jernbanetiltaket.
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3.4.3 Re kommune, kommuneplan

Figur 3-3: Kommuneplanens arealdel for Re kommune 2015-2027, utsnitt av området ved
Undrumsdal/Skoppum. [35]
I Re kommune går jernbanetiltaket gjennom områder regulert til Landbruks-, natur og friluftslivformål
samt reindrift (LNFR-områder).
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3.4.4 Kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Figur 3-4: Illustrasjon av kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker, samlet
framstilling av hele korridoren i kommunene Horten, Tønsberg og Re. [38]
Vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker legger til rette for etablering av nytt
dobbeltspor med ny stasjon innenfor vedtatt korridor. Planen skal følges opp med
detaljreguleringsplan.
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3.5 Reguleringsplaner
Deler av planområdet er regulert i tidligere planer. Hele eller deler av disse planene vil berøres av
reguleringsplanen for dobbeltsporet.
Kopstad
I området ved Kopstadkrysset vil dobbeltsporet med tilhørende anlegg berøre/grense inn mot planer
vist på figuren nedenfor.
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

PlanID 0701 00263
- E18 Helland –
Moskvil 15.2.1999

Varslet plangrense for
reguleringsplan dobbeltspor
og deponiområder NykirkeBarkåker

Figur 3-5: Illustrasjon av gjeldende reguleringsplaner ved Kopstad nord, kilde: Vestfoldkart.no
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PlanID 0701 00261 –
Kopstadkrysset
27.4.1998

PlanID 0701
A0005 –
Nykirke

Varslet plangrense for
reguleringsplan dobbeltspor
og deponiområder NykirkeBarkåker

PlanID 0701 00264 Imsbru II over E18
22.3.1999

PlanID 0701 00403 Kopstad næringsområde N4
Planlegging igangsatt

PlanID 0701 00355 Sletterødåsen, gbnr.
73/128, 14, 3, 99/31 og
86/627.4.1998
25.6.2012

PlanID 0701 00397 Sletterødåsen
Planlegging igangsatt

Figur 3-6: Illustrasjon av gjeldende reguleringsplaner ved Kopstad sør, kilde: Vestfoldkart.no
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Skoppum
I områdene ved Løs og Viulsrød på Skoppum vil dobbeltsporet med tilhørende anlegg berøre/grense
inn mot planer vist på figurene nedenfor.
Varslet plangrense for
reguleringsplan dobbeltspor
og deponiområder NykirkeBarkåker

PlanID 0701 B0041 Skoppumåsen øst
18.12.1980

PlanID 0701 B0046 Skoppumåsen Vest
25.1.1982

PlanID 0701 B0033 Skoppumskogen
11.10.1978

Figur 3-7: Illustrasjon av gjeldende reguleringsplaner ved Løs (Skoppum), kilde:
Vestfoldkart.no
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PlanID 0701 00289 Skoppum Næringspark,
Viulsrødåsen boligområde
26.5.2003

PlanID 0716 R60_0009208a - E18, Kopstad Tønsberg grense
5.9.2002

PlanID 0716 R60_0009210a - E18, Kopstad Tønsberg grense
5.9.2002

Figur 3-8: Illustrasjon av gjeldende reguleringsplaner ved Viulsrød, kilde: Vestfoldkart.no
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Barkåker
I området ved Barkåker vil dobbeltsporet med tilhørende anlegg berøre/grense inn mot planer vist på
figuren nedenfor.
Varslet plangrense for
reguleringsplan dobbeltspor
og deponiområder NykirkeBarkåker

PlanID 0704 25002 Vestfoldbanen, parsell 7.1
Barkåker-Tønsberg
15.10.1997

PlanID 0704 25005 E18 Kopstad – Gulli
5.9.2004
PlanID 0704 25002-E4 Vestfoldbanen, parsell 7.1,
Område ved Brekke
(Endring)

Figur 3-9: Illustrasjon av gjeldende reguleringsplaner ved Barkåker, kilde: Vestfoldkart.no

3.6 Pågående planarbeid i området av betydning
3.6.1 Planstrategi for 2016 – 2020 og Planprogram for kommuneplanens arealdel 2018 – 2030
Horten kommune
I den vedtatte planstrategien og planprogrammet for kommuneplanens arealdel [36] 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.
Dette kan være i form av 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.

3.6.2 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 [30] 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
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arealer til massedeponering. I revisjonen vil det bli sett nærmere på hvordan temaet kan håndteres i
RPBA.»
3.6.3 Detaljreguleringsplan Kopstad næringsområde N4
Oskar og Tormod Wike AS varslet planoppstart for Detaljert reguleringsplan for Kopstad
næringsområde, hele eller deler av gnr/bnr 77/2, 86/1, 2, 3, 99/1, 9018/1 og
9666/2 – Horten kommune 11.04.2017.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsvirksomhet innenfor planområdet. Det
planlegges tilrettelegging for næringsbebyggelse herunder lagervirksomhet, verksted samt
virksomhetsrelaterte kontorer.
3.6.4 Detaljregulering for Sletterødåsen, felt B1, B2 og B3
Detaljplanområdet omfatter tre av delområdene for boligbebyggelse i områdereguleringsplan
for Sletterødåsen. Områdereguleringsplanen for Sletterødåsen ble vedtatt i 2012, og fastsetter at
delområdene må detaljreguleres før utbygging kan igangsettes. Detaljplanområdet omfatter
også tilstøtende del av offentlig adkomstvei.
Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for eneboliger og flermannsboliger med
variert leilighetsstørrelse.
3.6.5 Mulighetsstudie veiatkomst Kopstad godsterminal
Kopstad Godsterminal utreder forskjellige alternativer til permanent atkomst fra E18 til godsterminalen.
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
4.1 Planområdets beliggenhet og avgrensning
Planområdet strekker seg fra Tangen i nord til Barkåker i sør, og berører kommunene Horten, Re og
Tønsberg. Planområdet inkluderer ny banetrasé, stasjon og deponiområder med tilhørende
anleggsbelte, riggområder, anleggsveier og adkomster og permanente nye veier.
I nord inkluderes Tangentunnelen i planområdet, mens det i sør avgrenses av eksisterende kjørebru
over banen rett nord for Barkåker. I øst og vest avgrenses området av traseen for dobbeltspor med
tunneler, rømningstunneler og deponiområder.

Figur 3-10: Oversiktskart av planområdet
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4.2 Eksisterende jernbanetrasé, stasjon og atkomster
4.2.1 Jernbanetrasé og stasjon
Eksisterende jernbaneanlegg består av en enkeltsporet strekning med kryssingsspor på Skoppum
stasjon. Banen går gjennom tettstedene Nykirke, Skoppum og Barkåker med sju jernbanebruer, 13
planoverganger og en veibru som krysser banen på denne strekningen.
Eksisterende stasjon ligger i utkanten (nordøst) for tettstedet Skoppum, 7 km fra Horten sentrum. De
aller fleste tog stopper på dagens stasjon. Skoppum stasjon ble åpnet i 1881 da Vestfoldbanen sto
ferdig, og er i dag fredet [53].

Figur 3-11: Dagens Skoppum stasjon [53]
Det er 194 p-plasser på stasjonen, hvorav en er parkering for bevegelseshemmede. Det er 30
sykkeloppstillingsplasser under tak. [53]

4.2.2 Trafikale forhold
Bil
Atkomst til dagens Skoppum stasjon skjer hovedsakelig fra rv. 19 via fv. 666 Tokerødveien og fv.306
Stasjonsveien fra sør. Alternativt kan man komme på fv. 670 Vikveien/Nykirkeveien og Ryglandveien
fra øst eller Grøstadbakken fra vest. Felles for disse veiene er lav standard.
Stasjonsveien og Tokerødveien går gjennom boligområder på Skoppum.
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Stasjonsveien

Figur 3-12: Veisystem inn mot Skoppum stasjon
Veinettet i og rundt planområdet består av store hovedfartsårer som E18 og rv. 19 med høy trafikk, i
tillegg til mindre veier med lavere trafikkbelastning.
Dagens veitrafikkmengde er vist på figuren nedenfor.

Fv.670
1 600 ÅDT

Fv.715
9 700 ÅDT

E18
23 000 ÅDT

Fv.306
600 ÅDT

Rv.19
8 000 ÅDT
Fv.530
1 500 ÅDT
Fv.650
800 ÅDT

Fv.665
600 ÅDT

Fv.530
1 500 ÅDT

Fv.35
8 000 ÅDT

Figur 3-13: Dagens veitrafikkmengde. Kilde: NVDB 2017

Fv.325
12 000 ÅDT

Fv.311
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Fv.325
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Buss og taxi
Dagens Skoppum stasjon betjenes av buss og taxi. Bussen vender ved stasjonen, og står oppstilt tett
inntil plattformene. Skoppum stasjon blir frekventert med times avganger fra Horten. Om morgenen
økes frekvensen noe til ca. 25 minutters frekvens. Bussreisende fra Tønsberg eller Holmestrand må
bytte buss for å nå Skoppum.
En busstur fra Horten til Skoppum stasjon tar 25 minutter. Den kan gå direkte, eller man må bytte buss
1 gang. En reise fra Tønsberg sentrum med buss til Skoppum vil eksempelvis kl. 08:00 om morgenen
ta 43 minutter og innebærer bytte mellom 2 busslinjer.
Det er oppstillingsplass for taxi i tilknytning til parkeringsplassen på stasjonen. Taxi må bestilles.
Gående og syklister
Ved Nykirke tettsted krysser fv. 670 Nykirkeveien banen i plan, her må gående og syklende krysse
sammen med biltrafikken.
Til stasjonen er det etablert g/s-vei fra Borre/Horten via nedlagt jernbanetrasé. Fra Skoppum tettsted
benyttes gang- og sykkelveinett og fortau langs hovedkjøreveiene for atkomst. På øvrige lokalveier
må gående og syklende dele vei med kjørende.
Til Viulsrødområdet er det bygget gang- og sykkelvei langs rv. 19 fra E18 (Undrumsdalskrysset).
Gang- og sykkelveien ledes inn mot Skoppum parallelt med fv. 666 Tokerødveien. Fra Borre/Horten
går g/s-veien via Skoppum sentrum, hvor den møter g/s-veien fra vest. Det er ingen gang- og sykkelvei
parallelt med rv. 19 fra Sande til Viulsrød.

4.3 Eksisterende situasjon innenfor planområdet
Påfølgende beskrives eksisterende forhold innenfor planområdet. For en mer utfyllende beskrivelse
henvises det til konsekvensutredningen for dobbeltsporet og fagrapporter for miljøtemaene utarbeidet
i forbindelse med reguleringsplanen.
4.3.1 Landskapsbilde
Ved Nykirke er et stort bølgende jordbrukslandskap avgrenset av karakteristiske skogkledte åser.
Jordbrukslandskapet detaljeres av mindre åser, åkerholmer, gårder og bekker med kantvegetasjon.
Noen steder underdeler disse elementene det store åpne jordbrukslandskapet til mindre rom. E18 er
et kraftig nord-sørgående element som ligger i skjæring og er derfor lite synlig selv om den deler
området. Sør for Nykirke, ved Åsrød og sørover dominerer åslandskapet. og er kun brutt av mindre
jordbruksområder ved Skaug/Skottås, Adalsborgen/Råen, Solerødveien og Tangsrød. De mindre
jordbruksområdene i åslandskapet utgjør små og harmoniske landskapsrom med bølgende terreng.
Beitelandskapet ved Skaug/Skottås oppleves i dag meget harmonisk.
Vestre del av området ved Kopstad/Moskvil er preget av E18, som deler landskapet på langs og ligger
dypt i terrenget. Kopstadkrysset er og har vært et viktig trafikknutepunkt, også historisk. Østre
del er mer skjermet og er et tydeligere nord-sør-gående terrasselandskap til tross for at dagens
jernbane går gjennom rommet.
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Figur 3-14: Åpent jordbrukslandskap ved Kopstad, sett mot sørøst
Åslandskapet innenfor raet er et småkupert skogslandskap med nord-sørgående åsrygger, mellom 60
og 130 moh. Åsenes retning er tydeligst markert i øst og vest i overgangen til jordbruksområdene. Det
finnes flere steder med småskala-jordbruk i området, som regel i lavbrekk i terrenget.
Det i utgangspunktet store sammenhengende skogsområde, er flere steder brutt av vei og jernbane.
Rv.19 er den tydeligste tverrgående strukturen, som ligger dypt i terrenget med store skjæringer.
Falkenstenveien, Nykirkeveien, Pauliveien og Solerødveien følger naturlige lavbrekk i terrenget og
deler ikke området på samme måte som rv.19. Dagens jernbane følger også i stor grad terrenget, selv
om den har skapt skjæringer på langs i et bratt terreng.
Åslandskapet er en viktig silhuett og “vegg i rommet” sett fra Adal og Borreskåla og fra slettelandskapet
ved Nykirke. Vestfra er landskapet til dels svekket av skjæringene skapt i forbindelse med
omleggingen av E18.
Skoppum ligger som eneste tettsted i nærheten av planområdet og brer seg over flere mindre
høydedrag, primært med eneboligbebyggelse.
4.3.2 Kulturminner og kulturmiljø
Jordbruksarealer og skogkledde åser gir til sammen uttrykk for et tradisjonelt gårdslandskap med
tidsdybde. Deler av planområdet 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
registrert interessante steinalderfunn.
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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 [9] har vist at
det finnes en del uregistrerte
arkeologiske funn innenfor planens
Figur 3-15: En av murene i Adalsborgen
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.
4.3.3 Naturverdier
Planområdet strekker seg gjennom flere skogsområder, med varierende naturtyper og verdier.
I ravinedalen ved Bollerud er det et naturtypeområde med edelløvskog, Kopstadbekken renner
gjennom dalen som også er registert som beiteområde for rådyr. Ved Kopstadkrysset er det et
myrområde som tidligere er beskrevet som verdifullt, men i praksis har lite gjenværende naturverdi.
Det åpne jordbrukslandskap med spredte skogkoller rundt Nykirke gir gode levevilkår for rådyr,
skogområdet ved Føskeåsen er registrert som viltområde for musvåk. I skog- og kulturlandskap sør
for Skaug går det viktige vilttrekk i øst-vest-retning over tunnelene for E18. Området har varierende
vegetasjon. Et naturtypeområde med svartorsumpskog er registrert langs det ene bekkeløpet.
Naturtypeområdet Kongelv med bøkeskog ligger vest for Skoppum. Vest for Adalsborgen er det et
naturtypeområde med lågurt bøkeskog (B-kvalitet).
Tangsrødmarka er et større sammenhengende skogområde, med noe innslag av dyrka mark og
gjengrodd kulturlandskap i Tangsrøddalen. På åsen i øst, Gråmunken, er det en nøkkelbiotop med
bærlyngskog, delvis påvirket av hogst. Tangsrødmarka er viktig for dyr og fugler i kraft av å være et
større sammenhengende skogområde. Særlig gjelder dette større hjortevilt. Det er flere trekkveier for
vilt i dette området, der de viktigste er i aksen øst-vest.
Det er et rikt nettverk av bekker i alle skogsområdene. I nord drenerer bekkene mot
Tangenbekken/Hellandselva som er sjøørretførende. Ved Nykirke drenerer områdene enten vestover
mot Undrumdalsbekken eller østover mot Bondalsbekken. Skogsområdene sør for Skaug drenerer i
hovedsak sør- og østover mot Borrevannet. Sør for rv. 19 dreneres områdene i hovedsak vestover
mot Hengsrudvann og videre mot Undrumdalsbekken. Den sørlige delen av Tangsrødmarka drenerer
mot Sverstadbekken, som er en svært viktig gyte- og oppvekstbekk for sjøørret.
4.3.4 Nærmiljø og friluftsliv
Tettstedene Nykirke, Skoppum, Barkåker er alle tettsteder med i hovedsak eneboligbebyggelse. På
Nykirke ligger Fagerheim barneskole og Espira Nykirke barnehage sentralt lokalisert i tettstedet.
Lysheim skole og Blåbærlyngen barnehage ligger på Skoppum, mens Barkåker skole og barnehage
ligger sentralt på Barkåker. På alle tettstedene er det idrettsplasser med kunstgressbaner og
tilhørende aktivitetsområder. I tilknytning til boligområdene er der både lekeplasser og friområder.
Det er registrerte nærturområder ved alle tettstedene, 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
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nærturområde ligger vest for tettstedet. Barkåker sitt nærturområde, Tangsrødmarka, ligger nord
vest for tettstedet på vestsiden av dagens jernbane.
Planområdet er kjennetegnet ved
flere store skogsområder. Flere
steder er det i dag registrerte
stilleområder. Et stort
skogsområde strekker seg fra
Nykirke til Skoppum og rv. 19, kun
brutt av Pauliveien. Området
strekker seg helt til Nykirkeveien
og dagens jernbane, med
forbindelser videre til Borre og
Horten. Sør for rv. 19 strekker et
annet større skogsområde seg helt
til Barkåker, kun brutt av
Solerødveien. Tangsrødmarka er
del av dette området.
Borgåsen med Adalsborgen samt
Skottås utmerker seg som viktige
Figur 3-16: Veien inn til Tangsrød
turdestinasjoner og er verdifulle
målpunkter for turgåere. Begge er definert som identitetsskapende elementer.
Støyforhold
I forbindelse med KU for dobbeltspor Nykirke-Barkåker (2015) ble det gjort støyberegninger av dagens
jernbane og veitrafikk. Det ble i tillegg utført beregninger som viser soner med støynivå under 40 dB.
Disse stedene klassifiseres som såkalte stilleområder, og vurderes som en viktig ressurs for nærmiljø
og friluftsliv.
Områdene er blant annet å finne i deler av Tangsrødmarka, skogsområdene mellom Skoppum og
Nykirke, i nordre del av Borrevannet og i bekkedalene ved Adalsbekken og
Bondalsbekken.
Områdene tilknyttet E18 og rv. 19 er til dels svært støyutsatt. På steder der dette har betydning for
friluftsopplevelse eller bomiljø vil verdiene være redusert. Det åpne slettelandskapet ved Nykirke er
mer påvirket enn skogsområdene, der E18 delvis ligger i dype skjæringer, og i tunnel.
4.3.5 Naturressurser
Områdene på og langs Vestfoldraet
er av de eldste kulturlandskapene i
Norge, et landskap skapt av
jordbruk, beiting og teigbasert
skogbruk
nær
gårdene.
Eiendomsstrukturen i området er
preget av at dette er gammel
kulturjord der det historisk har blitt
mange
mindre
teiger
og
eiendommer. Det er i dag lite
husdyr i området, med unntak av
hestehold.
Planområdet har innslag av store
sammenhengende
jordbruksarealer som gir mulighet
for
effektiv
jordbruksdrift.
Matjordkvalitet
og Figur 3-17: Større sammenhengende jordbruksareal sør
dreneringsforhold gir mulighet for for Tangsrødmarka
gode avlinger av krevende vekster. I dag dominerer korn, grønnsaks- og potetproduksjon. Området
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vurderes som et nasjonalt viktig område for matproduksjon sammen med tilsvarende arealer ellers i
Vestfold [4].
To større sammenhengende skogsarealer, Tangsrødmarka og Solbergåsen, hvor det drives aktivt
skogbruk, ligger delvis innenfor planområdet. Skogen er i hovedsak av høy bonitet, med innslag av
middels bonitet.
Hoveddelen av berg i planområdet har relativt god kvalitet og er egnet for produksjon av pukk og grus,
sannsynligvis med unntak av høyverdig kvalitet til bruk i slitedekke på motorveier o.l.
4.3.6 Teknisk infrastruktur
Skagerak Energi og Statnett har flere høyspentlinjer (luftlinjer), både ved Nykirke og Barkåker.
Flere kabeleiere har eksisterende anlegg i området.
Ved Viulsrød har Vestfold Vann IKS en vannledning og Horten kommune et VA-anlegget. Ved
Kopstadkrysset og Skaug er det eksisterende VA-anlegg.
4.3.7 Grunnforhold
Løsmasser
Løsmassene i området er dominert av marin leire, og hele området ligger under marin grense.
Landskapstrekk som smådaler og høydepartier er som regel orientert i nord-sør retning. Lokalt stikker
enkelte bergblotninger opp fra de marine avsetningene. I forsenkningene er det til dels mektige
løsmasseavsetninger.
Løsmassene i forsenkningene består for det meste av marin leire og vil vanligvis bestå av et 2-5 m
tykt lag av tørrskorpeleire over bløtere leirer. Ved store mektigheter vil leira ofte være sensitiv under
et visst nivå. Enkelte steder inneholder leira organisk materiale og lag av silt.
Innenfor planområdet er det definert fem faresoner for kvikkleire iht. prosedyre gitt i NVEs veileder 72014 [22], på bakgrunn av topografiske forhold, kvartærgeologisk kart, befaringer og tolkning av
grunnundersøkelser
Berggrunn
Vestfold ligger i sin helhet innenfor det geologiske område som kalles Oslofeltet, som utgjør en ca. 30
- 60 km bred sone med kambro-siluriske bergarter fra Mjøsa i nord til ytre Oslofjord i sør. Bergartene
i området er vulkanske bergarter (lavabergarter) som knyttes til vulkanismen i Oslofeltet i de
geologiske tidsperiodene karbon og perm for ca. 300 millioner år siden.
Bergartene langs planlagt jernbanetrasé mellom Nykirke og Barkåker består hovedsakelig av flere
typer rombeporfyrer som er avsatt fra flere vulkanske utbrudd. I Vestfold er det registrert rundt 50 ulike
rombeporfyrlavaer med en stratigrafisk mektighet på 3 km. Lavastrømmene kom med om lag 250 000
års mellomrom, og varierte i tykkelse fra 5 til 100 meter.
I tillegg til rombeporfyrer er det også registrert lavabergartene basalt og latittlava lengst i nord i
planområdet. Mellom latittlava og rombeporfyr, og også mellom ulike typer rombeporfyrlavaer, er det
stedvis registrert konglomerat med bollemateriale av blant annet basalt.
Overgangene mellom de ulike lavastrømmene kan være porøse og permeable.
Svakhetssonene kan bestå av sterkt oppknust berg. Det kan også forekomme leiromvandling i
forbindelse med sonene. Forvitring av feltspat, som er hovedmineralet i «rombene» i rombeporfyren,
kan ved forvitring danne leirmineraler, også svelleleire.
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Forurenset grunn
Det er utført miljøtekniske grunnundersøkelser i 12 punkter for innledende kartlegging av
forurensningsgraden i massene. Samtlige prøver klassifiseres som rene masser. Det er heller ikke
identifisert forurensede lokaliteter innfor planområdet ved skrivebordskartlegging.
Forurensning kan likevel påtreffes i fyllmasser brukt for opparbeiding av industri- og trafikkareal, samt
i ukjente fyllinger.
4.3.8 Næringsvirksomhet
Planområdet berører et begrenset antall næringsvirksomheter. I nord vil bensinstasjonen (Circle K) i
Kopstadkrysset indirekte berøres i anleggsfasen.
Kopstad massemottak har virksomhet grensende inn mot planområdet langs eksisterende bane i nord
i området regulert til godsterminal.
På næringsområde ved Viulsrød vil etablerte bedrifter bli både direkte (fysisk endringer) og indirekte
(f.eks. av støy, støv) berørt. Bane NOR er i dialog grunneiere, utbyggerne og bedriftene som er
lokalisert i området og vil sammen med disse finne løsninger for å ivareta deres behov. Dette gjelder
Origo, Cavito, Stromnes Eiendom, JM Norge, Jotron, Ferno Norden og Avis.
Ved Sverstad gård holder Sameiet Sverstad Gård til. Sameiet driver tradisjonell landbruksdrift samt
bortleie av bygninger til næringsvirksomhet. Anleggsdriften vil i liten grad påvirke virksomheten, da
anleggsveier er planlagt i egen trasé nord og vest for næringsarealene.
Jord- og skogbruksnæringen i området vil påvirkes av anleggsarbeidet. Arealer vil både permanent og
midlertidig beslaglegges i forbindelse med utbyggingen. Bane NOR er i dialog med en del av de
berørte grunneiere og forpaktere og vil sammen med disse finne løsninger for å ivareta deres behov.
4.3.9 Eiendomsforhold
Nord for Kopstadkrysset er det større statlige eiendommer for vei (E18) og bane (eksisterende
bane).
Eiendomsstrukturen på landbrukseiendommen sør for Sletterødåsen er dominert av øst-vestorienterte teiger.
På Viulsrød ligger det boligeiendommer både på øst- og vestsiden av en sone med
næringseiendommer.
Sør for rv.19 dominerer større landbrukseiendommer.
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5 PLANFORSLAGET
I dette kapittelet beskrives arealformålene, hensynssonene og bestemmelsesområdene som er
benyttet i forslaget til plankart. I tillegg redegjøres det for øvrige forhold som foreslås sikret i plankart
og bestemmelser.

5.1 Reguleringsformål
Planforslaget omfatter i hovedsak arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt
landbruk-, natur og friluftsliv. Hovedfunksjonene er:
• Dobbeltsporet jernbane mellom Fegstad/Tangentunnelen og Barkåker
• Ny stasjon og innfartsparkering med tilhørende infrastruktur sørøst for Skoppum / rv. 19
• Deponiområder (massemottak) til permanent lagring av overskuddsmasser
Der midlertidige rigg- og anleggsområder i planforslaget overlapper eksisterende reguleringsplaner,
opprettholdes de opprinnelige planene etter endt anleggsperiode. Enkelte av formålene som inngår i
planen er derfor en gjengivelse av eksisterende planer.
Der planen medfører behov for justeringer av gjeldende formålsgrenser eller arealformål er disse
tilpasset og inngår både i plankart og bestemmelser.
Hensynssoner (restriksjonssoner) for jernbane i tunnel, tverrslag og rømningstunneler vises på
reguleringsplankartet.
I tillegg benyttes bestemmelsesområder for å sikre midlertidig tilgang til arealer for temporære
trafikkomlegginger (interimsveier) og anleggsformål.
I kap. 5.1.1 er alle arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder som benyttes listet opp.
Planen er i tre vertikalnivåer: under bakken (tunnel), på terreng og over bakken (bru).
Planen per. 23.11.2017, dekker et samlet areal på 3 440 daa, hvor 480 daa reguleres til jernbane med
sideareal og stasjonsområde inkludert innfartsparkering.
Hoveddelen av planområdet ligger i Horten kommune (73%), mens 9% av planen ligger i Re og 19%
i Tønsberg kommune.

5.1.1 Arealformål
Følgende arealformål, inkludert areal per. 23.11.2017 inngår i planen:
Arealformål under bakken - nivå 1
Arealformål
§ 12-5. Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Trasé for jernbane (STJ)
Annen banegrunn – tekniske anlegg (SBT)
Sum areal denne kategori

Areal (m2)

62 650
35 640
98 290

Arealformål på bakken - nivå 2
Arealformål
§ 12-5. Nr. 1 Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse (B, C)
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
(A)

Areal (m2)

12 640
3 270
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Fritidsbebyggelse (BFR)
Industri (N)
Godsterminal (G)
Vannforsyningsanlegg (BVF)
Sum areal denne kategori

1 040
70 820
18 140
3 700
109 620

§ 12-5. Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Vei (SV)
Kjørevei (SKV)
Gang-/sykkelvei (SGS)
Annen veigrunn – tekniske anlegg (SVT)
Annen veigrunn – grøntareal (SVG)
Trasé for jernbane (STJ)
Holdeplass (SH)
Annen banegrunn – tekniske anlegg (SBT)
Annen banegrunn – grøntareal (SBG)
Pendler-/innfartsparkering (SPI)
Parkering (P)
Bane kombinert med godsterminal (B/G)
Sum areal denne kategori

34 800
66 350
16 890
33 480
98 350
353 010
11 580
81 700
11 390
22 320
12 460
58 420
800 750

§ 12-5. Nr.3 Grønnstruktur
Turvei (GTD)
Park (GP)
Vegetasjonsskjerm (GV)
Sum areal denne kategori
§ 12-5. Nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt
reindrift
LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag (L)
LNF areal for spredt boligbebyggelse (LNF-B)
Sum areal denne kategori
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1 040
1 600
14 340
16 970

2 448 340

11 640
2 459 970

Arealformål over bakken - nivå 3
Arealformål
§ 12-5. Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Vei (SV)
Kjørevei (SKV)
Gang-/sykkelvei (SGS)
Trasé for jernbane (STJ)
Sum areal denne kategori

Areal (m2)

430
300
710
4 320
5 770

5.1.2 Hensynssoner og bestemmelsesområder
Planen inneholder hensynssoner og bestemmelsesområder (arealer for midlertidig rigg- og
anleggsområde)
Følgende hensynssoner og bestemmelsesområder, inkludert areal per. 23.11.2017 inngår i planen:
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Hensynssoner og bestemmelsesområder under bakken - nivå 1
Areal (m2)
§ 12-6. Hensynssoner
§ 12-6.a.1 Sikringssoner
Sikkerhetssone tunnel, 15 m fra bane (H190_1)
Restriksjonssone tunnel, 50 m fra bane (H190_2)
Sum areal denne kategori

268 200
319 860
588 060

Hensynssoner og bestemmelsesområder på bakken - nivå 2
Areal (m2)
§ 12-6. Hensynssoner
§ 12-6.a.1 Sikringssoner
Frisikt
Sikkerhetssone tunnel, 15 m fra bane (H190_1)
Restriksjonssone tunnel, 50 m fra bane (H190_2)
Sum areal denne kategori

490
144 520
491 920
636 920

§ 12-6.a.3 faresoner
Ras- og skredfare (H310)
Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370)
Sum areal denne kategori

237 220
49 400
286 620

§ 12-6.a. båndleggingssone
Kulturminner båndlagt etter kulturminneloven, (H730)
Bufferareal for kulturminner båndlagt etter plan- og
bygningsloven, (H710)
Sum areal denne kategori
§ 12-7. Bestemmelsesområder
Anleggs- og riggområde, midlertidig (#1)
Anleggsområde, midlertidig (#1A)
Område for massemottak, midlertidig (#2)
Område for anleggsvei, midlertidig (#3)
Område for midlertidige atkomstveier/ midlertidige
veiomlegginger (#4)
Sum areal denne kategori

6 730
17 680
24 400

1 556 420
22 300
321 890
308 150
20 420
2 229 170

Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og
kulturmiljøer (#50 og #60)

1 390

Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak
(#10-#36)

211 350

5.1.3 Regulering av tunneler
Jernbanetunneler inkludert rømningstunneler reguleres som trasé for jernbane og annen banegrunn
– tekniske anlegg. For å ivareta sikkerheten for tunnelkonstruksjonene og sikre stabil drift for togkjøring
reguleres det sikkerhetssone og restriksjonssone rundt alle tunneler (berg og betong). I henhold til
prinsipper i Teknisk designbasis [41] reguleres sikkerhetssone og restriksjonssonesom som to
hensynssoner rundt tunnelene.
Sikkerhetssone rundt tunnel
Sikkerhetssonen er 15 meter til siden, over og under tunnel, se Figur 5-1. Innenfor sikkerhetssone
(H190_S1) er det ikke tillatt med inngrep ut over det som er nødvendig for jernbaneanlegget. Det er
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ikke tillatt med tiltak som kan medføre skader på jernbane- eller veianlegg i tunnelene. Søkes det
iverksatt tiltak i sikkerhetssonen for tunnel eller flatearbeider, skal det dokumenteres at omsøkt tiltak
ikke vil ha noen innvirkning på tunnelen eller sikkerhetssonen. Arbeidet skal godkjennes av Bane NOR
før det kan igangsettes.
Restriksjonssone rundt tunnel
Restriksjonssonen (H190_R2) er 50 meter til siden, over og under tunnel, se Figur 5-1. Søkes det
iverksatt tiltak som omfatter sprengningsarbeider, peleramming, hullboring i og mot fjell, brønnboring
eller fundamentering for påføring av tilleggslaster i restriksjonssonen for tunnel, skal det dokumenteres
at omsøkt tiltak ikke vil ha noen innvirkning på tunnelen eller sikkerhetssonen. Arbeidet skal
godkjennes av Bane NOR før det kan igangsettes.

Figur 5-1: Regulering av sikringssone og restriksjonssone, figur hentet fra planbestemmelsene til
Horten kommune.

Sikringssone for tunnel på terrengnivå
På terrengnivå (nivå 2) reguleres det sikkerhetssone H190_S1 der det er mindre overdekning enn 15
meter over tunnel. Der det er mellom 15 meter og 50 meter overdekning reguleres det
restriksjonssone H190_R2.
For alle betongtunneler på strekningen går sikkerhetssonen opp til terrengoverflaten, noe som
medfører at Bane NOR skal godkjenne alle tiltak som søkes iverksatt over tunnelene.
Betongtunnlene er dimensjonert og bygges for å tåle normale trafikklaster, det vil si kjøretøy som kan
kjøre på offentlig veier. For betongtunnelen gjennom næringsområdet på Viulsrød vil bruken av
arealene over tunnelen begrenses til parkering og manøvrering av kjøretøy.

5.1.4 Byggegrenser
Der det ikke er vist byggegrenser på plankartet gjelder jernbaneloven og veglovens krav til
byggegrenser.

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Planbeskrivelse jernbaneanlegg og
deponiområder

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

41 av 138
ICP-34-A-11131
01B
09.05.2018

Der jernbanen går gjennom områder regulert og utbygd med bolig og næring legges det inn
byggegrenser i plankartet. I arealene regulert til industri (N2 og N3) på Viulsrød er byggegrensen
sammenfallende med yttergrensen for sikkerhetssonen; 15 meter fra yttervegg betongtunnel. Sør for
betongtunnelen forlenges byggegrensen med samme bredde som langs tunnelen.
Byggegrense mot arealene regulert til bolig (B1 og C1) er lagt i ytterkant av vegetasjonsskjermen
VG2.

Figur 5-2: Byggegrenser på Viulsrød

5.1.5 Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer (#50 og #60)
I forbindelse med kulturminnemyndighetenes arkeologiske forundersøkelser er det gjort to funn av
nyere tids kulturminner, en hustuft nordvest for Barkåker og et krigsminne vest for Adalsborgen. For å
ivareta disse minnene er funnene regulert til bestemmelsesområde, der bestemmelsen ivaretar
bevaring av kulturminnene.

5.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser –
5.2.1 Utforming av tiltaket
Tiltaket er detaljavklart gjennom teknisk tegninger, illustrasjoner og fagrapporter vedlagt plansaken.
For anlegget er det et generelt krav at det prinsipielt skal utformes som vist i illustrasjonsplanen, slik
at den samlede kvalitet sikres. Dersom løsningen som skal bygges avviker fra de illustrerte løsningene,
vil dette normalt utløse krav om søknad og tillatelse.

5.2.2 Rekkefølgebestemmelser
Bane NOR hadde ved oversendelse av planforslaget foreslått rekkefølgebestemmelser for flere
forhold. I forbindelse med den kommunale planbehandlingen og politiske førstegangsbehandling ble
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rekkefølgebestemmelsene revidert. Rekkefølgebestemmelsene som lå ute til offentlig høring og
ettersyn avviker delvis fra Bane NORs forslag.
Det henvises til planbestemmelsene for gjeldende versjon av rekkefølgebestemmelsene.

I bestemmelsene er det knyttet krav til følgende rekkefølge.
•

Gang- og sykkelveien langs deler av Moskvilveien (felt o_SGS2) skal opparbeides så tidlig
som mulig i anleggsfasen og før atkomsten på sørsiden av Kopstadmyra (felt f_SV1) tas i bruk
som hovedatkomst til anleggsområde.

•

Før uttrekksspor til en godsterminal (felt o_STJ1) kan tas i bruk skal det redegjøres for
framtidig bruk og konsekvenser, samt avbøtende tiltak.

•

Marksikringsplan skal utarbeides før anleggsstart.

•

Plan for håndtering av jordressurser skal utarbeides før anleggsstart.

•

Før uttak av masser kan starte skal det utarbeides en plan for håndtering av masser.

•

Før omlegging av permanente VA-anlegg skal det utarbeides en plan for omleggingene.

•

Antall parkeringsplasser som skal ferdigstilles på innfartsparkeringen (felt o_SPI) ved åpning
av stasjonen skal avklares senest 2 år før åpningen.

•

Områder for midlertidig arealbruk, herunder anlegg- og riggområder, områder for
massemottak, anleggsveier og midlertidige atkomstveier/midlertidige veiomlegginger, skal
ferdigstilles senest 2 år etter at nytt dobbeltspor er tatt i bruk. Områdene, inkludert grøfter,
drenering, vanningsanlegg mm., skal i størst mulig grad settes i stand slik de var før inngrepet.
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6 BESKRIVELSE AV TILTAKET
Jernbaneanlegget omfatter 14 km dobbeltsporet jernbane med tilhørende tekniske installasjoner.
Bruer, tunneler og tekniske hus eller rom er nødvendige konstruksjoner for etablering av traseen og
infrastrukturen som kreves for togframføring; strømforsyning og signal. Driftsveier etableres for å sikre
forsvarlig beredskap ved alle tunneler.
Ny stasjon med innfartsparkering og holdeplasser tilknyttet eksisterende veinett for alle
trafikantgrupper.
Flere og relativt lange jernbanetunneler inngår i anlegget. Arealer for permanent lagring
(massemottak) av tunnelsprengstein og øvrige overskuddsmasser er også en del av
jernbaneanlegget.

6.1 Korridor fra kommunedelplan
Det ble i forbindelse med kommunedelplan utredet tre alternative korridorer for ny jernbanetrasé på
strekningen mellom Nykirke kryssingsspor ved Tangentunnelen og Barkåker. Alternativ 1
Bakkenteigen, Alternativ 2 Skoppum øst og Alternativ 3 Skoppum vest. For alternativ 1 ble det også
utredet et alternativ via Nykirke tettsted.
Det er i reguleringsplanfasen i størst mulig grad vektlagt å ivareta de kvalitetene fra
kommunedelplanen som medvirket til at alternativ 3 ble enstemmig vedtatt i Horten, Re og Tønsberg
kommune.

Figur 6-1:
Barkåker

Alternative korridorer som ble utredet i forbindelse med kommunedelplan Nykirke-
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Bane NORs anbefaling av korridoren baserte seg både på jernbanetekniske kvaliteter og virkningene
for samfunn og miljø.
Hovedprinsippene ved utforming av dobbeltsporet i korridor 3 fra kommunedelplanen, er videreført i
detaljeringen av jernbaneanlegget i reguleringsplanen.

6.2 Dobbeltsportraseen, tunneler og bruer
I nord kobles traseen til dobbeltspor Holm-Nykirke som ble åpnet høsten 2016. Eksisterende
Tangentunnel benyttes og det nye dobbeltsporet starter rett sør for tunnelen.
Banen går i en kort dagsone før den krysser under E18 og Kopstadveien i en betongtunnel på ca. 900
m. Banen krysser et eksisterende jorde før den går inn i Skottåstunnelen med lengde ca. 3 km.
Ved rv.19, vest for Skoppum, er det lokalisert en ny stasjon på sørsiden av veien. Banen går videre
sørover, gjennom Tangsrødmarka i en ca. 1,1 km lang tunnel, kalt Gråmunktunnelen. Sør i
Tangsrødmarka er det en kort betongtunnel for viltkryssing og turvei.
Den nye banen kobles til eksisterende dobbeltspor ved Barkåker.

Figur 6-2: Oversiktstegning delstrekningen Nykirke – Skoppum
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Figur 6-3: Oversiktstegning delstrekningen Skoppum – Barkåker

6.2.1 Sporplan
Sporplanen er utviklet som helhet for hele Vestfoldbanen med utgangspunkt i Konseptdokument for
InterCity-strekningene [44], og er en overordnet plan som gir føringer for nødvendig funksjonalitet,
antall spor, plattformer og sporforbindelser. For en stasjon ved Skoppum skal det i henhold til
Konseptdokumentet planlegges med tre spor til plattform, ett spor med sideplattform mot øst med
direkte forbindelse mot Skoppum/Horten, og to til midtplattform mot vest. Det skal reguleres plattform
med lengde 350 m. Endelig lengde på plattformene som bygges kan bli kortere (250 m). Dette
avklares i neste planfase.
De to ytterste sporene dimensjoneres for 250 km/h gjennomkjøring med passasjerbeskyttelse på
plattform. Det midtre sporet er avviksspor med dimensjonerende hastighet på maksimalt 140 km/h,
sporveksler i hver ende gir en maksimal hastighet på 80 km/h.
Ny stasjon

Figur 6-4: Skjematisk sporplan for ny stasjon [44]
Servicespor
Servicespor er spor som etableres i tilknytning til ordinære driftsspor. Sporene benyttes av Bane NOR
til midlertidig hensetting av arbeidsmaskiner (tog) og annet nødvendig utstyr for å drifte og vedlikeholde
jernbanenettet.
Det er foreslått at servicesporet lokaliseres sør for stasjonen, på vestsiden av de ordinære sporene,
markert med S på Figur 6-4. Servicesporet etableres uten kontaktledning.
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Tilknytning til Kopstad godsterminal
Det er satt av plass til en mulig fremtidig tilknytning til Kopstad godsterminal (fra nord) i venstre spor
og sporsløyfe nord for tilknytningen, samt 1000 m uttrekksspor langs dagens bane.
6.2.2 Jernbanetrasé i dagsonene
Prinsipp for utforming av dagsonene
Gjennom optimalisering og detaljplanlegging av det nye dobbeltsporet er det tilstrebet å tilpasse
jernbanelinjen til landskapet, med gode overganger til eksisterende terreng.
Fyllinger er i hovedsak foreslått med en jevn helning 1:2 fra sporet til fyllingsfot. Tekniske fyllinger
(steinfyllinger) er 1:1,5, så lenge stabiliteten muliggjør det. Hovedsakelig er alle tekniske fyllinger
beslått med jorddekke og gitt en avsluttende helning på 1:2.
Løsmasseskjæringer ned mot banen er generelt foreslått med helning 1:2. Strekningsvis er de foreslått
enda slakere.
Det er aktuelt med slakere fyllinger og skjæringer der hvor dette gir en mer naturlig overgang til
tilgrensende terreng, og en bedre utnyttelse av sidearealer til for eksempel landbruk. Tilstrekkelig areal
for etablering av slakere fyllinger og skjæringer er sikret i reguleringsplanen.
Fjellskjæringer i foreslått med helning 10:1. For høye skjæringer deles skjæringen i paller (trinn), der
hver pall har en høyde på ca. 8 m, se Figur 6-5.

Figur 6-5: Tverrsnitt ved høy bergskjæring, snittet et hentet fra skjæringen ved Bollerud rett
sør for Tangentunnelen
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Figur 6-6: Typisk tverrsnitt med fylling og skjæring, snittet er hentet fra området ved
jordbruksområdene ved Moskvil

Figur 6-7: Typisk tverrsnitt med fylling og skjæring, snittet er hentet fra området mellom
stasjonen og Solerødveien. Her er fyllingen tilpasset dyrka mark

Figur 6-8: Typisk tverrsnitt i jordskjæring, snittet er hentet fra området rett sør for
Kopstadtunnelen/Teien
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Strekningsvis beskrivelse av dagsonene
Det er fire dagsoner mellom Tangentunnelen og eksisterende dobbeltspor på Barkåker; strekningen
mellom Tangentunnelen og Kopstadtunnelen nordvest for E18, strekningen vest for Sletterødåsen og
over jordene ved Moskvil fram til Skaug gård. Stasjonsområdet med tilhørende servicespor ligger på
neste dagstrekning som går fra rv.19 til Gråmunken. Den siste dagstrekningen går fra sørsiden av
Gråmunken gjennom skogsområdet og videre over jordene nord for Barkåker.
Dagsonen mellom Tangentunnelen og Kopstadtunnelen
Eksisterende bergskjæring ved Bollerud, rett sør for Tangentunnelen utvides. Bergmassene benyttes
til oppbygging av jernbanefylling i den eksisterende bekkedalen rett sør for Bollerud. For å ivareta
områdestabiliteten ved jernbanefyllingen etableres en motfylling inn mot banen på begge sider. På
østsiden av sporet etableres telehytte, teknisk hus, driftsveier og nytt sedimentasjonsbasseng for
Statens vegvesen.

Figur 6-9: Profil av banen for bergskjæring ved Bollerud

Dagsonen mellom Kopstadtunnelen og Skottåstunnelen
Sør for Kopstadtunnelen, rett vest for Sletterødåsen ligger banen i en dyp jord- og bergskjæring. For
å lede bort mest mulig av overflatevannet er det er lagt inn avskjærende grøfter på begge sider.
Mellom boligområdet Teien og gårdene på Moskvil ligger banen rett over terreng på lav fylling med
skråninger på 1:2 på begge sider. Mot boligene ved Teien vil det etableres støyvoll og støyskjerm som
også vil skjerme visuelt mot jernbanen.
I sørenden av jordene på Moskvil går banen gjennom en kombinert jord- og bergskjæring før den
kommer ut på jordene ved gården Skaug. På jordet vest for gården Skaug ligger banen i en
jordskjæring med skråningshelning 1:2 på begge sider av sporet. Det er en kort støttemur langs
østsiden av sporet ved portal for Skottåstunnelen.
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Figur 6-10: Profil av banen ved Teien, sett mot sør

Figur 6-11: Profil av banen nord for Skaug, sett mot sør
Dagsonen mellom stasjonsområdet og Gråmunktunnelen
Sør for stasjonsområdet ligger banen på fylling eller i jordskjæring med noen mindre bergskjæringer.
Det etableres et servicespor for Bane NOR i sørenden av stasjonsområdet. Utforming og bruk av
servicesporet er omtalt i kap. 6.2.1. Sporet har veitilknytning fra Solerødveien.

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Planbeskrivelse jernbaneanlegg og
deponiområder

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

50 av 138
ICP-34-A-11131
01B
09.05.2018

Figur 6-12: Profil av banen ved servicespor sør for stasjonen, sett mot sør
Dagsonen mellom Gråmunktunnelen og Barkåker
Sør for Gråmunktunnelen ligger banen delvis med lave berg- og jordskjæringer og delvis på lave
fyllinger. Flere steder vil kryssende sidebekker til Sverstadbekken måtte legges om under og langs
spor. Banen vil ikke medføre direkte inngrep i Sverstadbekken.

Figur 6-13: Profil av banen sør for Gråmunktunnelen, viltovergangen ved Uleberget i
bakgrunnen av bildet, sett mot sør
6.2.3 Tunneler og bruer
På strekningen skal det bygges tre lengre tunneler og to bruer i linja. I tillegg skal det etableres en
viltovergang for kryssing av banen. Illustrasjonen under viser en grafisk framstilling av plassering og
type konstruksjon.
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Figur 6-14: Oversiktstegning over konstruksjoner Nykirke-Barkåker
Tunneler
Tunnelene utformes som ett-løps tunneler med to spor. Bergtunneler utformes med buet tverrsnitt,
mens betongtunneler generelt utformes med buet tverrsnitt der det er tilstrekkelig overdekning. Med
buet tverrsnitt vil konstruksjonsprinsippet medføre en slankere konstruksjon som krever mindre
betong. I områder med liten overdekning benyttes rektangulært tverrsnitt.

Figur 6-15: Normalprofil av ett-løps tunnel med buet tverrsnitt
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Figur 6-16: Normalprofil av ett-løps tunnel med rektangulært tverrsnitt
I alle bergtunneler skal tunnelrommet sikres mot vanndrypp og isdannelse, primært ved hjelp av
membran/betongløsninger med lang levetid. Før dette arbeidet startes sikres og injiseres berget for å
unngå skader på stål og betongkonstruksjonene inne i tunnelen. Det etableres drensløsninger som
sikrer at vann ledes ut i drenssystemet.
I tilknytning til hovedtunnelene etableres tverrslag og rømningstunneler. Tverrslag er atkomsttunneler
til selve hovedtunnelen, som benyttes i anleggsfasen i forbindelse med bygging/sprenging av
tunnelene. Rømningstunneler er permanente tunneler, som skal benyttes i forbindelse med eventuelle
evakueringssituasjoner. Alle tverrslagene vil bli brukt som rømningstunneler når anleggsfasen er ferdig
og banen åpnes for trafikk.
Det er krav til rømningstunneler ut i det fri, eller annet sikkert sted, for hver 1 000 meter for
ettløps-tunneler i teknisk regelverk [40]. Det er behov for 2 rømningstunneler for Skottåstunnelen og
en rømningstunnel for Gråmunktunnelen. Kopstadtunnelen er under 1000 meter og det er derved ikke
krav til rømningstunnel.
Rømningstunneler etableres i en avstand på maksimalt 1 000 m fra tunnelåpning. Ved alle
tunnelportaler er det planlagt beredskapsplasser, ved utløpet av rømningstunneler er det
samlingsplasser. Beskrivelse av beredskaps- og samlingsplasser er gitt i kap. 6.4.5.
Rømningstunneler etableres med en bredde på 5-9 m avhengig av om de skal brukes som tverrslag i
anleggsfasen.
Trykkutjevning i tunnelene løses ved å etablere sjakter eller ved å utvide tunnelprofilet de første 300
metere inn i tunnelen. Tiltaket er lagt inn for å tilfredsstille kravet om å begrense trykkendringer av
hensyn til helsen til passasjerer og togpersonell.
Kopstadtunnelen
Kopstadtunnelen er en dobbeltspors betongtunnel på ca. 900 m som krysser under E18 og
Kopstadveien. Betongtunnelen er planlagt bygget i åpen byggegrop.
Tunnelen utformes med et rektangulært tverrsnitt for å oppnå lav byggehøyde under E18. Kryssingen
føres på skrå under E18 og eksisterende terrengretning. Rundt de skrå portalveggene er nytt terreng
tilpasset vinkelrett på portalen.
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Figur 6-17: Kopstadtunnelens nordre portal, rett vest for E18, sett mot sør
Skottåstunnelen
Skottåstunnelen er en kombinert berg- og betongtunnel på totalt 2,97 km. Nordre portal ved Skaug er
trukket fram fra påhugget for å gi rom til overliggende veiføring og løypetrasé. Portalen er gitt et
sirkulært profilsnitt som skrår med samme helling som terrenget. Mot øst etableres
støttemurskonstruksjoner i forlengelsen av portalkonstruksjonen.

Figur 6-18: Nordre portal Skottåstunnelen, sett mot sørøst.
Den søndre delen av Skottåstunnelen bygges som en betongtunnel med lengde på ca. 600 m. I
forlengelsen av portalkonstruksjonen etableres en støttemur mot eksisterende industribygg på
Viulsrød. Portalen er utformet med midtvegg mellom sør- og nordgående spor. Midtsporet på
stasjonen kobles til gjennomgående spor sør for portalområdet.
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Figur 6-19: Portal ved Viulsrød, sett mot nordvest
Rømningstunnelene for Skottåstunnelen
Nordre rømningstunnel er 250 m lang og har portal nordvest for Snapsrød. Søndre rømningstunnel er
190 meter og portalen er plassert i bergskjæring rett vest for Reir.
Gråmunktunnelen
Gråmunktunnelen utføres som en 1,1 km lang bergtunnel med betongportaler. Portalene ligger dypt
inn i fjellforskjæring og portalområdet er lite eksponert mot omgivelsene. Arkitektonisk er det
foreslått å skråskjære betongportalen parallelt med påhugget. Det er beskrevet en helning på 5:1 da
dette er den naturlige slippvinkel for utsprengt påhugg.

Figur 6-20: Nordre portal Gråmunktunnelen, sett mot sør

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Planbeskrivelse jernbaneanlegg og
deponiområder

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

55 av 138
ICP-34-A-11131
01B
09.05.2018

Rømningstunnelen for Gråmunktunnelen er plassert ca. 200 meter fra nordre portal. Tunnelen er 75
meter lang og betongportal etableres på vestsiden av Gråmunken i direkte tilknytning til den
gjennomgående drifts- og turveien gjennom Tangsrøddalen.
Tangsrød viltovergang
Viltovergangen ved Tangsrød, nord for Barkåker utføres som en kort betongtunnel med sirkulært
tverrsnitt. Portalene skrås med samme helning som tilleggende terreng. Det er lagt opp til at kryssing
av sporet har en funksjonell bredde på 20-50 m. Viltovergangen er dimensjonert for at driftskjøretøy i
skogbruket og traktorer skal kunne krysse banen. Den er ikke planlagt og dimensjonert for utkjøring
av tømmer med vogntog.

Figur 6-21: Tangsrød viltovergang, sett mot sørøst
Bruer i linja
Jernbanebru over rv.19
Jernbanebrua krysser rv.19 ved Viulsrød. Brua er en nordgående forlengelse av plattformene og
danner en funksjonell og arkitektonisk sammenheng med den nye stasjonen og trafikk-knutepunktet
på vestsiden av Skoppum. Det er derfor viktig at bruas konstruktive og strukturelle løsning og grep
blir et funksjonelt og meningsfullt bindeledd både opplevd på nært hold og på avstand.
Brua planlegges som 3-spenns bruer med samlet lengde på 50 m. Det etableres en dobbeltspors bru
og en enkeltspors bru, begge utført som traubruer i betong. Bruas kontinuerlige kantdragere foreslås
like som kantdragerene på plattformen og vil understreke og definere stasjonen og banens linjære
karakter, forbindelse og fart. Undersiden av brua har synlige betongdragere som beskriver
jernbanelinjens retning. Sirkulære betongsøyler er plassert mellom øst- og vestgående løp på
riksveien og danner en portal som den passerer igjennom, mens lokalvei og gang- og sykkelvei
etableres underordnet og skjermet på siden.
Det er viktig at rommet under bruene blir så åpent og lyst som mulig, spesielt fordi gang- og sykkelveien
også føres inn under bruene. Runde søyler er foreslått for å unngå et skarpt skille mellom lys og
egenskygge. Runde søyler oppleves slankere og lysere enn rektangulære skivesøyler som ofte
framstår som en vegg hvor flatene i egenskyggen blir mørke. Valg av traubru med lav
konstruksjonshøyde og korte spenn foreslås for å begrense behovet for ombygging av rv.19.
Omlagt fv. 666, Tokerødveien, vil sammen med separat g/s-veg passere under jernbanebruas nordre
bruspenn, mens rv. 19 passerer under bruas midtre spenn. Under det søndre bruspennet vil det være
mulig å etablere annen infrastruktur. Dette kan for eksempel være regional g/s-veg langs rv. 19 som
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skal etableres av Statens vegvesen, eller realisering av Horten kommunen m.fl. sine tanker om egen
trase for førerløse busser mellom ny stasjon og områdene i øst.

Figur 6-22: Jernbanebruer over rv.19, sett mot øst
Bru over Solerødveien
Jernbanebru over Solerødveien utformes som dobbeltspors 3-spennsbru med total lengde på 77 m.
Brua er foreslått utført som plass-støpt spennarmert betongbjelkebru. Det foreslås benyttet parvise
sirkulære søyler for å redusere skyggevirkningene i det relativt smale rommet under brua. Brulengden
ivaretar ønsket om tilgjengelige arealer til en mulig framtidig gang- og sykkelvei samtidig som
bekkeløpet med kantsider ivaretas.

Figur 6-23: Bru over Solerødveien, sett mot øst
Konstruksjoner stasjonsområde
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På stasjonsområdet bygges en undergang med adkomst til plattform. Undergangen etableres i betong
med lengde 13 m og lysåpning 12 m.
Føringer for formgivning og plassering er omtalt i kap. 6.3. Stasjonsområdet.

Figur 6-24: Jernbanebru/undergang i forbindelse med stasjon, sett mot øst
Kryssende bruer
Det foreslås en mindre brukonstruksjon på strekningen i form av en gang- og sykkelveibru som krysser
rv. 19 ved Viulsrød.
Gang- og sykkelveibru over rv.19
Gang- og sykkelveibru over rv.19 ved stasjonsområdet er planlagt utført som 6-spenns plass-støpt
bjelkebru i betong. Total brulengde er ca. 110 m og spenner over riksveien, forankret i landkarene på
hver side av riksveien. Brua bæres av slanke single betongsøyler som plasseres på linje med
bæreaksen for jernbanebroen, tilnærmet horisontal og parallelle ved kryssingen over rv.19. Dette er
bevisste valg og forutsetninger for at hele trafikkbildet oppfattes åpent og oversiktlig, sammenfattet og
trygt. Bruas rekkverk og belysning må ikke svekke helhetsbildet, men være elementer som adderes
naturlig inn i den arkitektoniske sammenhengen.
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Figur 6-25: G/S-veibru over rv.19, sett mot vest
6.2.4 Områdestabilitet og geotekniske tiltak
I forbindelse med vurderinger av områdestabilitet [64] er det identifisert fem faresoner for kvikkleire
som berører nytt jernbaneanlegg med tilhørende anleggsveier og deponier, se figurer under.
Vurderingene er utført iht. prosedyrer gitt i NVEs veileder 7-2014 [22], på bakgrunn av topografiske
forhold, kvartærgeologisk kart, befaringer og tolkning av utførte grunnundersøkelser.
Det er videre utført en faregradsklassifisering av faresonene. Klassifiseringen har gitt alle sonene
faregrad «Middels», bortsett fra sonen «Tangsrød Søndre» som har fått faregrad «Lav».
Sonene «Ås», «Bollerud» og «Sverstad» berører selve jernbaneanlegget, se Figur 6-26 og Figur 6-28,
mens sonen «Tangsrød Søndre» berører deponi D13, se Figur 6-27.
Anleggsveier og deponier er definert som K1-tiltak iht. NVE-veileder 7-2014. For K1-tiltak er det
tilstrekkelig å påse at tiltaket ikke forverrer områdestabiliteten, mens det for de sonene som berører
selve jernbaneanlegget (K4-tiltak) må dokumenteres en beregningsmessig sikkerhet på minimum 1,6.
Stabiliteten av skråninger i samtlige faresoner er vurdert for å sikre at krav til sikkerhet er oppfylt iht.
Bane NORs tekniske designbasis for InterCity [41] og NVE-veileder 7-2014 [22]. Beregninger viser at
stabiliteten av sonene «Ås» og «Bollerud» ivaretas når det foretas oppfylling av motfylling/deponi D1.
Dette ettersom etablering av motfylling/deponi D1 er stabilitetsforbedrende. Beregninger viser videre
at dagens stabilitet av sonen «Sverstad» er tilfredsstillende (>1,6).
For sonen «Tangsrød Søndre» er stabiliteten tilstrekkelig dersom deponi D13 etableres på en slik
måte at den ikke forverrer stabiliteten i sonen.
Det vil være forekomst av kvikkleire utover de områder som er behandlet i
områdestabilitetsvurderingen, men dette er områder hvor topografien er slik at det ikke er nødvendig
å vurdere områdestabilitet. Eventuelle tiltak i disse områdene prosjekteres iht. krav til materialfaktor
gitt i Bane NOR sitt tekniske regelverk [40].
Det er gjennomført 3. partskontroll av beregninger og vurderinger av områdestabilitet.
I reguleringsplanen er faresonene for kvikkleire regulert som hensynssone jf. Pbl §11.8.
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Figur 6-27: Kvikkleiresone
Søndre" berører deponi D13.

"Tangsrød

Figur 6-28: Kvikkleiresone "Sverstad" berører jernbaneanlegget sør på strekningen.
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For følgende områder gjøres det vurderinger og foreslås geotekniske tiltak for å sikre stabiliteten lokalt
og i området rundt [63];
• banefylling nord for E18 ved Kopstad
• byggegrop for Kopstadtunnelen
• skjæringer på strekningen Sletterødåsen-Skaug
• byggegrop for Skottåstunnelen på Viulsrød
• stasjonen og fylling ved servicespor
• bru over Solerødveien
• påhugg Gråmunktunnelen
• fyllinger og skjæringer på strekningen Tangsrød-Barkåker
6.2.5 Tekniske hus og føringsveier
Ved portalene for tunnelene og tverrslagene skal det etableres teknisk bygg og/eller radiohytte, med
ulike rom for teknisk utstyr for signalanlegg og strømforsyning. I tunnelene etableres tekniske hus i
forbindelse med rømningstunnelene og det etableres egne telenisjer. I dagsonene plasseres tekniske
hus og radiohytter minimum 10 meter fra sporet. Alle byggene planlegges med kjørbar atkomst.
Utformingen av tekniske hus er standardisert jmf. kap. 3.2.3.
Alle de tekniske husene ligger i rurale områder som sees av få og vil oppleves på avstand og ved
passering med tog. Lik typologi og god terrengtilpasning er nødvendig for at volumene skal oppleves
enhetlige og som en del jernbanen. Bygningene er enkle rektangulære volumer utformet med
prefabrikkerte betongmoduler. De flate takene kan beplantes med hardføre Sedumplanter.
Vegetasjonsdekket har en fordrøyningsfunksjon og vil medvirke til at det tekniske huset føyer seg godt
inn i de rurale omgivelsene.
Rommene organiseres funksjonelt på linje og et sammenhengende takutspring over inngangsdørene
gir bygningen en tydelig fremside og klar adkomstssone på de ulike lokasjoner. Tette ståldører,
overfelt, farger og lik detaljering gir et samlet og enhetlig uttrykk.

Figur 6-29: Illustrasjon av teknisk bygg
Radiohytter er prefabrikkerte løsninger for radioinstallasjoner og prosjekteres i tilknytning til
radiomaster. Radiomaster etableres ved alle tunnelportaler. Mastene utføres som fagverksmast med
høyde ca. 30 meter.
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Figur 6-30: Prefabrikkert radiohytte, eksempel fra strekningen Farriseidet - Porsgrunn
Kabelkanaler etableres for framføring av kabler. Kabelkanaler skal legges slik at sikker rømning over
lokkene på kanalene ivaretas.

6.2.6 Gjerder
Hele jernbaneanlegget skal sikres med gjerder med høyde 1,8-2,5 m for å unngå at allmenheten får
tilgang til spenningssatte deler på kontaktledningsanlegget. Der det kan være fare for at vilt krysser
banen skal det settes opp viltgjerde med høyde 2,5 m.
Som hovedregel settes vilt- og sikkerhetsgjerde 6,0 m fra spormidt. Der linjen går i bergskjæring
plasseres gjerdet omtrent 3,0 m fra topp skjæring, og ved jordskjæring og langs jordvoller plasseres
gjerdet omtrent 1,0 m fra topp skjæring.
For å redusere faren for at vilt kan hoppe over gjerdet i sidebratt terreng bør en undersøke mulighetene
for å flytte gjerdet til toppen av skråningen eller et område med slakere terreng. Dersom det ikke ligger
til rette for å flytting av gjerdet, bør gjerdehøyden økes ved føring i sidebratt terreng. Nødvendig økning
av høyde vurderes ut fra terrengets bratthet. For elg regnes satspunkt å være i avstand 2,5 m fra
gjerdet, og for rådyr 2,2 m. I skjæringer der det skal utføres terrengforming for å avskjære overvann,
kan gjerdet vurderes plassert i forbindelse med avskjærende grøfter.
I reguleringsplanen sikres det tilstrekkelig areal for etablering av gjerder, en endelig plassering gjøres
i forbindelse med anleggsgjennomføringen når sideterrenget er etablert.
Ved portaler settes det opp dobbelt gjerde. Gjerdet nærmest portal skal sikre vedlikeholdspersonell i
forhold til høyspentanlegget.
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Figur 6-31: Gjerde rundt portal med «dobbel sikring», eksempel fra strekningen Farriseidet Porsgrunn

6.2.7 Kontaktledning og banestrømforsyning
Kontaktledningsanlegg er samlebetegnelsen på alle deler som sikrer strømforsyningen til banen,
deriblant ledninger og master.
For dobbeltsporet legges det til rette for kontaktledningsanlegg for hastigheter opp til 250 km/h på
strekningen, med tilpasninger til eksisterende system. Kontaktledningsmaster og åk vil i prinsippet
framstå som vist blant annet på Figur 6-32.
Strekningen forsynes med banestrøm fra ny mobil statisk omformer som plasseres sør for stasjonen.
Det forutsettes at eksisterende omformer på Skoppum fjernes, og at det er etableres en ny mobil
omformer ved servicesporet.
Omformeren består av containerbaserte elementer som plasseres på et tilrettelagt flatt inngjerdet
grusareal.

Omformer

Figur 6-32: Mobil omformer lokalisert ved servicesporet, sett mot sør. Viste bygninger
illustrerer prinsipp for utforming
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6.3 Stasjonsområdet
I konsekvensutredningen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker ble det påpekt at ingen av
stasjonslokaliseringene var sentralt plassert i by. Stasjonen ved Skoppum ligger imidlertid med god
tilgjengelighet til hovedveinettet med E18 og rv. 19 og er derfor anbefalt som innfartsparkering for
Vestfoldbanen. [51]
En kort og effektiv atkomst fra hovedveinettet og en fleksibel utviklingsmulighet av parkeringsarealer
har vært viktige elementer ved utformingen av stasjonsområdet. For å stimulere til vekst i antall
reisende som går, sykler eller reiser kollektivt til stasjonen har utformingen av gang- og sykkelveier,
kollektivatkomst og holdeplasser vært like høyt prioritet.
Stasjonen er plassert utkanten av Skoppum tettsted, i omgivelser dominert av natur og landbruk. På
Viulsrødåsen, rett nord for stasjonen, pågår det en utvikling av nærings- og boligområder. Banens
linjære karakter strekker seg fra portalmunningen på Viulsrød i nord, over riksveien og videre ned til
stasjonsområdet. Stasjonen etableres i overgangen mellom landskapsområdet rundt Adalsborgen på
østsiden og et udefinert skogs- og jordbruksareal i vest. Stasjonens plassering underbygger denne
klare delingen og bevarer Adalsborgen og begrenser naturinngrepet. På motstående side defineres
forplass og hovedatkomst. Disponeringen forankrer stasjonen til stedets typografi og strukturer og gir
samtidig ny identitet til området.

Figur 6-33: Oversiktstegning over stasjonsområdet og vegsystemet
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6.3.1 Trafikkløsning
Trafikkløsningen for stasjonen skal bygge opp under og sikre at kvalitetene, med nærheten til E18 og
rv. 19, gir et veisystem som ivaretar effektiv og trafikksikker atkomst for de reisende.
Direkte tilknytning til rv. 19 via rundkjøring gir kort kjørevei fra holdeplasser og parkeringsarealer. For
kollektivtransporten er effektiv av- og påkjøring til hovedveinettet viktig for å være en attraktiv
konkurrent til privatbilen. Adskilte atkomstveier inne på stasjonsområdet skal til enhver tid sikre god
fremkommelighet for busser.
Gående og syklende skal ha egne tilførselsveier som i størst mulig grad skilles fra kjøreveier og krysser
disse planskilt. Gang- og sykkelveiene skal ha en intuitiv linjeføring og føres nærmere
stasjonsinngangen enn kjøreveier.
Eksisterende veier skal i minst mulig grad påvirkes av utbyggingen, løsninger som begrenser behovet
for ombygging av eksisterende veier og krevende midlertidige veiløsninger er søkt unngått.
Kjørevei
Hovedatkomst til stasjonen er via rundkjøring på rv.19. En ny atkomstvei leder trafikken sørover og
inn til p-plass.
Mot vest etableres en vegetasjonskledd terrengvoll som avgrenser stasjon/innfartsparkering mot dyrka
mark og et mindre boligområde (Råen).

Figur 6-34: Kjørevei inn til stasjonen, mot vest etableres en vegetasjonskledd voll, sett mot
sørvest
Atkomst for buss, taxi og av- og påstigningsområde (K&R) legges i eget felt på sørsiden av p-plass og
videre langs stasjonen. Utkjøring planlegges i nord.
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Figur 6-35: Oversiktstegning over atkomst, parkering og stasjonen ved full utbygging, sett mot
øst
G/s-veier og sykkelparkering
Tilknytning til eksisterende gang- og sykkelveier skal gi gående og syklende en enkel og trafikksikker
atkomst til stasjonen. Både fra øst og vest føres gang- og sykkelveiene helt fram til stasjonsinngangen.
Figur 6-33 viser framtidig g/s-veisystem på Viulsrød-området.
Eksisterende g/s-veiforbindelse langs nordsiden av rv.19 opprettholdes. I tillegg etableres det planskilt
atkomst over rv.19 fra både øst og vest. I øst bygges det ny g/s-veibru over fv.666 og rv.19 og i vest
brukes eksisterende veibru til boligene på Råen.
G/s-veien fra øst tilknyttes eksisterende g/s-vei i krysset Innlaget / fv.666 Tokerødveien. Videre mot
stasjonen går den på bru over fv.666 og rv.19 og ender ved undergangen under sporene, der det er
sykkelparkering.
Fra vest etableres det g/s-vei som rampe fra eksisterende g/s-vei på nordsiden av rv.19 til eksisterende
boligatkomst til Råen over rv.19. Nye g/s-vei føres på sørsiden av rv.19 fram til stasjonen med en
plankryssing over atkomstveien til stasjonen.
Prinsipper for sykkelparkering
Det foreslås å tilrettelegge for effektiv og sikker parkering av sykler rett utenfor undergangen under
sporene. Av erfaring etterspør syklister ulike parkeringsmuligheter, og i henhold til håndbok for
stasjoner [52] foreslås det etablert sykkelparkering i stativ, sykkelparkering i stativ under tak og
sykkelhotell. Det sikres areal for etablering av 100 utendørs parkeringsplasser for sykkel.
Sykkelhotell foreslås bygget på østsiden av stasjonen, siden det kan forventes flest syklister fra øst
(Skoppum og Horten). Sykkelhotellet utformes for å kunne håndtere 100 sykler fordelt på to nivåer. I
sykkelhotellet tilrettelegges det for lademulighet av elsykler. På vestsiden bygges det i først omgang
sykkelparkering under tak, men det settes av arealer til å etablere sykkelhotell i framtiden.
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Figur 6-36: Sykkelhotellet ved Lillestrøm stasjon. (Foto: Lennart Olrich)
6.3.2 Parkering
Bakgrunn – planforutsetninger
I tråd med overordnede føringer fra NTP og i henhold til anbefaling i parkeringsstrategi for
Vestfoldbanen [51] skal det etableres innfartsparkering på ny stasjon ved Skoppum. Stasjonen ligger
utenfor by og tettsted, har god tilgjengelighet til hovedvei og har pr. i dag dårlig kollektivdekning.
Utredning innfartsparkering
Fagrapporten Utredning Innfartsparkering [62] presenterer 3 ulike scenarier for fremtidig
parkeringsbehov basert på faktorer som togtilbud, reisevaner og kollektivtilbud. For å få frem et spenn
i potensielt behov for parkeringsplasser, viser scenario A og C ytterpunkter.
I scenario A legges til grunn at all persontransport til stasjonen tas med bil og at det kun reiser en
person pr bil til/fra stasjonen. I scenariet antas det at kollektiv, gange og sykkel ikke er et tilbud som
brukes av pendlerne.
I scenario B legges til grunn at tilbud om innfartsparkering kombineres med et økt, fremtidig
høyfrekvent busstilbud for pendlere fra Horten og Åsgårdstrand.
I scenario C legges til grunn utstrakt bruk av virkemidler for å redusere bilbasert tilkomst til stasjonen;
- samkjøring, økt sykkelandel og generelt økt andel av kollektivreiser til/fra stasjon.
Dimensjonering av innfartsparkering
Scenario A vil tilrettelegge for økt bilbruk på bekostning av en mulig lokal kollektivsatsing. Scenario C
forutsetter en virkemiddelbruk som sammen med en relativt beskjeden økning av antall p-plasser vil
kunne gi uønsket press på andre nærliggende stasjoner, og dermed ikke svarer ut hensikten med
innfartsparkering godt nok. Det er derfor ikke aktuelt å dimensjonere innfartsparkering etter disse
scenariene.

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Planbeskrivelse jernbaneanlegg og
deponiområder

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

67 av 138
ICP-34-A-11131
01B
09.05.2018

Bane NOR vurderer at det er scenario B som i størst grad imøtekommer og legger til rette for å nå
overordnede mål om nullvekst i persontransport med bil, og at overføring av vekst i persontransport
fra bil til kollektiv kan nås. En robust innfartsparkering ved Skoppum vil bidra til at den lengste delen
av reisen foretas med tog og ikke med bil.
Analyser presentert i utredning for innfartsparkering viser et potensiale for økt kollektivandel fra
Horten/Åsgårdstrand til ny stasjon om det opprettes et tilbud for dette.
Det forventes at andre kollektivaktører bidrar med virkemidler mot økt parkeringsbehov og da først og
fremt et kvalitativt godt tilrettelagt og høyfrekvent kollektivtilbud som knytter de tettere befolkede
områdene i øst til stasjonen.
Dette innebærer at det reguleres for trinnvis utbygging og med 600 parkeringsplasser på en fullt
utbygget innfartsparkering på en flate. Et mulig første utbyggingstrinn vil være den østlige delen av
parkeringsområdet, og trinn 2 kan være den vestlige delen, se Figur 6-40.
I henhold til Bane NOR’s parkeringsstrategi [51] vil det kunne vurderes om parkering på flate kan
erstattes av avgiftsbelagte plasser i parkeringshus når arealverdien i et område tilsier at etablering og
drift er interessant for en kommersiell aktør. Dette er ivaretatt gjennom planbestemmelsen.
Utforming
Utformingen med parkeringsrekker, med mellomliggende kjørearealer, gir et fleksibelt system, hvor
kort kjørevei begrenser kjørelengden og gir trafikantene flere innkjøringsmuligheter. Trafikken kan
raskt fordele seg internt på parkeringsplassen og faren for kø og tilbakeblokkering i veisystemet ved
innkjøring i makstimen reduseres.
En åpen parkeringsflate gir trafikantene mulighet til raskt å orientere seg slik at de velger den mest
effektive atkomsten til ledige parkeringsplasser. Belysning vil sammen med åpenheten enkelt
understreke strukturen på parkeringsplassen samtidig som skjulte og mørke områder unngås.
I henhold til krav i parkeringsforskriften [29] etableres det HC-plasser (forflytningshemmede) og
tilrettelagte plasser for elbiler. Konkret antall plasser som avsettes til HC og elbiler med lademulighet
avklares i forbindelse med anleggsgjennomføringen. HC-plassene plasseres tett inntil undergangen
for å sikre kort gangavstand til plattform. I sørenden av p-plassen, langs den interne atkomstveien er
det satt av areal til 10 oppstillingsplasser for «Buss for tog».
6.3.3 Atkomst til stasjonen
Stasjonen har to plan, der veiatkomster og parkeringsplass ligger på terrengnivå, mens plattformene
med oppvarmede venterom ligger på brukonstruksjonen. Som en integrert del av brukonstruksjonen
danner undergangen selve inngangssonen til stasjonen. Her lokaliseres publikumsfasiliteter som
toalett og oppholdsarealer. Reisetorget leder til ramper, trapper og heiser som forbinder de to planene
på stasjonen. I tillegg rommer reisetorget bussholdeplasser, taxi, av- og påstigningsområde (K&R).
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Figur 6-37: Atkomst til stasjon skjer via en undergang under plattformene

Figur 6-38: Atkomst til Lysaker stasjon skjer via en undergang under plattformene,
tilsvarende prinsipp foreslås på stasjonen ved Skoppum
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Figur 6-39: Atkomst til stasjon fra øst, via en undergang under plattformene
Reisetorget
Reisetorget samler atkomst for alle trafikantgrupper. Ved å benytte materialer av høyere kvalitet
underbygges overgangen fra vei og parkeringsarealer til en stasjonssone hvor nødvendige
stasjonselementer som billettautomater, informasjonstavler o.l. plasseres.
Undergangen har et klar rektangulært rom med bredde på 12 meter, lengde ca. 33 m og høyde 3,5
m og ubrutte siktlinjer ut mot henholdsvis natur og forplass. Undergangen forbinder hovedatkomst og
trafikal sone på vestsiden, med g/s-vei mot øst (Skoppum og Horten) og Adalsborgen som et viktig
landskapsrom på østsiden. Dimensjoner og konstruksjon er en konsekvens av ønske om søylefritt
areal for å gi oversiktlighet og ivareta universell utforming og trygg ferdsel gjennom reisetorget.
Undergangen skal fremstå lys og inviterende, med intuitiv forståelse av funksjoner og forløp.
En åpning på 6x13 meter i plattformen slipper daglys ned i undergangen, løfter den arkitektoniske
kvaliteten og gir god visuell kontakt mellom planene på stasjonen.
Gulvet i undergangen kan forstås som et teppe/løper og strekker seg gjennom hele undergangen og
knytter øst- og vestsiden sammen. Et lyst belegg vil kunne skape kvalitet og underbygge
opplevelsen av en lys og vennlig entré til stasjonen.
På vestsiden av stasjonen danner den langsgående muren en bakvegg for atkomstsonen. En 6-7
meter sone inn mot muren benyttes til møblering og beplantning. Sonen vil også romme arealer for
sykkelparkering.
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Figur 6-40: Oversikt over reisetorget med forslag til plassering av bussholdeplass, taxi og avog påstigningsområde (K&R)
Bussholdeplassene er foreslått plassert sør for undergangen. Kort gangavstand, samt enkel og
oversiktlig orientering med god synlighet til fronten på bussene for reisende som kommer fra plattform
har vært viktig for plasseringen. Holdeplasser for taxi legges rett på nordsiden av undergangen.
Løsningen sikrer direkte atkomst til undergangen og kort gangavstand uten behov for kryssing av
kjørearealer. Det nordligste arealet mot rv.19 avsettes til av- og påstigning (kiss ‘n ride) for reisende
som blir kjørt/hentet med personbil. Tilsvarende som for taxi-sonen vil de reisende få utstigning mot
høyre og dette vil begrense antall gående i veibanen.
Sykkelparkering under tak og sykkelhotell plasseres på utsiden av undergangen. Innkjøring til
sykkelparkeringen vendes bort fra undergangen slik at faren for konflikt mellom gående og syklende
reduseres. Sonene for sykkelparkering markeres med eget belegg som tydeliggjør og avgrenser
sykkelparkeringens utbredelse.
Toalett er planlagt i undergangen, ved trapp opp til plattform.
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Atkomster til plattform

Figur 6-41: Perspektiv av stasjonen sett mot vest
Fra undergangen er det adkomst til plattformene via trapper, ramper og heiser. Heisene, som er
gjennomgående, er planlagt plassert i forbindelse med rampene.
Ramper og trapper er overdekket med tak for å skjerme mot nedbør for de reisende og minimere
nedfall av snø og is.
Trappenes rette løp gir god funksjonell flyt opp og ned fra plattformen. På motstående side av
undergangen etableres ramper med god intuitiv funksjonell flyt, oversiktlige og trygge forløp. Rampene
har stigning 1:15 med hvilereposer for hver 1,0 høydemeter.

Trapp

Trapp

Rampe

Rampe

Figur 6-42: Oversiktstegning over plattformene med atkomster
Ved rampenes venderepos eller langs rampen etablerers det trapp opp til plattformen. Rampene gir
mulighet for adkomst for mindre kjøretøyer til vedlikehold, snørydding mm. Bredde for ramper og
trapper er 2,5 m.

6.3.4 Plattform
Plattformene er delt inn i soner. Sikkerhetssonene er markert med gjerde med høyde ca. 1 m og
åpninger for ca. hver 9 m. Avstanden på 9 m tilsvarer omtrent avstandene mellom dørene på Flirt-tog
(type 74 og 75). Gjerde i sikkerhetssonen er et sikkerhetstiltak i forhold til togpasseringer på opptil 250
km/h [40]. Innenfor plattformens sikringsgjerde etableres ventesoner, klimaskjermer, venterom og
oppholdsarealer med ulike fasiliteter, sittebenker mm.
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Figur 6-43: Snitt av stasjonen ved undergangen, sett sørover
Et sammenhengende tak dekker over ramper og trapper samt utvalgte oppholdsarealer på
plattformen.
Takkonstruksjonen foreslås etablert med en synlig bærekonstruksjon, der elementenes funksjon
tydelig framkommer.

Figur 6-44: Åpen takkonstruksjon, eksempel fra Bekkestua T-banestasjon
Klimabeskyttelse og oppvarmet venterom
Det er lagt inn to oppvarmede venterom på plattform for nordgående tog og ett på plattform for
sørgående tog. I tillegg er det satt av areal til ett område for klimabeskyttelse på plattform for
sørgående tog, se Figur 6-42.
Venterommene og vegger for klimabeskyttelse forslås utført i glass. Dette gir god sammenheng og
slektskap med øvrig materialbruk på stasjonen. Glass gir transparens og oversiktlighet, som igjen
skaper trygghet.
Vintervedlikehold av plattform
På den ytterste delen av plattform er det ikke tak pga. krav til avstand til kontaktledningsanlegget. I
tillegg er det et sikkerhetsgjerde ca. 2 m fra plattformkant, som hindrer et rasjonelt vintervedlikehold
av ytterste del av plattform. Ut fra dette er det lagt inn snøsmelteanlegg langs plattformkant, noe som
også vil ha en sikkerhetsmessig gevinst i forhold til å redusere antall fallskader.
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Snøsmelteanlegg er en energikrevende metode for å holde flater snø- og isfrie. Bane NOR vil vurdere
ulike energikilder for snøsmelteanlegget i det videre arbeidet.

6.3.5 Belysning
Lyssetting av stasjonen utformes både med tanke på fjernvirkning og de funksjonelle behov som skal
ivaretas. Lyssetting skal sikre gode orienterings- og sikkerhetsforhold, samtidig som stasjonen skal gis
en innbydende fremstilling.
Ved bruk av kontraster i lysfarge/ fargetemperatur skal belysningen skape en visuell definisjon av
soner, funksjoner og flater.
Stasjonens ytre flater som danner stasjonens fasade lyssettes med et dempet lys. Områdene med
publikumsfunksjoner belyses med en varmere lysfarge for å etablere et inviterende og lunere uttrykk.

Figur 6-45: Overordnet belysningskonsept der et utvalg repeterende grep underbygger
helheten og sammenhengen i stasjonsfunksjonene. Stasjonsområdet sett mot vest

6.3.6 Universell utforming
Universell utforming sikrer at alle reisende skal kunne reise til og fra stasjonen uten særskilt
tilrettelegging. Hovedatkomsten til stasjonen ligger på bakkeplan med trinnfri atkomst fra holdeplasser
og parkeringsplass. Materialbruken i belegget, skal sikre tilstrekkelig kontrast for å ivareta behovet for
ledelinjer, som sammen med belysning gir naturlige og intuitiv leding mot plattformene.
Både ramper og heis sikrer en fleksibel og driftssikker forbindelse til plattform.
Plattformene møbleres i henhold til føringer gitt i håndbok for stasjoner [49] . Plassering av venterom
og forrom til heis sikrer tilstrekkelig manøvreringsareal foran dører for rullestoler.

6.3.7 Sosial kontroll og trygghet
For å sikre at stasjonen med tilhørende atkomstveier og parkeringsarealer er oversiktlige, og oppleves
som trygge å ferdes og oppholde seg på har det vært vesentlig å begrense antall atkomstsoner. Færre
atkomstveier gir flere brukere og høyrere frekvens på bruken. For gang- og sykkelveier har nærføring
med og mulighet for visuell kontakt mot høyfrekventerte kjøreveier vært viktig.
Lokalisering og utforming av parkeringsplassen som en stor oversiktlig flate med god belysning, med
fri sikt over bunnvegetasjon og under trekroner, reduserer mulige skjulesteder som kan være attraktive
for hærverk og lignende. Sykkelparkeringene foreslås lokalisert i de mest trafikkerte områdene, som
reduserer sannsynligheten for hærverk. Reisende som skal parkere sykler oppholder seg også i
trafikkerte områder og har visuell kontakt med andre reisende.
Undergangen er 12 meter bred, for å åpne opp og gi oversiktlige forhold. Med en 12 meters bredde er
det også tilstrekkelig plass til å oppnå «trygg» avstand mellom reisende. Videoovervåking av selve
stasjonsanlegget inkludert heisene gir reisende en trygghet om at de blir sett, samtidig som uønskede
hendelser også blir fanget opp.
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Opplevelsen av å bli sett og hørt er en viktig trygghetsskapende faktor, en kompakt stasjon hvor alle
reisende benytter et begrenset antall atkomster er et viktig formgivningsprinsipp for å oppnå dette.

6.4 Veier og kryss
Utbyggingen av dobbeltsporet og stasjonsområdet utløser behov for permanent ombygging og
midlertidig omlegging av flere offentlige og private kjøreveier. Den største ombyggingen vil skje på
Viulsrød, der dobbeltsporet krysser bolig- og industriområdet på Viulsrødåsen og rv. 19, og
stasjonsområdet etableres på sørsiden av riksveien. I dette området vil flere av veiforbindelsene
legges om samtidig som nye etableres.
En ombygging av krysset rv. 19 x fv. 666 Tokerødveien til rundkjøring med, en egen veiarm til
stasjonsområdet ivaretar begge forholdene nevnt over.
Det er en målsetting at reisende som bor i gang- og sykkelavstand skal kunne gå eller sykle til
stasjonen. Effektive forbindelser tilknyttet eksisterende gang- og sykkelveinett er i størst mulig grad
ført korteste vei og nærmest mulig stasjonen.
Alle offentlige veier og kryss er foreslått med en standard på bredde og kurvatur i henhold til føringer
gitt i Statens vegvesens håndbok veg- og gateutforming [27].

6.4.1 Permanente veier
Rv.19
På rv.19 ved Viulsrød flyttes dagens kryss med fv.666 Tokerødveien vestover og bygges om til en
rundkjøring. I tillegg senkes rv.19 ca. 1 m ved kryssing under ny jernbanebru.

Figur 6-46: Ny vei og kryss for rv.19, sett mot øst
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Fv. 666 Tokerødveien
Ifm. flytting av krysset på rv.19 må det bygges ny fv. 666 over en strekning på ca. 500 m. Veien
forlenges parallelt med rv.19 på nordsiden. Ny atkomst til industriområdet på Viulsrød (nye Innlaget)
tilknyttes fv.666 i et kanalisert T-kryss.

Figur 6-47: Ny fv.666 Tokerødveien, sett mot øst
Fv. 665 Solerødveien
Det etableres et nytt kryss på fv.665 Solerødveien som skal brukes som driftsatkomst til omformer,
teknisk hus og servicespor i driftsfasen sør for stasjonen. Litt lengre sør der banen krysser over veien
må Solerødveien legges om over en strekning på ca. 700 m.
Jernbanebrua etableres med en spennlengde som sikrer areal for framtidig etablering av gang- og
sykkelvei på sørsiden av kjøreveien, samtidig som det er tilgjengelige arealer for viltkryssing.

Figur 6-48: Ny fv.665 Solerødveien. Det er satt av plass til framtidig g/s-vei på høyre side av
veien, sett mot sørøst
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Nye Innlaget og eksisterende Innlaget
Nye Innlaget starter i et nytt T-kryss på fv.666. Veien ligger på vestsiden av industriområdet på
Viulsrød. Boligområdet Råen vest for Viulsrød, samt alle eiendommer på industriområdet, tilkobles
denne veien.
Eksisterende Innlaget avsluttes øst for jernbanetraseen. Det etableres en snuhammer for lastebil i
enden av veien. Veien blir atkomst til teknisk hus og beredskapsplassen for Skottåstunnelen.

Beredskapsplass

Innlaget

Figur 6-49: Nye Innlaget med atkomst til boligene på Råen og eksisterende Innlaget, sett mot
nord. Nytt påbygg på Ferno Nordens bygg er ikke vist på illustrasjonen.
6.4.2 Permanente gang- og sykkelveier
Gang- og sykkelvei langs fv.666 Moskvilveien
Ny gang- og sykkelvei fra eksisterende g/s-vei ved Kopstadkrysset etableres på østsiden av
Moskvilveien fram til ny atkomstvei sør for Kopstadmyra. Gang- og sykkelveien planlegges bygget
innledningsvis, da anleggstrafikk er det utløsende behovet for denne veien.
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Figur 6-50: Ny g/s-vei langs fv.666 Moskvilveien, sett mot nordøst
Gang- og sykkelvei langs fv.666 Tokerødveien / rv.19 og til stasjonen
I forbindelse med ny rundkjøring på rv. 19, må det anlegges ny g/s-vei langs nordsiden av fv.666 og
rv.19. Denne kobler seg til eksisterende gang og sykkelveinett, slik at det blir en sammenhengende
g/s-vei fra E18 til Viulsrød.
G/s-atkomsten til stasjonen grener av fra g/s-veien langs fv.666 på Viulsrød og går i bru over fv.666
og rv.19. og avsluttes på østsiden av stasjonsområdet.
G/s-atkomsten fra vest består av to delstrekninger. Det ene er en forbindelse mellom eksisterende g/svei på nordsiden av rv.19 til eksisterende overgangsbru over rv.19. Den andre delstrekningen er en
forbindelse på sørsiden av rv.19 mellom overgangsbru over rv.19 og vestsiden av stasjonsområdet.

Figur 6-51: Ny g/s-vei langs fv.666 og rv.19, sett mot øst
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6.4.3 Turveier, stier og skiløyper
Der banen går i dagsoner vil eksisterende turveier, stier og løyper avskjæres og forbindelser brytes.
En god del av områdene berøres kun i anleggsfasen og i disse områdene vil dagens turveier, stier og
løyper så langt det er mulig reetableres i eksisterende traseer.
Der dobbeltsporet avskjærer eksisterende forbindelser vil det legges til rette for at nye kan etableres.
Ved tunnelportaler vil veiforbindelser legges om over portalen.
Ny trasé for skiløype over nordre tunnelportal på Skottåstunnelen ivaretar øst-vest forbindelsen for
sommer- og vinterløyper fra Nykirke-området og vestover under E18. Ved Skoppum reetableres
løypetraseen ved idrettsplassen. I Tangsrødmarka reetableres skogsbilveien fra Solerødveien.
Viltkryssingen etableres med en bredde som muliggjør etablering av sti og skiløype over denne. Ved
Barkåker ivaretas dagens turvei/lysløypetrasé midlertidig i anleggsfasen før den reetableres ved
dagens trasé etter anlegget er ferdig.

6.4.4 Atkomster til tekniske hus og radiohytter
Drift- og vedlikeholdspersonell i Bane NOR skal alltid være sikret kjøreatkomst til tekniske hus og
radiohytter.
Ved tunnelportalene til Skottåstunnelen og Gråmunktunnelen etableres de tekniske husene i
tilknytning til beredskapsplassene, med felles atkomstvei. Beskrivelse av atkomstene er gitt i kap.
6.4.5.
Det bygges ny vei fra eksisterende driftsvei under E18 til nytt teknisk hus ved Bollerud. Driftsveien
krysser eksisterende spor på planovergang. Dette sporet er tenkt brukt som uttrekkspor for Kopstad
godsterminal. Når sporet tas i bruk som uttrekksspor må det bygges porter på begge sider av sporet.
Videre bygges det ny driftsvei langs østsiden av dobbeltsporet fram til portalen for Kopstadtunnelen.
Dette som atkomst til radiohytte.
Statens vegvesen (SVV) kan benytte den søndre del av driftsveien langs sporet frem til
sedimentasjonsbasseng for E18. Atkomst for Statens vegvesen til driftsveien er fra E18 som i
eksisterende situasjon.
Det bygges ny driftsvei til teknisk hus ved søndre portal for Kopstadtunnelen, veien tilknyttes
Moskvilveien.
Ved Barkåker utvides og tilpasses eksisterende driftsvei og turveitrasé på vestsiden av banen, ved
overgangsbrua ifm. nytt teknisk hus.

6.4.5 Atkomster til beredskapsplasser og samlingsplasser
Atkomstveiene til beredskapsplasser og samlingsplasser er i hovedsak private der Bane NOR vil
erverve bruksrett. Bane NOR vil gjennomføre nødvendig vedlikehold slik at disse veiene er tilgjengelig
hele året. Veiene er grusveier som er dimensjonert for buss/lastebil. Det er lagt til rette for at tyngre
kjøretøy kan møtes på veiene inn til beredskapsplasser og samlingsplasser.
Beredskapsplass Skaug
Det bygges en beredskapsplass ved tunnelportalen på Skaug. Atkomst er via eksisterende
boligatkomst fra Pauliveien, som bygges ny i tilnærmet samme trasé. Det etableres atkomst til spor
for skinnegående kjøretøy fra beredskapsplass.
Samlingsplass Føskeveien
Det bygges en samlingsplass ved portalen til rømningstunnelen ved Føskeveien. Atkomst er via
Føskeveien fra Pauliveien, som bygges ny i tilnærmet samme trasé.
Samlingsplass Viulsrød nord
Det bygges en samlingsplass ved portalen til rømningstunnelen nord for Viulsrød. Atkomst er via
eksisterende vei fra Løsveien, som bygges ny i tilnærmet samme trasé.
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Beredskapsplass Viulsrød
Det bygges en beredskapsplass like ved tunnelportalen på Viulsrød. Atkomst er via eksisterende vei
Innlaget. Avkjørselen til plassen fra Innlaget skal også være snuhammer for lastebil. Det etableres
atkomst til spor for skinnegående kjøretøy fra beredskapsplass.
Beredskapsplass Solerødveien
Det bygges en beredskapsplass ved Gråmunktunnelens nordre tunnelportal. Atkomst er via ny vei fra
Solerødveien. Det etableres atkomst til spor for skinnegående kjøretøy fra beredskapsplass.
Atkomst Tangsrød / samlingsplass rømningstunnel fra Gråmunktunnelen
Det bygges en samlingsplass ved rømningstunnelen fra Gråmunktunnelen. Atkomst er via ny vei fra
Solerødveien.
Beredskapsplass Tangsrød / omlagt vei fra Østre sti (Adal)
Det bygges en beredskapsplass ved Gråmunktunnelens søndre tunnelportal. Atkomst er ny vei fra
Solerødveien gjennom Tangsrødmarka. Det etableres atkomst til spor for skinnegående kjøretøy fra
beredskapsplass.
Atkomst til servicespor ved Solerødveien
Det bygges driftsvei fra Solerødveien til teknisk hus, midlertidige omformer, AT-trafoer og servicespor.

Omformer

Figur 6-52: Servicespor, omformer og atkomst, sett mot sør. Viste bygninger illustrerer prinsipp
for utforming

6.4.6 Midlertidige veier
I forbindelse med anleggsarbeidene må E18 og fv.310 Kopstadveien legges midlertidig om for å bygge
Kopstadtunnelen. Videre må rv.19 og fv.665 Solerødveien legges midlertidige om for bygging av nye
jernbanebruer over veiene.
E18, rv.19 og fv.310 Kopstadveien skal være åpne for trafikk i hele anleggsperioden. Etablering av
omkjøringsveier og jernbaneanlegg skal utføres på en slik måte at veitrafikken i minst mulig grad
påvirkes.
Fv.665 Solerødveien kan i kortere perioder i forbindelse med anleggsarbeidene og veiomleggingene
stenges.
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Flere private atkomstveier og driftsveier i landbruket vil i deler av anleggsperioden legges om
midlertidig. Midlertidige atkomstløsninger etableres i tett dialog med grunneiere/beboere/brukere.
Turveier, stier og løyper som midlertidig berøres av anleggsarbeidene vil i hele eller deler av
anleggsperioden stenges eller legges om.

6.5 Beredskap
Den til enhver tid gjeldende Forskrift om sikkerhetsstyring for jernbanevirksomheter på det nasjonale
jernbanenettet (sikkerhetsstyringsforskriften) [11] skal legges til grunn ved dimensjonering av
permanente beredskapstiltak. I tillegg gjelder den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for
sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske unions jernbanesystem (TSI SRT), i henhold til
Samtrafikkforskriften [12].
Bane NOR følger i tillegg Teknisk regelverk [40] for prosjektering og bygging av jernbaneinfrastruktur.
Under er det beskrevet prosjektering av sikkerhetstiltak i jernbanetunneler.

6.5.1 Beredskapsplasser (brannslokkingspunkter)
Det er krav om beredskapsplasser utenfor begge portaler for tunneler som er lengre enn 1000 m.
Beredskapsplassene skal være på minimum 500 m2 og de skal være avstengt med bom slik at det
ikke kan parkere kjøretøy eller at større ting blir lagret på området. Det skal framføres vannforsyning
med en kapasitet på minst 800 l/min i to timer til beredskapsplassen. Ved beredskapsplassene skal
det være mulig å stenge av strømforsyningssystemene for trekkraft og jorde elektriske anlegg, enten
lokalt eller med fjernstyring.
Beredskapsplassene skal være tilgjengelig for redningsetatene og det tilrettelegges for at
skinnegående innsatskjøretøy kan settes på sporet. Videre er veisystemet ved beredskapsplassen
utformet slik at tyngre kjøretøy (buss) kan snu ved beredskapsplassene, uten å kjøre inn på selve
plassen.
Veier og beredskapsplassene skal være tilgjengelig hele året, dvs. at det må gjennomføres
vintervedlikehold av både veier og beredskapsplassene.
6.5.2 Samlingsplasser
Samlingsplasser er plasser som ligger ved portalene til rømningstunnelene. For dobbeltsporede
tunneler er det krav om rømningstunnel/sikkert område for hver 1000 m. Det er ingen spesielle krav til
disse plassene, men for Nykirke-Barkåker det er lagt til grunn at disse plassene skal være på minimum
500 m2 og de skal være avstengt med bom slik at det ikke kan parkere kjøretøy eller at større ting blir
lagret på området.
Samlingsplassene skal være tilgjengelig for redningsetatene. Det er lagt til rette for at tyngre kjøretøy
(buss) kan snu ved samlingsplassene utenfor rømningstunnelene.
Veier og samlingsplassene skal være tilgjengelig hele året, dvs. at det må gjennomføres
vintervedlikehold av både veier og beredskapsplassene.
6.5.3 Rømningstunneler
Rømningstunnelene på Nykirke-Barkåker er utformet med sluse, slik at en hindrer spredning av røyk.
Rømningstunnelene er tilgjengelig for redningsetatene. Fra sikre områder under bakken skal det være
mulig å ta seg fra det sikre området til friluft uten å måtte returnere til det berørte tunnelløpet.
Rømningstunnelen på Nykirke-Barkåker har en lengde på 100-250 m og en stigning på 10-14 %.
Rømningstunnelen utformes med en bredde på minimum 3,5 m og høyde på 4 m.
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6.6 Overvannshåndtering
Der jernbanen bygges over mindre bekker og sig vil det for det permanente jernbaneanlegget
etableres stikkrenner eller mindre kulverter for å lede vannet gjennom jernbanefyllingen.
For drens- og overvann fra jernbaneanlegget føres vannet enten direkte til vassdrag eller via
fordrøyningsbasseng. Kapasiteten i overvannssystemet økes til å håndtere en 200 års flomsituasjon
med 20 % klimatilpassing.
I nord føres drens- og overvannet til et sideløp til Tangenbekken. Vann fra Kopstadtunnelen ledes
nordover og fordrøyes i tilrettelagt fordrøyningsdam i tilknytning til omlagte bekk på vestsiden av
jernbanefyllingen ved Kopstad. Vannet videreføres i en ny overvannsledning fram til eksisterende bekk
på nordsiden av dagens jernbane.
Øst for Moskvil ledes drens- og overvann i et lokalt bekkeløp, Føskebekken. Øvre del av
bekkestrekningen som berøres av tiltaket er i dag åpen med jordbruksarealer på hver side. Den delen
av tiltaket innebærer utvidelse/senking av eksisterende bekk for å øke kapasiteten. Dette gir fortsatt
gode forutsetninger for landbruk, og tiltaket vil for øvrig i liten grad påvirke tredjepart eller
allmennhetens interesser. Den nedre delen av bekken er i dag lukket. Her er tiltaket en klimatilpasning
av eksisterende situasjon ved at kapasiteten økes med en ekstra ledning. Gjenåpning av den nedre
delen av bekken vil ha liten gevinst for økologien i og langs bekken sett i forhold til tap av
landbruksareal. Det er derfor vurdert å opprettholde en lukket løsning. Videre mot Bondalsbekken vil
stikkrenner som er underdimensjonert oppgraderes for å sikre tilfredsstillende kapasitet ved store
nedbørshendelser.
Drens- og overvann fra Skottåstunnelen ledes til fordrøyningsmagasin under beredskapsplassen ved
Viulsrød før påslipp i kommunal bekkelukking og videre til Adalsbekken via Augedal dam.
Overvann fra parkeringsplassen fordrøyes lokalt i åpne grøfter i grøntrabattene, mens vannet fra
plattformen føres til nytt fordrøyningsbasseng mellom parkeringsplassen og rv.19 før påslipp til
kommunal bekkelukking og videre til Adalsbekken via Augedal dam.
Dagens utløp fra Augedal dam og kapasiteten på bekkeløp mellom dammen og eksisterende jernbane
er ikke tilfredsstillende i dagens situasjon, hvor oppstuving av vann vest for jernbanefylling
forekommer. Utløp fra Augedal dam bør rehabiliteres og eventuelt må dimensjon på utløpet økes.
Eksisterende Ø400 stikkrenner under traktorveier og kulvert under eksisterende jernbane må byttes
ut med Ø1000 stikkrenner. Etter kryssing av eksisterende jernbane er kapasiteten på bekkeløp og
stikkrenner vurdert tilfredsstillende ved tilføring av nye vannmengder.

Figur 6-53: Anbefalte tiltak nedstrøms Augedal dam
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Drens- og overvann sør for stasjonsområdet føres langs banen til påslipp i bekkeløpet sør for ved
Solerødveien. Dette er en mindre bekk som renner mot Hengsrudvann og videre mot
Undrumsdalsbekken.
I sør ledes drens- og overvann enten til bekkekryssing sør i Tangsrødmarka eller til Sverstadbekken.
Det etableres sedimenteringsbasseng for avrenning fra anleggsområder og deponier, før påslipp til
resipient. Sedimenteringsbasseng i forbindelse med deponier må opprettholdes i minimum 2 år etter
anlegget er ferdigstilt.

6.7 Teknisk infrastruktur, andre aktører
6.7.1 Offentlige vann- og avløpsanlegg
Banetraseen er i konflikt med offentlig vann- og avløpsnett på noen få punkter. Nødvendig omlegging
vil ivareta og sikre tilsvarende funksjon som dagens løsning.
Det legges til rette for framtidig framføring av kommunalt vann og avløp som krysser under ny
jernbanetrasé ved Teien ved Sletterødåsen.

Omlegging av eksisterende vann- og avløpsanlegg
I Kopstadveien ligger det 2 private stikkledninger til Circle K stasjonen ved Kopstadkrysset (SP 125
PVC og VL 63 PE). Ledningene flyttes midlertidig og reetableres med selvfall over betongtunnelen i
Kopstadveien i permanent situasjon.
Ved Skaug legges eksisterende overvannsledning via en fallkum og videre under banen. om i
adkomstveien over tunnelportal.
Vestfold Vann IKS sin vannledning (600VL) på Viulsrød legges om.
Det kommunale VA-anlegget ved Innlaget kommer i konflikt med ny jernbanetrasé og må legges om.
Det etableres midlertidige løsninger for avløp fra bolig og næring i anleggsfasen. Vannforsyningen til
boligfeltet vil bli opprettholdt da det er en ringledning til dette området.
Det legges til rette for tilkobling i kum på hver side av rv.19. Denne tilkoblingen vil være for brannvann
og sanitære anlegg til stasjonen.
Vannforsyning til beredskapsplasser
Beredskapsplasser etableres for tunneler lengre enn 1000 m. Alle beredskapsplasser skal ha
vannforsyning av brannvann. Vannforsyningen sikres ved tilkobling til det kommunale ledningsnettet.
Uttak for brannvann etableres i forbindelse med beredskapsplassen ved tunnelportalen ved Skaug,
Viulsrød, Gråmunktunnelen nordre og søndre portal.
6.7.2 Private vann- og avløpsanlegg
Eksisterende private anlegg har delvis blitt kartlagt i detaljplanen og tidligere planfaser. I
byggeplanarbeidet ferdigstilles kartleggingen av potensielt berørte eiendommer. Det er et begrenset
antall eiendommer som vil bli berørt av baneutbyggingen.
Eiendommer som ikke innløses, men hvor vannforsyning eller avløp blir berørt av utbyggingen vil få
etablert erstatningsanlegg.

6.7.3 Netteiere
Skagerak Nett er eier av distribusjons- og regionalnettet i området. For eksisterende høyspent luftlinjer
ved Føske, Tveiten – Adal og Tveiten – Slagen er det gjort vurderinger som viser at det er for liten
avstand mellom nytt kontaktledningsanlegg og eksisterende høyspent, og at det er behov for å heve
noen eksisterende høyspentlinjer.
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Statnett eier 420 kV høyspentlinje mellom Tveiten omformerstasjon og Åsgårdstrand ved Barkåker.
Det er ikke nødvendig med tiltak på denne høyspentlinjen.

6.7.4 Teleaktører
Telenor, Broadnet og TDC har eksisterende anlegg som blir berørt av utbyggingen. Det legges til rette
for omlegging av disse kablene i det nye anlegget.

6.7.5 Veibelysning
Det etableres ny veibelysning i forbindelse med omlegging av europa-, riks- og fylkesveier, hvor det
er belysning i dag. Belysningen vil ha tilsvarende standard som eksisterende eller tilgrensende anlegg.

6.8 Støytiltak
6.8.1 Luftoverført støy bane
Det er beregnet støybelastning fra nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker med trafikktall
estimert for år 2050.
Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T- 1442/2016 [21] er lagt til grunn for
vurdering av beregningene. Rød sone regnes vanligvis som uegnet til støyfølsomme bruksformål. Gul
sone er en vurderingssone hvor støyfølsomt bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende utendørs støyforhold.

Tabell 6-1: Grenseverdier for gul sone, innfallende lydtrykknivå.
Støykilde
Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor
vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål
Vei
Lden 55 dB
Bane

Lden 58 dB

Støynivå utenfor
soverom, natt kl. 23-07
Lsaf 70 dB
Lsaf 75 dB

Langs
strekningen
ligger
hovedsakelig
helårsboliger
og
For næringsbygg gjøres det ingen vurdering av utendørs eller innendørs støynivå.

fritidsboliger.

Samlet oversikt over antall berørte boliger og fritidsboliger fra jernbaneanlegget med og uten støytiltak
er vist på Figur 6-54 og Figur 6-55.
Støyberegningene for driftsfasen viser at 4 bygninger med støyfølsomt bruksformål (boliger) langs
strekningen vil få overskridelser av anbefalt grenseverdi i retningslinje T-1442/2016 for støy fra bane,
Lden = 58 dB ved fasade. Disse 4 boligene vil i neste fase få nærmere utredet behov for lokale støytiltak
i form av tiltak på fasade og/eller skjerming av uteplass.
Prosjektet medfører en omlegging av veisystemet ved stasjonen på Skoppum. 3 boliger i dette
området blir utsatt for støy fra veitrafikk som overskrider anbefalt grenseverdi i retningslinje T1442/2016 for støy fra vei, Lden = 55 dB ved fasade. Disse 3 boligene vil i neste fase få nærmere få
utredet behov for lokale støytiltak i form av tiltak på fasade og/eller skjerming av uteplass.
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Figur 6-54: Oversikt over lokalisering av støyreduserende tiltak. Skjermingstiltak er markert
med rødt i figuren

Figur 6-55: Oversikt over lokalisering av støyreduserende tiltak. Skjermingstiltak er markert
med rødt i figuren
Teien (Teienveien 51)
132 meter lang støyskjerm øst for sporet i avstand 4,4 m fra nærmeste spormidt, med
skjermhøyde 2,0 m relativt til nærmeste skinneoverkant. I tillegg er det en voll med høyde ca. 2 m nord
for støyskjermen som har støyskjermende effekt.
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Innlaget/Viulsrød
Støyskjerm øst for sporet i avstand 4,4 m fra nærmeste spormidt med høyde 4,0 m relativt til nærmeste
skinneoverkant, samt støyskjerm/rekkverk med høyde 2,2 m over tunneltak. Totallengde 78 meter.
Solerødveien 301 og 311
Støyskjerm vest for sporet i avstand 4,4 m fra nærmeste spormidt, med skjermhøyde 2,0 m relativt til
nærmeste skinneoverkant. Skjermen er satt i hele lengden til bru over Solerødveien, samt i noe
utstrekning nordover. Totalt 190 m lengde.
6.8.2 Luftoverført støy vei
Rv.19/Viulsrød
Figur 6-56 viser en rekke støyskjermer for å redusere støynivået ved berørte boliger langs rv.19. Ved
Knudstadveien 74 foreslås det å bygge en støyskjerm langs bakketoppen i høyde 2,4 meter over
terreng.

Beregningshøyde
1,5 meter over terreng
Lden
> 55 dB
> 60 dB
> 65 dB
> 70 dB

Figur 6-56: Beregnet ekvivalent støynivå Lden fra veitrafikk i 1,5 meter høyde over terreng med
støyreduserende tiltak. Støyskjermer er vist med blå streker i figuren
Nord for rv.19 mot Knudstadveien foreslås det å forlenge eksisterende støyskjerm mot vest, samt øke
høyde på eksisterende skjerm med 1,0 meter. Øst for ny jernbanebru foreslås det ny støyskjerm vest
for voll, med topp støyskjerm på kotehøyde 61,0.
6.8.3 Vibrasjoner og strukturstøy
Når togene passerer, vil det overføres vibrasjoner fra hjulene ned i skinnene, og videre via sviller og
ballast til bakken. I bakken vil vibrasjonene forplantes bort til der man står, og kroppen kan føle
vibrasjoner eller rystelser. Hvis man står inne i en bygning inntil banen, kan vibrasjonene på gulvet
være kraftigere enn på bakken utenfor.
Det er vibrasjonene med lave frekvenser man føler som rystelser. Det vil også overføres vibrasjoner
med høyere frekvenser, og disse vil avstråle støy. Denne støyen kalles strukturstøy. Når togene
passerer i tunneler vil det overføres vibrasjoner opp til overflaten, som avstråler strukturstøy. Denne
vil på grunn av annen støy normalt ikke være hørbar utendørs. Hvis det imidlertid kommer bygninger
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over tunnelen, vil strukturstøyen forsterkes inne i rommene i forhold til utendørs, og vil i noen tilfeller
være godt hørbart og kunne gi sjenanse.

Figur 6-57: Situasjon a kan gi strukturlyd fra jernbane.
Situasjon b kan gi følbare vibrasjoner fra jernbane
(kilde: Jernbanekompetanse.no)
Følgende grenseverdier legges til grunn for strukturstøy i prosjektet:
• Tunnel og kulvert: Grenseverdi i NS 8175:
Lp,AF,maks = 32 dB
• Dagstrekninger: Målsetting
Lp,AF,maks = 37 dB
For å tilfredsstille grenseverdien for strukturstøy fra tunnelene på Lp,AF,maks = 32 dB i henhold til NS
8175, må det legges ballastmatter på noen strekninger, som utgjør i alt 720 meter. På grunn av strenge
krav til stivhet for ballastmatter når toghastigheten overskrider 200 km/h er det noen steder at
ballastmatter ikke gir tilstrekkelig støyreduksjon. Det anbefales at det på disse strekningene gjøres 2
meter ekstra dypsprengning som fylles med sprengstein. Dette må gjøres på strekninger på til sammen
160 meter. For to boliger gir ikke tiltakene tilstrekkelig støyreduksjon og det beregnes 3 dB
overskridelser av grenseverdien for begge. Boligene er hhv. ved km 93,18 (Kopstadveien
45) nord for Kopstadkrysset, og km 96,95 (Pauliveien 190) nord for gården Gusland – Søndre. For en
bolig er ikke dette tilstrekkelig, og det blir en overskridelse på 3 dB. Tiltak for boligene utredes videre
i neste fase.
Ingen boliger får overskridelse av anbefalt grenseverdi for vibrasjoner på vw,95 = 0,3 mm/s iht. NS 8176,
og det er ikke behov for spesielle tiltak.

6.9 Anleggsgjennomføring
Bygging av dobbeltspor med tilhørende konstruksjoner, tunneler og stasjonsområde er et stort og
omfattende anlegg hvor anleggsområdene skal dekke både anleggsbelte, riggarealer og anleggsveier.
Utbyggingen av jernbaneanlegget er planlagt utført som totalentreprise, det vil si at entreprenør får
ansvaret for å detaljplanlegge og gjennomføre selve byggingen. Reguleringsplanen legger føringer for
hvilke arealer som kan benyttes til anleggsgjennomføringen, disse områdene reguleres som
midlertidige anleggsområder. Rekkefølgen på og tidsperiode for når de ulike delstrekningene anlegges
er derimot ikke styrt av reguleringsplanen.

6.9.1 Generelt
Det etableres et eget nett av anleggsveier parallelt med dobbeltsporet på hele strekningen.
Anleggsveiene skal som hovedprinsipp krysse lokale atkomster planskilt, Solerødveien vil krysses i
plan på et punkt. Ved tilknytting til offentlig vei er det valgt veier med en veistandard som tåler
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belastningen fra anleggstrafikken. Det er en målsetting at anleggstrafikk og offentlig trafikk på
atkomstveier/mindre veier i størst mulig grad skal separeres. Egne anleggsveier vil gi god
trafikksikkerhet, færre ødeleggelser av eksisterende veier og reduserte støy- og støvplager for
omgivelsene.
Anleggstrafikken skal benytte kapasitetssterke hovedveier hvor trafikkøkningen vil gi minimale
konsekvenser for den øvrige trafikken. Interne anleggsveier skal dekke behovet for framkommelighet
langs banen, til tverrslagene og riggområdene mm.. Tilknytning til offentlig veinett skjer i prinsippet i
Kopstadkrysset, i egen atkomst nord på Moskvilveien, i rv. 19-krysset på Viulsrød og ved kryss til
Sverstad gård på fv. 650 Undrumsveien.
For hovedatkomster til rigg- og anleggsområder vil enkelte kryss midlertidig bygges om og/eller
utbedres. Dette gjelder blant annet rundkjøringen på østsiden av Kopstadkrysset som får en ekstra
arm samt eksisterende avkjøring til Sverstad gård fra fv. 650 Undrumveien.
For å sikre en effektiv og forutsigbar anleggsgjennomføring er følgende aktiviteter kritiske for
fremdriften:
• Masseutkjøring fra områder med anleggsdrift, tunneler og byggegroper
• Tunneldriving Skottåstunnelen
• Kopstadtunnelen inkludert kryssing av E18 og fv.310 Kopstadveien
• Stasjonsområde ved Skoppum
En stor del av berg- og løsmassene som tas ut i prosjektet vil benyttes i forbindelse med byggingen.
Bergmasser vil bearbeides og benyttes til jernbanetraseen, stasjonsområdet og veier. Løsmasser som
leire og jord vil benyttes i forbindelse med arrondering og reetablering av sidearealer.
Mellomlagring og bearbeiding av masser vil skje parallelt med uttak. Samtidig vil framdriften i
anleggsgjennomføringen kunne medføre behov for å lagre masser i en periode før de anvendes. Deler
av de regulerte deponiområdene vil kunne benyttes til dette.Prosjektet har et stort masseoverskudd
av berg og løsmasser. For å sikre fremdriften til prosjektet er man avhengig av å ha en sikkerhet for
mottak av et stort volum bergmasser i løpet av kort tid. Det reguleres deponier for permanent lagring
av overskuddsmasser langs traseen. Parallelt med planarbeidet og i anleggsfasen vil Bane NOR
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.
Under er det gitt en strekningsvis beskrivelse av de viktigste anleggsaktivitetene.

Figur 6-58: Tegnforklaring

6.9.2 Rehabilitering av Tangentunnelen
Adkomst for arbeidene med Tangentunnelen er planlagt fra Hellandveien og med adkomst fra øst til
begge tunnelportalene. Det er også lagt opp til en adkomst til dette området fra Fegstad i vest med
tilkomst på sporet og da kun tenkt benyttet i forbindelse med jernbanetekniske arbeider.
Det etableres en anleggsvei fra Kopstadveien som følger E18 på østsiden før kryssing ved
eksisterende banekryssing, som ivaretar adkomst til området sør for Tangentunnelen. Denne
adkomsten dekker både arbeider med bergskjæring sør for Tangentunnelen og arbeider med
banefylling lenger sør. Adkomst benyttes også i forbindelse med Kopstadtunnelen beskrevet i neste
avsnitt.
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E18

Kopstadkrysset

Figur 6-59: Adkomster for arbeider ved Tangentunnelen og Kopstadkrysset
6.9.3 Bollerud – Kopstad
Sør for Tangentunnelen skal eksisterende bergskjæring ved Bollerud utvides. Det etableres en egen
anleggsvei for adkomst til topp skjæring, hovedsakelig for adkomst med gravemaskin, dumper og
borerigg. Anleggsvei plasseres slik at den gir tilgang for uttak av berg i flere høyder/paller. Det
etableres også en adkomst til nedre del av skjæringen for utlasting av/opprydding av berg som faller
ned.
Arbeidet med uttak av bergskjæring utføres med liten avstand til eksisterende spor.
Lokalveibrua over E18 like nord for Kopstadkrysset stenges for biltrafikk i anleggsfasen. Kryssing over
E18 med motoriserte kjøretøy må da gå via dagens lokalvei og fv. 680. Gang- og sykkeltrafikk beholder
atkomsten over brua.

6.9.4 Kopstad, kryssing E18 og Kopstadveien
Det skal i dette området etableres en betongtunnel med lengde på i underkant av 1km.
Adkomst til byggegrop blir fra Kopstadveien og fra Moskvilveien.
I forbindelse med etablering av betongtunnel under E18 vil det bli behov for midlertidig omlegging av
E18, både sør- og nordgående kjørebaner. Veien legges på østsiden av eksisterende E18, og får en
lavere standard enn permanent E18, som medfører at skiltet hastighet reduseres til 70 km/t. I
forbindelse med reetablering av E18 etableres støyvoll på østsiden av vegen tilsvarende dagens
løsning.
Der Fv. 310 Kopstadveien krysser betongtunnelen på Kopstad legges kjørevei og g/s-vei midlertidig
på sørsiden av eksisterende vei. Hastigheten settes ned til 30 km/t på den berørte strekningen.
Eksisterende bussholdeplass opprettholdes og etableres midlertidig som kantstopp ca. 30 lengre øst
en dagens plassering.

6.9.5 Dagsone Sletterødåsen – Skaug
Adkomst for området blir fra Moskvilveien, dette er samme adkomst som for søndre del av
Kopstadtunnelen. Det etableres en sammenhengende anleggsvei langs banetraseen på denne
strekningen, denne gir også adkomst til området ved Skaug. Anleggsveien føres videre til deponi D7
og riggområde ved nordre tverrslag for Skottåstunnelen. Midlertidig atkomst til Skaug etableres
planskilt ved kryssing av anleggsvei.
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Deponi 7

Skaug
Tverrslag

Figur 6-60: Anleggsadkomst for dagsonen Sletterødåsen - Skaug. Anleggsvei videre til deponi
D7 og riggområde og tverrslag for tunneldriving
Anleggsvei fra Pauliveien til Skaug brukes i starten av anleggsfasen (ca. 6 mnd.) for bygging av
anleggsveier. I hovedsak vil anleggsveien benyttes til innkjøring av maskiner og transport av
anleggsarbeidere.

6.9.6 Skottåstunnelen
Adkomst til påhuggsområdet ved Skaug og nordre tverrslag er en anleggsvei som starter ved
Moskvilveien og føres langs banetraseen forbi Skaug og videre til deponi D7 og tverrslaget. Se også
forrige avsnitt med beskrivelse av dagsonen Sletterødåsen - Skaug.
Adkomst for arbeider knyttet til Skottåstunnelens søndre del (betongtunnelen) ivaretas med anleggsvei
fra rv.19 liggende langs industriområdet på Viulsrød.
I anleggsfasen foreslås den søndre delen av Føskeveien midlertidig stengt og beboere m.fl. tilbys
alternativ atkomst via permanente og midlertidig atkomstveier. Den søndre delen av Føskeveien ligger
innenfor anleggsområdet.

6.9.7 Viulsrød
Det skal i dette området bygges en betongtunnel fra søndre påhugg av Skottåstunnelen og sørover
mot rv.19. Adkomst til anleggsområdet for betongtunnel er fra rv.19 på Viulsrød.
Ved etablering av betongtunnel vil eksisterende adkomst til næringsområdet bli avstengt. Det etableres
derfor ny permanent adkomst til næringsområdet fra rundkjøring vest for banens kryssing med rv.19.
Rundkjøring og ny adkomst til næringsvirksomhetene bør anlegges tidlig i byggefasen for å unngå
konflikt mellom anleggsvirksomhet og transport til næringsområdet.
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Viulsrød

Rv.19

Svartedal

Figur 6-61: Anleggsadkomst for arbeider på Viulsrød og Solerødveien

6.9.8 Stasjonsområdet, kryssing av rv.19
I dette området skal det bygges jernbanebru for kryssing av rv.19, samt at selve stasjonen skal
etableres.
På Viulsrød legges rv.19 midlertidig på sørsiden av eksisterende vei for å få bygd jernbanebru over
veien. Hastigheten settes ned til 30 km/t.
Ved bygging av brukryssing lages det en anleggsadkomst fra nyetablert rundkjøring vest for
brukryssing. Det lages også en anleggsadkomst fra ny rundkjøring i rv.19 for arbeider i
stasjonsområdet.

6.9.9 Dagsone sør for stasjon, Solerødveien
Det skal i dette området etableres banetrasé dels på fylling og dels i skjæring. Det skal i tillegg
etableres en jernbanebru i linjen for kryssing av Solerødveien. Adkomst til anleggsområdet blir fra
rv.19 og stasjonsområdet. Anleggsveien legges på sørsiden av bebyggelsen i Solerødveien, som
krysses i plan. Krysningspunktet anlegges med lysregulering.
Fv.665 Solerødveien legges om midlertidig om for å få bygd jernbanebru over veien. Veien legges på
øst- og sørsiden av eksisterende vei, og hastigheten settes ned til 30 km/t.

6.9.10 Gråmunktunnelen
Adkomst til påhuggsområdene skjer fra anleggsvei som starter ved Solerødveien og føres langs
tunnelen gjennom Tangsrødmarka. Det er riggområde i hver ende av tunnelen.
Tunnelen har en rømningstunnel som har anleggsatkomst fra anleggsvei til søndre portalområde.

6.9.11 Dagsone sør, Barkåker
For adkomst til området etableres det en midlertidig anleggsvei fra Undrumveien (gamle E18).
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I anleggsfasen vil eksisterende kryssing av Sverstadbekken benyttes til anleggstrafikk. Eksisterende
boligatkomst og skiløype/turvei legges på midlertidige bruer på sørsiden av eksisterende kryssing.

Undrumveien

Figur 6-62: Adkomst fra Undrumveien

6.9.12 Midlertidig omlegging av skiløyper og turveier
I forbindelse med anleggsgjennomføringen vil skiløyper og turveier som krysser anleggsområdet om
nødvendig sikres og legges om, med mindre kostnadene er uforholdsmessig høye.
Ved Skaug vil det etableres en alternativ trasé for eksisterende lysløype øst for anleggsveien, en
prinsippskisse for mulig løsning for den midlertidige omleggingen er vist på Figur 6-63.

Figur 6-63. Prinsippskisse for mulig løsning for midlertidig omlegging av lysløype øst for
gården Skaug.
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Fra idrettsplassen på Skoppum vil eksisterende lysløype vestover midlertidig stenges der den krysser
anleggsområdet. Alternativ trasé foreslås opparbeidet nordøst for anleggsområdet ved Løs. I tillegg
foreslås det å tilrettelegge for en tilkomst til lysløypa og marka på østsiden av anleggsveien. En
prinsippskisse for mulige løsning for de midlertidige omleggingene er vist på Figur 6-64.

Figur 6-64: Prinsippskisse for mulig løsning for tilkomsten til Skottåsen og midlertidig
omlegging av lysløypa i anleggsfasen.

Ved Barkåker foreslås det å benytte eksisterende bru over Sverstadbekken til anleggstrafikk. Videre
foreslås det å etablere midlertidig bruløsning for eksisterende lysløype/turvei. Denne lokaliseres på
sørsiden av eksisterende krysning. Inn mot kryssingen foreslås traseen midlertidig lagt om. Der
eksisterende lysløype/turvei krysser anleggsveien vil det etableres en planskilt kryssing. En
prinsippskisse for mulig løsning for de midlertidige omleggingene er vist på Figur 6-65.
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Figur 6-65: Prinsippskisse for mulig løsning for midlertidig omlegging av skiløype/turvei.

6.9.13 Bygge- og anleggsstøy
Anleggsfasen vil medføre ulemper i form av støy for berørte boliger langs strekningen. Det er planlagt
å gjennomføre støymålinger før og under anleggsfasen. Disse vil være retningsgivende for
begrensninger for støyende arbeider.
Det vil vektlegges god informasjon til berørte naboer i forkant av og under hele anleggsperioden. Dette
kan være, i form av jevnlige nyhetsbrev, nabolagsmøter, kontakttelefon og tilbud om SMS-varsling i
forbindelse med sprengning eller spesielt støyende arbeider.

6.9.14 Anleggskonsesjon
Anleggsfasen vil medføre ulemper for omgivelsene så som utslipp fra anleggsvirksomheten til
nedstrøms resipienter, økt tungtrafikk, støv og støy i nærområdene til anlegget. Fylkesmannen i
Vestfold ønsker derfor at Bane NOR søker om anleggskonsesjon for temaene utslipp av anleggsvann
og støy, slik at håndteringen er avklart med miljømyndighetene og tydelig kommunisert til omgivelsene
før anleggsarbeidet starter.
Konsesjonssøknaden vil omfatte en presentasjon av tiltaket og de enkelte anleggsområdene, med en
beskrivelse av støyende aktiviteter og utslipp til vann.
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Konsesjonssøknaden vil beskrive hvordan anleggsvann fra tunneler og dagsoner skal håndteres,
hvilke vannmengder og sannsynlig konsentrasjon av forurensende parametere en kan forvente, samt
hvilke utslippspunkt som er aktuelle/mulige.
Det er satt i gang en detaljert kartlegging av bekkeresipientene nedstrøms tiltaksområdet, for
kartlegging av vannkvalitet, fisk og bunndyr gjennom året. Denne forundersøkelsen vil danne
grunnlaget for en miljørisikovurdering av utslipp av anleggsvann, og være styrende for
renseløsningene ved det enkelte anleggsområdet / utslippspunktet og hvilke grenseverdier som settes
for de enkelte vannparameterne.
Om støymålinger og –beregninger (foretatt i forundersøkelser) viser at overskridelser av
retningslinjene i T-1442/2016 vil kunne forekomme, vil konsesjonen gi føringer for håndteringen av
slike situasjoner.
Konsesjonen vil legge føringer for anleggsfasen, i form av omfang av støymålinger og behov for
forhåndsprognoser for støy. Videre vil konsesjonen å sette krav til omfanget av prøvetaking og
vannanalyser ved hvert utslippspunkt, samt vannprøvetakingsprogrammet i nedstrøms resipienter
under og etter anleggsfasen.
Anleggskonsesjon skal foreligge i god tid før anleggsarbeidene starter.

6.10 Massedisponering
6.10.1 Massebalanse
Utbyggingen av dobbeltsporet er 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 uam 3.
Massebalansen for de ulike delstrekningene av dobbeltsporet varierer, se Figur 6-66. Både
Skottåstunnelen og Gråmunktunnelen bidrar til overskudd av berg, mens det på dagstrekningene
framgår at det er behov for bergmasser til oppfylling. Det planlegges med at overskuddsmassene
deponeres permanent forutsatt at det ikke avklares annen bruk av massene.
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Figur 6-66: Masseoverskudd/masseunderskudd berg/løsmasser 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
Tabellen nedenfor viser en foreløpig totaloversikt over massene.
Tabell 6-2: Nøkkeltall mengder
Lengde
Masseoverskudd
(m)
berg (uam3)
NykirkeBarkåker

13.300

1.040.000

Masseoverskudd
jord (uam3)

Fylling (m3)

460.000

280.000

Frost- og
forsterkningsla
g (m3)
310.000

6.10.2 Overskuddsmasser
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 og
benyttet på anlegget til 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.
6.10.3 Permanente deponier
Deponiene i planområdet vil være permanente massemottak, hvor massene plasseres og terrenget
arronderes for framtidig arealbruk. I utgangspunktet er det rene masser, som berg fra tunnelsprenging
og store bergskjæringer samt jord- og leirmasser fra dagstrekninger som deponeres.
I skogsområder tilbakeføres i utgangspunktet alle deponier til skog. For å gjenskape tilsvarende
vegetasjon blir toppmassene i deponiområdene fjernet før oppbyggingen av deponiet og lagt tilbake
på toppen av fyllingen.
Etter endt oppfylling, i henhold til regulert omfang, skal deponiene tilbakeføres til opprinnelig arealbruk,
eventuelt tilrettelegges for alternativ bruk, som for eksempel dyrka mark. For deponiområdene som
grenser inn mot eksisterende områder med dyrka mark er det mulig å rekonstruere jordbruksareal
tilpasset framtidig etterbruk. Det er per nå anslått at det er tilgjengelig jordmasser til å etablere dyrka
mark på to av deponiområdene. Dette er omtalt i kap. 7.4.1.
I konsekvensutredningen for deponiområdene [72] er muligheten for etablering av dyrka mark på
deponiområde D1, D7 og D13 utredet. En endelig endring av arealbruken må gjøres i tett dialog med
grunneiere og andre brukere av området, samt offentlige myndigheter.
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 tett dialog
med grunneiere og interessegrupper, for eksempel tur- og idrettslag.

6.10.4 Alternativ bruk av sprengsteinmasser
I retningslinjene § 4-7 i kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [38] er det gitt føringer
om at «overskuddsmasser skal i størst mulig grad brukes til samfunnsnyttige formål».
En arbeidsgruppe med representanter fra kommune, fylkesmannen og fylkeskommune har kartlagt
muligheter for annen samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser av stein.
Rapporten «Mulighetsstudie vedrørende samfunnsnyttig bruk av overskuddsmasser» oppsummerer
gruppas arbeid. En del prosjekter ble spilt inn som mulige mottak av overskuddsmasser; Horten havn,
areal for næringsområde ved Tveiten, Kopstad godsterminal, Pukkverk i nordre Vestfold, ny
tverrforbindelse mellom Horten (ny stasjon på Skoppum) og Revetal, utfylling i sjø, tildekking av
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forurensede masser på Langøya, sikring mot kvikkleire i Mjøndalen og Hvittingfoss, ny molohavn for
ferga til Bastøya, utfylling ved den gamle fergeoppstillingsplassen til Bastøfergene, gang-/sykkelveier
i Horten kommune i tillegg til flere innspill om mottak av mindre volumer masser.
For å sikre en effektiv og forutsigbar levering av overskuddsmasser peker mulighetsstudien på at det
er vesentlig at mottakerne kan ta imot massevolumer over 100 000 m 3 for levering, at transportlengden
er kort og kan gjøres på et veinett med god standard, samt at mottakerne har et apparat som kan
motta og håndtere massene i tilsvarende tempo som massene produseres ved tunneldriving. Formelt
forutsettes det at alle mottakere av overskuddsmasser har nødvendige planavklaringer og tillatelser i
orden. Noen av de undersøkte prosjektene vil kunne oppfylle disse kriteriene.

6.11 Deponier (massemottak)
De fem deponiene som er konsekvensutredet er lokalisert fra Fegstad/Tangentunnelen i nord til
Barkåker i sør. Det foreslås å regulere fire av deponiene, hvorav et av disse (deponi 1) i stor grad vil
være et nødvendig geoteknisk tiltak og således inngå som en del av selve jernbanetraseen. Deponi
7 Snapsrød og deponi 13 Tangsrød reguleres for berg- og løsmasser, mens deponi 18 foreslås
regulert for løsmasser.
Alle deponiene ligger i tilknytning til dobbeltsporet, hvor midlertidige anleggsveier forbinder
deponiene med masseuttakene. Deponiene lokaliseres hovedsakelig i skogsområder hvor
eksisterende terrengformasjoner legger til rette for en oppfylling som naturlig avgrenses av
sideterrenget, og som i liten grad berører viktige naturområder, bekker og elver. Lokaliseringen av
deponiområdene gir korte transportruter for massetransporten, noe som begrenser miljøbelastningen
i nærmiljøet samtidig som anleggsarbeidene effektiviseres. Kort transport reduserer eksos (utslipp),
støy og støv påvirkningen i nærområdet. Potensielle konfliktpunkter mellom anleggstrafikk og tredje
person vil begrenses når transportrutene gjøres korte og på separate anleggsveier.
Under er det gitt en kort beskrivelse av deponiene som inngår i reguleringsplanen.
6.11.1 Deponiområde 1/motfylling Kopstad

Figur 6-67: Deponiområde 1/motfylling Kopstad med jernbanetiltaket markert, sett mot nord
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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 forbindelse med optimaliseringen av traseen i teknisk detaljplan er det avdekket et behov for at
oppfyllingen av området i stor grad vil være et geoteknisk tiltak for å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet
for jernbanefyllingen.

Figur 6-68: Snitt som viser jernbanen med tilhørende fyllinger og deponiområde D1. Maks
fyllingshøyde er ca. 9 m
Deponi 1 inkludert motfyllingen er beregnet å ha en maksimal deponikapasitet på ca. 190 000 m 3.
Fyllingen vil skape et landskap som oppleves flatt. Fra dobbeltsporet og vestover vil terrenget falle
slakt og en åpen bekk etableres i ytterkant av deponiet. To av dagens bekker samles i denne.
Deponiets utforming vil gjøre at jernbanen vil fremstå mer naturlig plassert i landskapet. Deponiet
ligger på vestsiden av dobbeltsporet.
Deponi 1/motfylling reguleres med mulig etterbruk som enten jordbruksareal eller revegetert som skog.

Figur 6-69: Deponi 1/motfylling 100% oppfyllingsgrad, vist med etablert jordbruksområde, sett
mot nord
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6.11.2 Deponiområde 7 Snapsrød

Figur 6-70: Deponiområde 7 Snapsrød, permanent jernbanetiltak markert med hvitt,
anleggsveier og riggområder vist med sort. Området ses mot nord
Deponiområde 7 ligger i et skogsområde nord for gården Snapsrød. Skogsområdet er stort og
forholdsvis flatt, omgitt av mindre høyder på alle kanter. Deponi 7 er beregnet å ha en maksimal
deponikapasitet på ca. 555 000 m 3. Deponiet foreslås benyttet til permanent lagring av stein fra
dagsone og tunnel med et topplag av løsmasser.
Ved både 50% og 100% oppfylling vil deponiet ligge i skogsterreng. Avgrensningen mot øst og nord
vil være den samme mens den mot vest og sør er 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.
To bekker vil måtte legges i rør under deponiet. I 50%-alternativet vil terrenget skrå opp mot høydene
i øst. Utformingen unngår å berøre hovedbestanddel av svartorsumpskog, slik at dette vil ligge som
en skjerm mellom Snapsrød og deponiet. Bekken som renner østover gjennom området vil måtte
legges i rør også i 50%-alternativet.

Figur 6-71: Lengdesnitt gjennom deponi D7. Maks fyllingshøyde for 50 %-alternativet er ca. 7
m og for 100%-alternativet ca. 11 m
Deponi 7 reguleres med mulig etterbruk som enten jordbruksareal eller revegetert som skog.
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Figur 6-72: Deponi D7 100% oppfyllingsgrad, vist tilbakeført til opprinnelig arealbruk (skog),
sett mot nord

6.11.3 Deponiområde 13 Tangsrød

Figur 6-73: Deponiområde 13 Tangsrød, med jernbanetiltaket markert, sett mot nord
Deponiområde 13 er lokalisert i dalsøkket 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. Deponi 13 er beregnet å
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ha en maksimal deponikapasitet på ca. 600 000 m 3. Deponiet foreslås benyttet til permanent lagring
av stein fra dagsone og tunnel med et topplag av løsmasser.
Ved 100% utnyttelse av deponiet vil avgrensning av oppfylt terreng strekke seg helt fram til
adkomstveien til boligbebyggelsen ved Svartedal. Høybrekket i dalen vil flyttes nord til kote 90, slik at
dalen vil ha en betydelig lengre sørvendt flate. Tverrslaget fra Gråmunktunnelen vil komme ut på
deponiet ganske langt mot nord og kun berører 100%-alternativet. Veien gjennom området vil
reetableres 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.
Ved 50% utnyttelse av deponiet vil utstrekningen være den samme i sør, men strekke seg noe
kortere mot nord. Tverrslag og omlegging av atkomstvei fra Solerødveien gjør at området sør for
deponiet uansett ikke vil fremstå uberørt.
Landskapsformen vil ved etablering av deponi endres fullstendig og gi et vannskille høyt over
dagens terreng, uten å overstige høydene i øst og vest. Flere karakteristiske mindre knauser i dalen
vil bli borte. Hevingen av terrenget vil gi en kortere og brattere helning mot nord og et lengre flatt
sørvendt parti med åpent landskap.

Figur 6-74: Snitt gjennom deponi D13. Maks fyllingshøyde for 50 %-alternativet er ca. 11 m og
for 100%-alternativet ca. 17 m
Deponi 13 reguleres med mulig etterbruk som enten utvidet jordbruksmark og beitemark eller som
optimalisert dyrka mark.

Figur 6-19: Deponi D13 100% oppfyllingsgrad, vist med utvidet jordbruksmark og beitemark,
sett mot nord
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6.11.4 Deponiområde 18 Nordre Brekke

Figur 6-75: Deponiområde 18 Nordre Brekke med jernbanetiltaket markert, sett mot nord
Deponiområde 18 ligger i et hogstfelt sørøst for Gråmunken. Området ligger i tilknytning til
dobbeltsportraseen med direkte atkomst fra anleggsområdet. Deponi 18 er beregnet å ha en maksimal
deponikapasitet på ca. 208 000 m 3. Deponiet foreslås benyttet til permanent lagring av løsmasser.
En skogsbilvei utgjør deponiets avgrensning mot nord ved både 50% og 100% oppfylling. Ved 100%
utnyttelse grenser deponiet til skogsbilveien/turstien i øst og strekker seg både lengre sør og vestover
enn alternativet med 50% utnyttelse.
Et forholdsvis flatt lavtliggende område heves opp mot tilgrensende høyder i øst vest og nord.

Figur 6-76: Lengdesnitt gjennom deponi D18. Maks fyllingshøyde for 50 %-alternativet er ca. 5
m og for 100%-alternativet ca. 8 m
Området foreslås regulert med etterbruk som revegetert skog, da det er omgitt av skog på alle kanter.
Foreslått viltovergang over jernbanen lokaliseres rett vest for deponiområdet, og skogsterrenget er
vurdert som viktig å beholde for å ivareta funksjonen som trekkområde for hjortevilt.
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Figur 6-19: Deponi D18 100% oppfyllingsgrad, vist tilbakeført til opprinnelig arealbruk (skog),
sett mot nord

6.12 Oppbygging av deponi for løsmasser
Før oppfylling av deponiområdet starter vil røtter og krattvegetasjon fjernes, mens skogsjord og
humusholdige masser tas av og rankes i kanten av deponiet for bruk i tildekking av ferdig
deponi. Massene holdes adskilt fra øvrige masser i hele anleggsperioden.
Selve deponiarbeidet starter med å anlegge tilførselsveier til deponiet. Disse anlegges ofte i utkanten
av oppfyllingsområdet, slik at de kan nyttes gjennom store deler av oppbyggingen.
I lavbrekk legges det normalt ut «pukkstrenger» slik at området dreneres ut og massene i deponiet
forblir stabile. Pukkstrengene vil også fordrøye og rense vannet på veien gjennom deponiet. Størrelsen
på pukkstrengene tilpasses de lokale vannmengdene. Ofte har de et tverrsnitt på 2-3 m2. Ved utløpet
av pukkstrengene anlegges det sedimentasjonsbasseng som er operative under deponitiden.
Sedimentasjonsbasseng tar også imot overflatevann fra deponiet. Etter endt deponering avklares det
om bassengene fjernes eller gjøres om til fordrøyningsbasseng.
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Figur 6-77: Viser hvordan nytt terreng vil kunne bli ved maksimal utnyttelse av D18. I lavbrekkene
er det tegnet inn forslag til pukkstrenger. Størrelse, omfang og plassering må tas i
detaljprosjekteringen.
Deponiet tilføres løsmasser fra dagsonen til jernbaneanlegget. I jernbaneutbyggingen tas vekstjord og
jord med god strukturutvikling vare på og gjenbrukes. Løsmassene som deponeres legges ut lagvis
og komprimeres fortløpende. Lagene legges med fall slik at overvannet ikke blir stående i massene,
men renner av ut mot sideterrenget. Bløte masser «låses inne» med stein på alle kanter slik at de
dreneres og ligger i ro til de har tørket opp.
Gjennomføring og endelig utforming tilpasses fortløpende til tilgang på masser og hvor mye som til
slutt skal deponeres.
Når tilførselen av masser er ferdig, formes området slik at det sikres avvanning ut mot sideterreng og
at det ikke dannes dammer og ansamlinger av vann på deponiet. Etter forming legges det ut skogsjord
og humusmasser som midlertidig er lagret i ranker ved siden av deponiet. Disse skogsjordmassene
inneholder frø fra stedet og vil utvikle seg med stort sett samme vegetasjon som opprinnelig vokste på
stedet..
Når området er ferdig tildekket med skogsjord vil det gro til og faren for erosjon minskes fortløpende.
Sedimentasjonsbasseng fjernes eller utvikles til fordrøyningsbasseng alt etter stedlig behovet.
Anleggsveier fjernes og berørte arealer tilbakeføres til skogbruksarealer.
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6.13 Dyrka mark og håndtering av jordressurser
I kommunedelplanen [38] er det gitt retningslinjer om at dyrkede arealer som omdisponeres skal
kompenseres med nydyrking.
Det er etablert en arbeidsgruppe som har deltatt i arbeidet med vurderinger av forhold knyttet til
kartlegging av mulig erstatningsareal for dyrka mark og håndtering av jordressurser i anleggsfasen.
Arbeidet er ledet av Bane NOR og dokumentert i rapporten: «Mulighetsstudie vedrørende
erstatningsareal for dyrka mark og håndtering av jordressurser». Under er det gitt et sammendrag av
tema som er omtalt i mulighetsstudien.

6.13.1 Erstatningsarealer
Arbeidsgruppa har kartlagt og gjort en overordnet vurdering av mulige erstatningsarealer for dyrka
mark. Eksisterende jernbanetrasé, deponiområder og andre arealer er vurdert. Avklaringer rundt en
eventuell bruk av erstatningsarealer gjøres i forbindelse med anleggsgjennomføringen.

6.13.2 Potensiale for nydyrking og avling
Arbeidsgruppa har gitt faglig råd for hvordan opprettholdelse av avlingspotensial på nydyrkingsarealer
kan sikres gjennom krav og føringer til teknisk oppbygging av arealene, samt håndtering av
jordmasser, slik at de får tilsvarende jordkvalitet.
Jordsmonnsoppbygging må sørge for tilstrekkelig vannlagringsevne, drenering og muligheter for
rotutvikling, samtidig med at jordkjemiske forhold som pH og næringsstoffstatus må være innenfor gitte
rammer. Jordskifte bør vurderes der hvor det oppstår arronderingsmessige og driftsmessig ulemper,
som følge av at linja krysser større sammenhengende jordbruksteiger.

6.13.3 Planteskadegjørere
Flytting av jord, maskiner og utstyr mellom eiendommer innebærer risiko for spredning av alvorlige
planteskadegjørere. Floghavre, PCN (potetcystenematoder) og hønsehirse er vurdert å kunne få
vesentlig betydning for flytting av jord i planområdet.
Bane NOR gjennomfører sommeren 2017 og 2018 registering av planteskadegjørere på aktuelle
områder hvor dette tidligere har vært registrert. Nødvendige tiltak for å hindre spredning av
planteskadegjørere avklares i samarbeid med Mattilsynet når smittestatus for jorda er kjent.

6.13.4 Metodikk for håndtering av jordressurser ved anleggsgjennomføring
Både matjordlaget og undergrunnsjord på beslaglagte jordbruksarealer bør gjenbrukes.
I forbindelse med anleggsgjennomføringen utarbeides en massehåndteringsplan som tar for seg alle
faser av jordhåndtering, og som gjennomgås av en jordfaglig person sammen med entreprenør.
Ulike jordsjikt holdes adskilt under mellomlagring av jord, fortrinnsvis på lokaliteter nært til hvor
massene skal brukes. I forbindelse med reguleringsplanen reguleres det tilstrekkelig anleggsbelte
langs dobbeltsportraseen slik at lokal ranking av jordmasser er mulig.

6.13.5 Arealregnskap
Det vil foreligge opplysninger om fordeling/gjenbruken av jordressurser ved oppstart av
anleggsarbeidene. Dette inngår i plan for massehåndtering.
Et endelig arealregnskap for jordressurser kan først presenteres etter dobbeltsporet er ferdigstilt.
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6.14 Miljøoppfølging
6.14.1 Miljørisikoanalyse
En miljørisikoanalyse er en risikoanalyse som retter seg mot det ytre miljøet i anleggsfasen. Analysen
er gjennomført strekningsvis for dobbeltsportraseen med utgangspunkt i anleggsaktiviteter og
miljøverdier.
Analysen er et grunnlagsdokument for miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen (MOP) som følger
reguleringsplanen, og for arbeidet med analyse av risiko- og sårbarhet (ROS-analyse).
Alle identifiserte uønskede hendelser/farer er vurdert i forhold til sannsynlighet (S) og konsekvens
(K). Dette gir en risiko som vist i tabellen nedenfor.

Sannsynlighet

Svært høy risiko
Høy risiko
Moderat risiko
Lav risiko

Konsekvens

Figur 6-78: Risikomatrisen med fordeling av Svært høy risiko, høy risiko, moderat risiko og lav
risiko avhengig av sannsynlighet og konsekvens
Gjennom analysen ble det avdekket 27 hendelser i oransje sone, det vil si med høy risiko. Det ble ikke
funnet noen uønskede hendelser/farer i rød sone. Etter risikoreduserende tiltak er antallet hendelser i
oransje sone redusert til 25. Ved implementering av risikoreduserende tiltak er sannsynligheten for
uønskede hendelser/farer gjennomgående redusert.
De aller fleste foreslåtte risikoreduserende tiltakene gir en god effekt og har en forholdsvis lav kostnad.

6.14.2 Forundersøkelser støy, naturmiljø, kulturminner og naturressurser
Det er gjennomført flere forundersøkelser parallelt med planarbeidet. For flere av undersøkelsene er
det planlagt oppfølgende undersøkelser i 2018.
For å undersøke og dokumentere støyforholdene i stilleområdene planlegges det gjennomført
støymålinger.
Høsten 2016 og vinter/vår 2017 er det gjennomført arkeologiske forundersøkelser med georadar på
områder med dyrka mark. Vår, sommer og høst 2017 har Vestfold fylkeskommune foretatt
utmarksregisteringer i tillegg til prøvegraving og kompletterende utgravinger i områder med dyrka
mark.
For naturmiljø er det gjennomført forundersøkelser av fisk, bunndyr, alger og vannkvalitet i bekker der
vannmiljøet kan påvirkes av anleggsaktivitet i forbindelse med anleggsgjennomføringen. Det er også
gjennomført inventering av deponi D7, D3b, D18, Kongelv naturtypeområde edelløvskog og
vegetasjon/skog på toppen av Gråmunken.
I områder med dyrka mark er det sommeren 2017 gjennomført en kartlegging av planteskadegjørerne
og problemugress; floghavre, hønsehirse og potetcystenematoder (PCN).

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Planbeskrivelse jernbaneanlegg og
deponiområder

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

106 av 138
ICP-34-A-11131
01B
09.05.2018

6.14.3 Miljøoppfølgingsplan i anleggsfasen
Bane NORs rutiner for systematisk oppfølging av miljø i utbyggingsprosjekter omfatter utarbeidelse av
Miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfase [58].
Miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen skal vise hvordan prosjektet tenker å ivareta hensynet til de
som bor og ferdes nær rigg- og anleggsområder, samt redusere den usikkerhet som berørte opplever.
Det faglige underlaget for Miljøoppfølgingsplanen er det tekniske plangrunnlaget for
reguleringsforslaget, konsekvensutredningene med tilhørende fagrapporter, risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS), miljørisikoanalyser, samt utredninger i tilknytning til plangrunnlaget.
I Miljøoppfølgingsplanen er følgende temaer behandlet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturmangfold
Landskap og visuelt miljø
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø og friluftsliv
Naturressurser
Massehåndtering, massetransport og deponier, trafikkavvikling
Støy og vibrasjoner
Utslipp til luft, vann og grunn
Avfallshåndtering
Materialvalg, energibruk og miljøbudsjett

Under hvert tema er følgende beskrevet:
• Mål
• Rammer og regelverk
• Tilstand og problemstillinger
• Miljørisikovurdering
• Tiltak i anleggsfase
Anleggsfasen vil medføre ulemper for omgivelsene og ytre miljø f.eks. i form av anleggstrafikk, støy,
støv, samt utslipp til vann (i form av tunneldrivevann, samt lensevann fra byggegrop). Fylkesmannen
i Vestfold vil være myndighet som kan gi tillatelse til utslipp etter forurensningsloven. I samråd med
fylkesmannen i Vestfold er det, som omtalt i kap. 6.9.14, avklart at det skal søkes om
anleggskonsesjon (dvs. tillatelse til utslipp til vann og støy) for prosjektet. Andre miljøtemaer som
krever en myndighetstillatelse er arbeid i forurenset grunn, riving av bygg og konstruksjoner
(miljøsanering). Her er kommunene myndighet. Både anleggskonsesjon og andre tillatelser blir
beskrevet i miljøoppfølgingsplanen.
Krav og tiltak omtalt i Miljøoppfølgingsplan og anleggskonsesjonen videreføres i konkurransegrunnlag
og kontrakten med entreprenør. Dette sikrer at myndighetskrav, Bane NORs egne krav og
omgivelsenes forventning til anleggsgjennomføringen som beskrevet i plandokumentene,
gjennomføres som forutsatt. Entreprenør skal utarbeide en egen miljøplan, basert på krav gitt i
konkurransegrunnlag.

6.15 Kostnader og byggetid
6.15.1 Kostnader
Gjeldene kostnadsoverslag for kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker er ca. 7
milliarder. I løpet av våren 2018 skal Bane NOR gjennomføre en Usikkerhetsanalyse for prosjektet
som blant annet omfatter forhold som kostnader og fremdrift. Estimert kostnad for tiltak som inngår i
Bane NORs reguleringsplanforslag vil bli presentert i forbindelse med annengangsbehandling.
6.15.2 Overordnet fremdrift
Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 [1] legger opp til at det innen utgangen av 2024
skal være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. For å kunne nå føringene i NTP må
anleggsarbeidene starte i 2019. Figur 6-79 viser hovedpunktene i framdriften fram til anleggsstart.
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Figur 6-79: Overordnet framdrift for anleggsgjennomføringen pr. sept. 2017

6.16 Ivaretakelse av verdifull vegetasjon og andre sårbare områder
Anleggsområdet som reguleres er i størst mulig grad tilpasset det som anses som nødvendig for å
legge til rette for en effektiv anleggsgjennomføring. Det er tatt hensyn til spesielt verdifulle områder
når anleggsområdet er planlagt. Likevel er det mindre områder med verdier for miljøet som blir
liggende tett inntil anleggsbelte. For disse områdene vil det ved legges spesielle føringer for markering
og sikring.
Følgende områder/objekter vil sikres ved bruk av markeringsgjerder:
• Bøkeskogen på vestsiden av Adalsborgen/Borgåsen
• Kulturminner som ligger tett på anleggsområdet/tiltaket som skal bevares

6.17 Etterbruk av eksisterende bane og Skoppum stasjon
I vedtatt kommunedelplan for Nykirke-Barkåker gis det retningslinjer for etterbruk av eksisterende
jernbanespor. I henhold til §4-9 skal etterbruk vurderes i reguleringsplanprosessen (§4-9) og der det
er hensiktsmessig skal eksisterende jernbanelinje tilbakeføres til dyrka mark (§4-7).
Etterbruk av eksisterende bane inngår ikke i reguleringsplanen for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og
Barkåker. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig fastslått at føringer i en
kommunedelplan knyttet til eksisterende jernbanetrasé – som ikke inngår i planen - ligger utenfor planog bygningslovens virkeområde og er følgelig ikke juridisk bindende. Dagens spor via Skoppum
stasjon er en lang strekning som berører flere ulike interesser, inkludert kommunale interesser (f.eks.
mulighet for gang- og sykkelvei). Av den grunn vil Bane NOR legge opp til en egen prosess for
avklaring av framtidig bruk og eventuell omdisponering av arealene som i dag omfattes av dagens
sporområder og Skoppum stasjon. I denne prosessen vil bl.a. kommunene bli involvert. Det legges
opp til at disse forholdene er avklart innen ny bane tas i bruk i 2024.
I henhold til etablert praksis vil uansett fjerning av all jernbaneteknisk infrastruktur på banestrekningen
gjennomføres i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor og da innen 2 år etter at anlegget ikke
lenger er i bruk til jernbane. Med jernbaneteknisk infrastruktur menes skinner, sviller, kontaktledning
og master, kabler og kabelkanaler, skilt, bomanlegg og gjerder, se prinsippskisse i Figur 6-80.
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Figur 6-80: Prinsippskisse for fjerning av eksisterende jernbaneteknisk infrastruktur
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7 SAMMENDRAG AV KONSEKVENSUTREDNING FOR
DEPONIOMRÅDER
I forbindelse med kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [47] 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. [4]
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 ble fastsatt i kommunene i april 2017.
Fastsatt planprogram definerer utredningsalternativer, utredningstemaer, metodikk og rammer for
planleggingen og medvirkningen knyttet til utredningen av deponiområdene.
Fagutredningene for miljøtemaene er delvis en videreføring, og delvis en utvidelse av eksisterende
konsekvensutredningen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker. Registreringer og analyser fra
konsekvensutredningen for dobbeltsporet [47] 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 sees i sammenheng med planene for, og
konsekvensene av, dobbeltsporet.
Alle ikke-prissatte konsekvenser er utredet innenfor en av de fem hovedkategoriene landskapsbilde,
nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. Influensområdet for hvert tema er
definert som tilgrensende arealer som blir påvirket av det planlagte tiltaket. Størrelsen på
influensområdet varierer fra fagtema til fagtema. Inndelingen av tema er basert på Statens vegvesens
håndbok V712 [28]. For hvert av disse temaene foreligger det en egen fagrapport med mer detaljerte
beskrivelser, vurderinger og analyser.

7.1 Deponiområder som er konsekvensutredet
Fastsatt planprogram [48] beskriver fem deponiområder. For hvert deponiområde er det utviklet og
utredet 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.
Fire av deponiområdene ligger i Horten kommune mens ett er i Tønsberg.
Deponi D1, D7, D13 og D18 er foreslått regulert. Disse deponiene er omtalt i kap. 6.11. I
konsekvensutredningen er det i tillegg utredet deponi ved Åsrød, benevnt som D3b.
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Figur 7-1: Lokalisering av deponiområde 1, 3b, 7, 13 og 18 som er konsekvensutredet

7.2 Utredningsalternativene
I henhold til fastsatt planprogram [48] er det for hvert deponiområde utredet 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
For de ulike deponiområdene er følgende utredet:
Deponi 1, to alternativer utredet. 100% oppfylling med etterbruk som dyrka mark eller tilbakeført til
skog. Deponi 1 er i hovedsak en arrondering av terrenget inn mot jernbanefyllingen/motfyllingen og
endringene vil i stor grad skyldes selve dobbeltsporet og dermed være uavhengig av om deponiet
etableres. Det er kun området vest for dobbeltsporet som utredes som deponiområde.
Deponi 3b, fire alternativer utredet. 50% og 100% oppfylling med etterbruk som dyrka mark eller
tilbakeført til skog.
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Deponi 7, tre alternativer utredet. 50% og 100% oppfylling tilbakeført til skog eller 100% oppfylling
med etterbruk som dyrka mark.
Deponi 13, fire alternativer utredet. 50% og 100% oppfylling med etterbruk som dyrka mark eller
tilbakeført til skog.
Deponi 18, to alternativer utredet. 50% og 100% oppfylling tilbakeført til skog.

7.3 Utredningstema
7.3.1 Ikke-prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte konsekvensene omfatter hovedtemaene landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv,
kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser. Temaene representerer ulike aspekter av miljøet. Under er
det gitt en kort oppsummering av konsekvensene.
Landskapsbilde
For landskapsbilde vil terrengendringene i deponiområde 7 og 13 gi negative konsekvenser, mens det
for deponiområde 1 er vurdert at endringene er positive. En samlet vurdering av landskapsbilde er gitt
i tabellen under.
Tabell 7-1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvensgrad for deponiområder og
utredningsalternativer
Deponiområde/
Utrednings-alternativ

Verdi

D1 Tilbakeføring til skog

50 %
Omfang

Konsekvens

100 %
Omfang

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Lite pos.

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Lite/mid. pos.

Konsekvens
(0/+)

L
D1 Dyrka mark
D3b Tilbakeføring til skog

(+)

Intet

0

Intet

0

Intet/lite neg.

0

Intet/lite neg.

(0/-)

Intet/lite neg.

(0/-)

Lite/mid neg.

(-/--)

M
D3b Dyrka mark
D7 Tilbakeføring til skog
M
D7 Dyrka mark

Ikke aktuelt

D13 Tilbakeføring til skog

Lite neg.

Ikke aktuelt

Lite neg.

(-)

(-)

Lite neg.

(-)

M
D13 Dyrka mark

Lite/mid. neg.

D18 Tilbakeføring til skog

Intet

(-/--)
0

Lite/mid. neg.
Intet

(-/--)
0

L/M
D18 Dyrka mark

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

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.
Nærmiljø- og friluftsliv
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 og 18 ikke vil få
noen merkbar endring. En samlet vurdering av Nærmiljø- og friluftsliv er gitt i tabellen under.
Tabell 7-2: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvensgrad for hovedområder og
alternativer
Deponiområde/
50 %
100 %
Utrednings-alternativ
Verdi
Omfang
Konsekvens Omfang
Konsekvens
D1 Tilbakeføring til skog
D1 Dyrka mark

L

D3b Tilbakeføring til skog
D3b Dyrka mark

M/S

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

M

M/S

D18 Tilbakeføring til skog
D18 Dyrka mark

Ikke aktuelt

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

Ikke aktuelt

Lite/mid. neg.

(-/--)

(-)

Intet/lite neg.

(-)

Intet/lite neg.
Lite neg.

(-/--)
0

Intet/lite neg.

L/M

Ikke aktuelt

(-/--)

Lite neg.
Intet/lite neg.

Ikke aktuelt

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
anleggsgjennomføringen for jernbaneanlegget.

må

sees

i

sammenheng

med

Naturmiljø
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. En samlet vurdering av Naturmiljø er gitt i
tabellen under.
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Tabell 7-3: Samlet vurdering av verdi, omfang og konsekvens for naturmiljø.
Deponiområde/
50 %
100 %
Utrednings-alternativ
Verdi
Omfang
Konsekvens Omfang
D1 Tilbakeføring til skog
D1 Dyrka mark

M

D3b Tilbakeføring til skog
D3b Dyrka mark

M

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

M/S

L/M

D18 Tilbakeføring til skog
D18 Dyrka mark

L/M
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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 av områdene nær
deponi og anleggsveier, samt at tiltaket kan påvirke vilttrekk i området. I forbindelse med opplegging
av masser vil dette 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 ikke gi avrenning av nitrogenforbindelser til
Sverstadbekken.
I tilknytning til deponiområde D1/motfylling, D7 og D13 vil 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.
Kulturmiljø
Det er få kulturminner som direkte berøres av deponiområdene, unntaket er i D7 og D18 der
kulturminner vil bli direkte berørt av oppfyllingen. En samlet vurdering av Kulturmiljø er gitt i tabellen
under.
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Tabell 7-4: Samlet vurdering for verdi, omfang og konsekvens for kulturmiljø.
Deponiområde/
50 %
100 %
Utrednings-alternativ
Verdi
Omfang
Konsekvens Omfang
D1 Tilbakeføring til skog
D1 Dyrka mark

L

D3b Tilbakeføring til skog
D3b Dyrka mark

L/M

D7 Dyrka mark
D13 Tilbakeføring til skog
D13 Dyrka mark

L/M

L

D18 Tilbakeføring til skog
D18 Dyrka mark

L/M

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
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Ikke aktuelt

(--)

Mid/stor neg.

(--)

Ikke aktuelt

Mid/stor neg.

(--)

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.
Naturressurser
For naturressurser er etablering av alle deponiområdene vurdert å være positivt, gitt at det
tilrettelegges for etablering av dyrka mark på toppen av deponiene. En samlet vurdering av
Naturressurser er gitt i tabellen under.
Tabell 7-5: Samlet vurdering - verdi, omfang, konsekvens og rangering for naturressurser.
Deponiområde/
50 %
100 %
Utrednings-alternativ
Verdi
Omfang
Konsekvens Omfang
Konsekvens
D1 Tilbakeføring til skog
D1 Dyrka mark

M

M

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

Lite pos.

(+)

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Mid. pos.

(++)

Mid. pos.
Intet

M

M/S

D18 Tilbakeføring til skog
D18 Dyrka mark

Ikke aktuelt

Intet

D3b Tilbakeføring til skog
D3b Dyrka mark

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt
Lite pos.
Mid./stor pos.
Intet

M/S

Ikke aktuelt

0

(++)
0

Intet
Mid. pos.
Intet

0

(++)
0

Ikke aktuelt

Mid. pos.

(++)

(+)

Lite pos.

(+)

(++/+++)
0
Ikke aktuelt

Mid./stor pos.
Intet
Ikke aktuelt

(++/+++)
0
Ikke aktuelt
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Etablering av skog- og jordbruksareal
Jord som tas av og kjøres bort fra anleggsområder kan benyttes til å skape nye og/eller bedre skogeller 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 på opprinnelige arealer må jordsmonnsoppbyggingen
og dreneringsforhold være tilsvarende som på eksisterende skogsområder. For å reetablere skog av
høy bonitet, kreves en jordsmonnsoppbygging tilsvarende som for nye arealer til 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 [55]. Ved flytting av jord må en være
oppmerksom på fare for spredning av fremmede arter, ugras og andre skadegjørere i jordbruket.
Det er per nå anslått at det er tilgjengelig jordmasser til å etablere dyrka mark på to av
deponiområdene. Dette er omtalt i kap. 7.4.1.
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.

7.3.2 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 m 3 masser.
Ovenstående kostnadsbilde vil være tilnærmet uavhengig av om steinmassene deponeres permanent
eller kun som nødvendig mellomlagring i anleggsfasen.

7.3.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Det er gjennomført ROS-analyse [57] for reguleringsplanen for dobbeltspor mellom Nykirke og
Barkåker, hvor deponiområdene inngår.
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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) ved
avrenning fra deponier påpekt.

7.4 Sammenstilling og anbefaling
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 vurdert å gi middels til store positive
virkninger.
Tabell 0-1: Sammenstilling av konsekvensene for miljøtemaene
LandskapsNærmiljø og
Deponiområde/
Naturmiljø
bilde
friluftsliv
Utredningsalternativ
50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 %
D1 Tilbakeføring
Ikke
Ikke
Ikke
(0/+)
0
(--)
aktuelt
til skog
aktuelt
aktuelt
Ikke
Ikke
Ikke
D1 Dyrka mark
(+)
0
(--)
aktuelt
aktuelt
aktuelt
D3b Tilbakeføring
0
0
(-)
(-)
(-)
(--)
til skog

Kulturmiljø
50 % 100 %
Ikke
0
aktuelt
Ikke
0
aktuelt

Naturressurser
50 %
Ikke
aktuelt
Ikke
aktuelt

100 %
(+)
(++)

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

(---)

Ikke
aktuelt

(--)

Ikke
aktuelt

(++)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0

0

(+)

(+)

(-/--)

(-/--)

(-/--)

(-/--)

(-)

(-)

0

0

(++/+++)

(++/+++)

0

0

0

0

(-)

(-)

(-)

(--)

0

0

Ikke
aktuelt

Ikke
aktuelt

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

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

7.4.1 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.
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.

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Planbeskrivelse jernbaneanlegg og
deponiområder

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

117 av 138
ICP-34-A-11131
01B
09.05.2018

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.

7.4.2 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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8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser
beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller
vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle avbøtende
tiltak inngår som en del av beskrivelsen.

8.1 Overordnede føringer
Reguleringsplanen følger opp intensjonen i kommunedelplanen for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [46],
hvor forslaget til regulert dobbeltspor hovedsakelig ligger innenfor korridoren som ble båndlagt. På en
kort strekning vest for gården Skaug har optimalisering av traseen ført til at dobbeltsporet ligger noe
vest for vedtatt kommunedelplankorridor. Området inngikk i KU for dobbeltsporet [47], og vurderes
derfor ivaretatt i forhold til verdi- og konsekvensvurderinger.
Mindre justeringer av plassering av tunnelportaler og veiatkomster er gjennomført i forbindelse med
detaljplanarbeidet og den tekniske optimaliseringen. Områder for deponier (massemottak) er utredet
parallelt med utarbeidelse av reguleringsplanen og avviker fra deponiområder båndlagt i forbindelse
med kommunedelplanen.

8.2 Videreføring av regulering fra kommuneplanens arealdel i
Horten kommune
4 boligeiendommer (gnr/bnr; 74/2, 61/11, 62/9 og 47/36) regulert til LNF-areal for spredt
boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel videreføres i reguleringsplanen. Formålet gis likelydende
bestemmelser som i gjeldende kommuneplanen.
2 bygninger (gnr/bnr; 64/9 og 64/10) regulert til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel
videreføres i reguleringsplanen. Formålet gis likelydende bestemmelser som i gjeldende
kommuneplanen.

8.3 Skoppum
Tettstedet Skoppum er vokst fram som følge av etableringen av dagens stasjon, selv om bebyggelsen
og sentrumsfunksjonene i hovedsak er lokalisert sørvest for selve stasjonen.
Ved å flytte stasjonen sørvest for tettstedet flyttes et viktig målpunkt internt i tettstedet. Av erfaring vil
trafikknutepunkt, som en jernbanestasjon, fungere som en motor i utviklingen av område. Hvordan
området skal utvikles, både omfang og type arealbruk vil være beslutninger som avklares gjennom
kommunale/fylkeskommunale planer.
Horten kommune har i sin planstrategi [36] signalisert at de vil sette i gang planarbeid for Skoppum og
områdene vest for den nye stasjonen. 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.
Kommunens føringer for videre arealutvikling i områdene rundt stasjonen vil i større grad enn selve
stasjonslokaliseringen gi premisser og være styrende for hvordan Skoppum utvikles.

8.4 Landskapsbilde
Den høye tunnelandelen på strekningen gjør at tiltaket i stor grad skåner omgivelsene.
Nord for Kopstadkrysset vil landskapet endres ved jernbanefyllingen som går gjennom ravinedalen.
Gjennom ravinedalen renner en bekk, som er lagt i rør nord for området. Landskapet har på grunn av
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nærhet til eksisterende jernbane, E18 og den regulerte godsterminalen tapt mye av sin verdi som
ravinelandskap, og vurderes dermed som mindre sårbart.
Der banen går i betongtunnel under E18 og Kopstadkrysset vil påvirkningen i anleggsfasen være stor,
men senere minimal og kun innebære noe heving av terrenget.
Dagsonen fra Sletterødåsen og sørover deler et skogsområde og jordbruksområde, men dette
området er også preget av tidligere terrengbearbeidelser og nærhet til vei. Gjennom skogen vil
skjæringen være til dels dyp, mens den over jordene i hovedsak vil følge terrenget.
Landskapet vest for gården Skaug vil i stor grad påvirkes av tiltaket. Banen går gjennom et relativt lite
landskapsrom, kommer nær bebyggelsen og vil dele jordbruksområdet vest for Skaug med en
skjæring. Tiltaket vil være lite synlig fra andre steder enn området som berøres direkte.

Figur 8-1: Visualisering av skjæring og tunnelportal ved Skaug
Skottåstunnelens to tverrslag, vil i liten grad endre landskapet. Søndre del av Skottåstunnelen bygges
som betongtunnel, og denne vil påvirke omgivelsene i anleggsfasen. I permanent fase vil terrenget
heves noe over tunnelen.
Stasjonsområdet og Råen vil påvirkes i relativt stor grad, ved at adkomst og parkering legger beslag
på store områder. Her vil vegetasjon i og rundt parkeringsområdet være av betydning for å bevare et
grønt preg i området og mot omgivelsene. Jernbanen vil utgjøre et tydelig element i
landskapsrommene sørover mot Gråmunken og rammer inn skogen i øst. Brua over Solerødveien
sørger for en viss grad av åpenhet i overgangen mellom Adal og Undrumsdal.
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Figur 8-2: Visualisering av tiltaket sett fra Solerødveien
Gråmunktunnelen har liten innvirkning på landskapet, utover tverrslag og tunnelportaler.
Fra Gråmunktunnelsens søndre portal og videre sørover vil banen bidra til en deling av skogen.
Viltovergangen er lagt mellom to mindre høyder, men vil utgjøre et tydelig element i et relativt flatt
landskap. Jernbanen vil også dele området ved Nordre Brekke, men i og med at banen er lagt på
terreng vil den visuelle barrierevirkningen begrenses.

8.4.1 Reiseopplevelse
I en hastighet på 250 km/h vil strekninger som varer mindre enn 5 sekunder (tilsvarende 350 m) ikke
gi noe tydelig inntrykk av omgivelsene for de reisende. Flere lengre tunneler på strekningen gjør at
reiseopplevelsen begrenser seg til 4 dagsoner hvor de reisende opplever omgivelsene lengre enn 5
sekunder ved maksimal hastighet. Strekningene Teien-Skaug, Viulsrød-Gråmunken og TangsrødBarkåker vil ligge på eller over terreng i relativt åpent landskap. For å gi en best mulig reiseopplevelse
er det lagt til rette for å ivareta åpenheten i disse områdene. I tillegg vil stasjonsområdet utgjøre et
viktig område for reiseopplevelsen. Ved stasjonen vil andre krav stilles til utforming, da området i like
stor grad vil oppleves fra et stillestående perspektiv på plattformen, som sett fra et passerende tog.
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8.5 Kulturminner og kulturmiljø
Tiltaket vurderes å ha forholdsvis liten påvirkning på kulturmiljøer og registrerte kulturminner selv om
et antall steinalder, jernalder- og middelalderlokaliteter vil bli direkte berørt. Dette skyldes i stor grad
at en stor del av strekningen går i tunnel, men også fordi arbeidet med å optimalisere trasé, deponi og
anleggs- samt atkomstveier har gjort at flere lokaliteter har blitt skånet.
Et omfattende registreringsarbeid, utført av Vestfold fylkeskommune sommeren 2017, har påvist flere
nye arkeologiske funn på utsatte plasser. Traseen er i konflikt med en del av disse nye registreringer,
samt med arkeologiske funn som er gjort med georadar. Dette gjelder spesielt på jordet vest for Skaug
og på jordene ved Sverstad og Brekke Nordre. Registreringene må imidlertid vurderes videre av
Vestfold fylkeskommune. I de foreslåtte deponiområdene er det enkelte steinalderlokaliteter, spesielt
ved deponi D7 og D18, som vil komme i konflikt med tiltaket. I tillegg vil flere steinalderlokaliteter
utsettes for nærføring og eller komme i konflikt med tiltaket i forbindelse med anleggsarbeider, blant
annet ved stasjonsområdet.
På et overordnet nivå vil det åpne gårdslandskapet ved Nykirke gårdsmiljøer øst for E18 få sin
historiske lesbarhet forringet og bli noe fragmentert av banen som går i dagen sør for Nykirke. Et
allerede fragmentert nærmiljø nedenfor Adalsborgen og rundt rv. 19 vil i tillegg bli enda mer forandret.
Helt i søndre ende av planområdet vil dobbeltsportraseen komme i konflikt med flere registrerte
automatisk fredete kulturminner når den krysser jordene.
Forholdet til berørte automatisk fredete kulturminner forutsettes avklart gjennom behandlingen av
reguleringsplanen. Riksantikvaren vil, som dispensasjonsmyndighet, ta stilling til om det skal
dispenseres fra den automatiske fredningen for berørte kulturminner. Riksantikvaren vil også eventuelt
fastsette vilkår om utgraving.

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
8.6.1 Naturverdier
Edelløvskogområdet Bollerud liggende nordvest for Kopstadkrysset vil kunne bli berørt av oppfylling,
litt avhengig av geotekniske vurderinger og lokal tilpasning. Endelig omfang av berøring avklares i
neste planfase.
Skottåstunnelen vil passere på østsiden av edelløvskogsområdet Kongelv, et naturtypeområde av
regional betydning (B) med lågurt-bøkeskog [18]. Tunnelen passerer i avstand over 100 m fra
edelløvskogområdet, og dette bør være tilstrekkelig til å unngå tørkeeffekter og skade på skogen.
Randsoner av mindre viktig lågurt-bøkeskog kan eventuelt påvirkes at endret grunnvannsstand over
tunnelen.
Sletterødåsen og myrområdet vest for åsen danner i dag et skog- og naturområde på rundt 250 daa.
Myrområdet i vest, rundt 50 daa, er beskrevet som et verdifullt område i naturmiljø RPBA i Vestfold
samt vist som et B-område i kartportal Vestfold. I KU naturmiljø (2015) [47] ble dette området gitt
middels verdi. Området ble vurdert å ha redusert verdi på bakgrunn av at det var utført dreneringstiltak
som gradvis vil endre myrpreget i retning av fastmark med krattskog, med tilhørende nedbrytning av
akkumulert torv. De vestligste delene av myrområdet vil kunne bevares som i dag, men tidligere
gjennomførte dreneringstiltak gjør at området er i en prosess der torvlaget oksideres og
myrvegetasjonen må vike for kratt og fastmarkvegetasjon. Dersom man ønsker å bevare myrpreget
for de vestre delene av området, bør gjennomførte dreneringstiltak reverseres med igjenfylling av
utgravde grøfter i myra.
Viltområdet ved Åsrød, registrert som hekkeområde og habitat for musvåk vil kunne påvirkes både i
anleggs- og driftsfasen. I anleggsfasen vil det bli inngrep og anleggsaktivitet på jordbruksarealene ved
Skaug. Det blir stor trafikk på anleggsveien fra Skaug til tverrslaget ved Føske. Gjennom anleggsfasen
kan summen av påvirkninger gi området redusert verdi som musvåkhabitat. I permanent fase vil
forholdene normaliseres. Restområder med dyrka mark eller beite langs ny bane vil kunne bli
jaktområder for musvåk.

Vestfoldbanen
(Drammen) - Larvik
Nykirke-Barkåker

Planbeskrivelse jernbaneanlegg og
deponiområder

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

123 av 138
ICP-34-A-11131
01B
09.05.2018

Registrert forekomst av misteltein nord for Skaug, omsøkes fjernet som en del av nødvendig
vegetasjonsrydding langs ny bane. Misteltein vurderes som livskraftig med store forekomst i Horten
kommune, og forekomsten kan fjernes uten biologiske konsekvenser.
Bøkeskogen ved Adalsborgen og randsonen til denne skogen må beskyttes mot direkte
anleggsinngrep gjennom merking og kommuniserte bøter/straffetiltak.
8.6.2 Vassdrag
Hellandselva (Tangenbekken) vil motta avrenning fra den nordre delen av parsellen, inkludert deler
av myra ved Sletterødåsen etter endret dreneringsmønster som følge av betongtunnel. Gjennom
anleggsfasen vil lokal vannkvalitet kunne påvirkes ved økt tilførsel av partikler, nitrogenforbindelser fra
sprengstoff og potensielt vann med endret pH. Prosjekterte rensetiltak vil redusere
forurensningstransporten, men det vil likevel bli en endring for vannkvalitet og livsmiljø i bekken. I
permanent fase kan avrenning fra drenert myr og geotekniske tiltak teoretisk kunne øke utlekking av
jern med tilhørende utfelling i bekken nedstrøms. Målsettingen for vassdraget er å opprettholde
produksjon av sjøørret på den anadrome delen (1,5 km) av Hellandselva gjennom anleggsfasen og at
vassdraget ikke skal ha endret økologisk tilstand når forholdene er normalisert etter avsluttet
anleggsfase.
Føskebekken vil motta avrenning fra deler av anleggsområder og deponier fra Sletterødåsen og
sørover til Føskeveien og deponi 7 ved Snapsrød. Det kan være aktuelt å pumpe renset anleggsvann
fra byggegrop til Føskebekken. Anleggsaktiviteter vil øke mengden partikler i bekken, og pumpet vann
kan eventuelt gi endret pH. Avrenning fra D7 vil inneholde nitrogenforbindelser fra sprengning.
Prosjekterte rensetiltak vil redusere forurensningstilførslene gjennom anleggsfasen. I nedre del av
Føskebekken, før samløp med Bondalsbekken, ble det påvist bekkeørret. Bunndyrundersøkelsen
indikerte «God økologisk tilstand». Vannanalysene viste «Dårlig» eller «Svært dårlig» vannkvalitet
med hensyn til konsentrasjoner av nitrogen og jordpartikler tilført fra omkringliggende jordbruksarealer.
Målsettingen for Føskebekken er å opprettholde levelige forhold for bekkeørret gjennom anleggsfasen,
samt at bekken ikke skal ha endret tilstand ved normaliserte forhold etter avsluttet anleggsfase.
Føskebekken renner til Bondalsbekken. Bondalsbekken renner sammen med Adalsbekken og videre
ut i Borrevannet.
Adalsbekken vil motta avrenning av renset anleggsvann fra tunneldriving og riggområde ved tverrslag
for Skottåstunnelen samt deponiområde 7. For Gråmunktunnelen kan renset anleggsvann fra påslag
i sør eller nord, føres mot Adalsbekken. Tilførsler av renset vann fra tunneldriving, potensielt fra både
Skottås- og Gråmunktunnelen, vil gi økt nitrogentilførsel til Adalsbekken og eventuelt temporære
endringer i pH. Periodiske økte tilførsler av partikler vil kunne forekomme. Adalsbekken vurderes å ha
en «Moderat til dårlig økologisk tilstand». Tidligere har det blitt påvist ørekyt i bekken [19]. Ved
fiskeundersøkelsene utført i august 2017, ble det ikke påvist fisk i bekken. Adalsbekken synes å være
lite sårbar for temporært økte tilførsler av partikler og nitrogenforbindelser gjennom anleggsfasen.
Målsettingen for Adalsbekken er at den vender tilbake til normal vannkvalitet etter avsluttet
anleggsfase. Samt at eventuelle endringer i vannkvalitet ikke gir økt fare for oppblomstring av
toksinproduserende blågrønnalger i Borrevannet.
Borrevannet er naturreservat og mottar avrenning fra Bondalsbekken og Adalsbekken. Borrevannet
tilføres jordpartikler og større mengder nitrogen og fosfor fra disse bekkene, og er i dag i en «Dårlig
økologisk tilstand» med jevnlige algeoppblomstringer.
Undrumsdalsbekkens østre løp vil motta avrenning fra byggegrop ved tunnelpåslag Skaug samt
deler av parsellen fra vannskille sør for planlagt stasjon til vannskille i den nordlige delen av
Tangsrødmarka. Anleggsaktivitetene i disse områdene vil kunne øke mengden partikler og
nitrogenforbindelser i Paulibekken og Svartedalsbekken, som begge har avrenning til
Undrumsdalsbekken. Forurensningstilførslene vil reduseres av prosjekterte rensetiltak samt
sedimentasjon og fortynning i Hengsrudvannet. Samlet vil tiltak samt fortynning og utjevning i
sidebekker bidra til å beskytte Undrumsdalsbekken mot vesentlige endringer i vannkvalitet under
anleggsfasen. Undrumsdalsbekken er en viktig gyte- og oppvekstlokalitet for sjøørret fra
Tønsbergfjorden og Aulielva, og en fiskeundersøkelse utført høsten 2017 viste stor tetthet av
sjøørretunger ved Hem. Vannkvaliteten i Undrumsdalsbekken er preget av mye jordpartikler og
nitrogen tilført fra tilliggende jordbruksområder. Målsettingen for vannkvalitet er å opprettholde
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produksjon av sjøørret i Undrumsdalsbekken gjennom anleggfasen og gjenopprette opprinnelig
tilstand for vannkvalitet og vannmiljø når anleggsarbeidet er ferdig.
Sverstadbekken vil motta avrenning fra den sørlige delen av anlegget, fra vannskillet i
Tangsrødmarka til påkobling eksisterende bane ved Barkåker. Sverstadbekken er en verdifull bekk
med regional betydning for produksjon av sjøørret. Den drenerer til Aulielva og Tønsbergfjorden på
samme måte som Undrumsdalsbekken. En fiskeundersøkelse høsten 2017 avdekket stor tetthet av
sjøørretunger på to stasjoner i Sverstadbekken, opp til 180 fisk per 100 m 2. Sverstadbekken vil motta
avrenning av renset anleggsvann fra tunneldriving av Gråmunktunnelen fra påslag i sør, om dette ikke
aktivt pumpes mot Adalsbekken. I tillegg vil den kunne motta avrenning fra deponi 13 og 18, dersom
disse tas i bruk. Sør for Tangsrødmarka går ny trase i nærføring til Sverstadbekken over en lengre
strekning og med kryssing over flere sideløp. Selv med tiltak som rensedammer, arbeidsplattformer
ved kryssing av bekkeløp og pH-justering og rensing av anleggsvann fra tunnel, vil mengden partikler
og nitrogenforbindelser i Sverstadbekken øke under anleggsperioden. Med tilførsel av renset
anleggsvann fra tunnel kan det bli varierende pH i bekken. Målsettingen er å opprettholde
produksjonen av sjøørret gjennom anleggsfasen, og at bekken kommer tilbake til opprinnelig økologisk
tilstand når anleggsarbeidet er avsluttet. Undersøkelser av bunndyr har indikert at Sverstadbekken i
dag har en «God økologisk tilstand». Vannkvaliteten er klart påvirket av omkringliggende
jordbruksareal, med «Dårlig tilstand» for nitrogenforbindelser og partikler.

8.6.3 Viltinteresser
For å kunne opprettholde mulighetene for trekk mellom skogområdene i vest og kystområdene i
Horten, Re og Tønsberg i øst, er det viktig å videreføre de øst-vestgående trekkmulighetene tilrettelagt
over E18.
Ved Kopstad vil vilttrekk i aksen øst – vest med basis i trekkvei langs jernbanen under E18-brua, bli
stoppet av viltgjerde langs nytt dobbeltspor. De nye fysiske forholdene tilsier at mulighetene for direkte
trekk i aksen øst – vest gjennom barrierene E18 og ny jernbane vil falle bort. Det er usikkert om det
skjer et slikt trekk under E18-brua i dag.
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Figur 8-4: Registrerte viltområder (Naturbase), vilttrekk for hjortevilt og omtrentlige ruter for
fugletrekk
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Dagsonen mellom Sletterødåsen og Skaug vil virke som en barriere for rådyr, rev og andre mindre dyr
som tidligere kunne bevege seg fritt over jordbruksarealene. Trekkmulighetene begrenses til
tunneltaket over Skottåstunnelen. Tidligere registreringer [37] har vist at de viktigste vilttrekkene i dette
området skjer rundt nordlig tunneltak for Skottåstunnelen. Disse trekkene samsvarer med muligheter
for kryssing over E18 ved Flårtunnelen.
Anleggsveien fra Skaug til tverrslag ved Føskeveien og deponiområde D7, vil få stor trafikk. Særlig
om overskuddsmasser av stein skal fraktes til ekstern mottaker. Veien planlegges sikret med
alpingjerde. Åpninger i prioriterte områder for å bedre forholdene for registrert vilttrekk vil vurderes i
anleggsfasen og opp mot sikkerhet. Gjennom anleggsfasen må det påregnes at vilttrekket gjennom
dette området, elg, rådyr og andre mindre dyr, vil påvirkes av en anleggsvei med stor trafikk. I
driftsfasen vil dette normaliseres, som følge av at anleggsveiene fjernes.

Jernbanebrua over Solerødveien har tilstrekkelig bred kantsone under søndre spenn til at større dyr
som elg og rådyr har mulighet til å trekke under bruspennet.
Både i anleggsfasen og i driftsfasen vil banen danne en ny fysisk barriere gjennom den sørlige delen
av Tangsrødmarka. Vilt og mindre dyr vil ikke lenger kunne krysse fritt over disse områdene, men må
krysse over Gråmunktunnelen eller bruke viltovergang eller faunakulverter etablert i forbindelse med
utvalgte bekkeløp som krysser under linja. Viltoverganger og faunakulverter vil kompensere for deler
av barrierevirkningen, men området vil bli mindre funksjonelt for trekk og migrasjon enn tidligere.

8.6.4 Økologiske funksjoner
Planområdet og tilgrensende arealer er preget av intensivt jordbruk og høy utbyggingstakt for veier,
jernbane, næringsbygg og boliger. De få større gjenværende naturområdene blir gradvis mer
fragmentert av utbygging og med veier og jernbane som potensielle barrierer i landskapet. Samlet sett
er naturmiljøet truet som følge av det store utbyggingspresset.
Opprettholdelsen av noen større naturområder samt kantsoner og bekker som kan tjene som
korridorer i landskapet, kan være av avgjørende betydning for mange verdifulle arter av flora og fauna.
Slike områder gir mulighet for trekk, migrasjon og utveksling av genetisk materiale mellom ulike
delpopulasjoner.
Herunder vurderes systemet av delvis sammenhengende skogsåser fra Tangsrødmarka i sør, via
Adalsborgen, til Solbergåsen, Føskeåsen, Sletterødåsen og skogsområdet nordvest for Kopstad
(Bollerudåsen) som verdifullt. Ikke minst Tangsrødmarka og Solbergåsen representerer større
skogsområder av landskapsøkologisk betydning. Skottåstunnelen og Gråmunktunnelen gir således
god effekt, der både nordlig del av Tangsrødmarka og Solbergåsen skånes ved at banen legges i
tunnel.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Den høye tunnelandelen gjør at tiltaket i stor grad skåner omgivelsene og i liten grad endrer bo- og
nærmiljøet. Der banen går i dagen vil barrierevirkninger, støy o.l. i ulik grad påvirke nærmiljøet, tur- og
rekreasjonsområder. Viktige tverrforbindelser er i stor grad ivaretatt eller omlagt gjennom dagsonene,
enten ved bru, faunapassasje eller passasje over tunnelportal. I områder med gående, syklende og
skolebarn er det lagt vekt på å forbedre forbindelsene for disse.
Store deler av den nordlige strekningen er svært preget av nærhet til dagens jernbane, E18 og
Kopstadveien, med begrenset tilgjengelighet og støy fra vei og bane. Det gjør at virkningen av tiltaket
ikke blir så stor. Der banen går i betongtunnel under E18 og Kopstadkrysset vil påvirkningen i
anleggsfasen være stor.
Dagsonen fra Sletterødåsen og sørover til Skaug berører Nykirkes nærturområde, hvor støybildet vil
endres og tilgjengelighet på tvers av banen begrenses til noen punkter. Tilrettelagt trasé for skiløype
og vei over nordre tunnelportal til Skottåstunnelen vil bidra til å opprettholde de viktigste
tverrforbindelser.
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Tverrslagene/rømningsveiene for Skottåstunnelen vil i driftsfasen ikke påvirke rekreasjonsbruken av
området, mens den midlertidige anleggsfasen derimot vil påvirke nærmiljø og friluftsliv. Ved bygging
av Skottåstunnelens søndre del som betongtunnel vil boligområdet Viulsrødåsen samt Skoppums
nærturområde og lysløype påvirkes i anleggsfasen. Senere vil tunnelen bidra til å skåne omgivelsene
i stor grad. I driftsfasen vil lysløypa fra Skoppum krysse atkomstveien til søndre rømningstunnel for
Skottåstunnelen. Bane NOR vil ta hensyn til løypetraseen og muligheten for å kunne krysse veien med
løypemaskin og ski når de drifter veien.
Jernbanebrua over rv. 19 og stasjonsområdet med tilhørende adkomster og parkeringen vil endre
skogs- og landbruksområde sør for rv. 19. Området vil få et tydelig preg av infrastuktur, hvor selve
stasjonen framstår som et betydelig urbant tyngdepunkt.
Tiltaket vil medføre at tilgjengeligheten til Adalsborgen og friluftsområdet vestfra blir redusert, men
en mer tilrettelagt kobling via ny sti vestfra ved stasjonsområdet vil være positivt. Stasjonens
parkeringsplass vil kunne benyttes som utfartsparkering, forutsatt at parkering for togpassasjerer
ivaretas. Dette sammen med bedret gang- og sykkelforbindelse og kort vei, vil Adalsborgen bli mer
tilgjengelig enn tidligere. Adalsborgen er allerede støyutsatt fra rv. 19, men økt støy på grunn av
tiltaket vil kunne oppleves lengre sør i friluftsområdet.
Ved Gråmunktunnelens nordre portal vil en registrert sti berøres av tiltaket og forsvinne, men andre
stier i området vil kunne benyttes og tilgjengeligheten er vurdert til ikke å bli veldig redusert.
Gråmunktunnelen gjør at friluftsområdene ved åsen vil påvirkes lite. Dersom deponi 13 etableres, vil
det legges i dalen vest for Gråmunken. Hovedatkomst gjennom dalen vil reetableres i vestre del av
deponiområdet slik at tilgjengeligheten ivaretas. Tverrforbindelsen østover fra Tangsrødjordet ivaretas
ved etablering av driftsvei over Gråmunktunnelens søndre portal.
Dagsonen fra Uleberget til Barkåker vil berøre flere eksisterende stier og veier i friluftsområdet.
Tverrforbindelsen i nordre del av delstrekningen er likevel godt ivaretatt ved omlegging over
tunnelportalen og viltovergangen litt lenger sør. Skogsbilveien fra Jareteigen med mulighet for
etablering av ny sti over viltovergangen vil i tillegg til eksisterende bru ved Barkåker være
krysningsmulighetene øst-vest.
På Barkåker vil lysløypa og turveitraseen reetableres ved dagens trasé.
Støybildet vil endres på delstrekningen og stilleområder forsvinne. Dette vil prege opplevelsen av
friluftsområdet negativt.
8.7.1 Anleggsfasen
For nærmiljøet og friluftsinteresser vil anleggsfasen legge noen begrensninger på tilgjengeligheten til
tur- og rekreasjonsområdene langs banestrekningen. Anleggsstøy vil også påvirke bruken og
opplevelsen av områdene.
Ved Kopstad vil anleggsområdet for betongtunnelen berøre skolevei og medføre rivning av et bolighus.
Anleggstrafikken vil prege området og anleggsveien vil ligge tett inntil til boligbebyggelsen nordøst for
Kopstadkrysset.
Anleggsveien til deponi D7 og deler av riggområde vil berøre eksisterende lysløype og skiløype/trasé
for løypemaskin mellom Skoppum og Nykirke. I samråd med lokale idrettslag ses det på løsninger for
å begrense ulempene i anleggsperioden. Anleggsområdet ved søndre rømningstunnel for
Skottåstunnelen vil føre til behov for en midlertidig omlegging av løypetraseen mellom idrettsområdet
og skogsområdene lenger vest.
For å separere anleggstrafikk og lokaltrafikk vil boligbebyggelsen langs Føskeveien ha midlertidig
atkomst fra vest. Boligene ved Skaug vil ha midlertidig atkomst fra øst.
Det vil gå anleggstrafikk i jordekanten vest for Solerødveien fram til riggområdet ved
Gråmunktunnelens nordre portal, hvilket gjør at boligene langs veien vil oppleve anleggstrafikken i stor
grad. Eksisterende boligbebyggelse ved Svartedal vil ha midlertidig atkomst vest for anleggsområdet.
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I anleggsfasen vil dagens atkomstveg til Tangsrødmarka fra Solerødveien i nord vil være utilgjengelig.
Anleggsveiene vil medføre at tverrforbindelser flere steder i planområdet blir brutt. Dette gjelder på
jordene og i området mellom Teien og Skaug samt på strekningen fra Gråmunken til Barkåker.

8.8 Barns interesser
Ved at det etableres en ny gang- og sykkelvei langs Moskvilveien fra nye anleggsavkjøring til
Kopstadkrysset, vil forholdene for skolebarn og andre myke trafikanter forbedres som følge av tiltaket
på denne delen av strekningen.
Dagstrekningen sør for Sletterødåsen vil krysse jordbruksareal. Barrierevirkningen vil medføre at
snarveien som benyttes av barn over jordet til Nykirke vil bli brutt. Også dagens trasé for skiløype vil
bli brutt, men det er lagt til rette for at løypa kan legges via nordre portal på Skottåstunnelen. I tillegg
vil skogen vest for Sletterødåsen blir I tillegg vil skogen vest for Sletterødåsen blir avskåret fra åsen.
Det grøftede myrområdet sør for Kopstadkrysset, som brukes av skolebarn vil være tilgjengelig via
den nye gang- og sykkelveien langs Moskvilveien.
Gang- og sykkelveinett på Viulsrød vil bedre tilgjengeligheten for gående og syklende langs og på
tvers av rv.19 uavhengig av om man skal til/fra stasjonen. For barn og unge vil planskilt kryssing gi en
enklere og mer trafikksikker atkomst til turområdet ved Adalsborgen.

8.8.1 Anleggsfasen
I anleggsfasen vil det være anleggstrafikk på Moskvilveien mellom ny anleggsavkjøring og
Kopstadkrysset. Det etableres en ny gang- og sykkelvei på strekningen med anleggstrafikk for å
separere trafikantgruppene og trygge skoleveien for barn på vei til Fagerheim skole på Nykirke.
Der lokale atkomstveier krysser anleggsveier vil de i hovedsak etableres planskilt for å unngå konflikt
mellom lokaltrafikk og anleggstrafikk.
Anleggsområdet på Kopstad/Sletterødåsen og Viulsrødåsen vil ligge tett inntil boligområder. For å
hindre barn og unge i å gå inn på anlegget gjerdes områdene inn.

8.9 Jordressurser/landbruk
Tiltaket kommer til å beslaglegge og fragmentere skog- og jordbruksarealer. Gjenværende restarealer
med svært forringet arrondering vil i praksis også gå ut av drift. Jordskifte, flytting av adkomster og
bygging av nye driftsveier kan bidra til forbedret arrondering og drift av gjenværende skog- og
jordbruksareal i tilknytning til dobbeltsporet. Anleggsarbeidet gir også midlertidig beslag av areal før
tilbakeføring til opprinnelig eller ny arealbruk. Det henvises til fagrapport for naturressurser [78] for en
mer detaljert beskrivelse av virkningene for jordressurser og landbruk.
Arealbeslag for ulike arealtyper er samlet i fagrapport naturressurser [78]. Tallene er oppdatert siden
forrige planfase, og er regnet ut basert på planlagt erverv fremfor buffersoner. Hovedendringen er en
økning i midlertidig arealbeslag, som følge av at deponiområder med tilhørende adkomst også er
medregnet. Tallene viser planlagt permanent og midlertidig erverv av relevante arealtyper (AR5).
Permanent beslag utgjøres i hovedsak av selve dobbeltsportraseen, samt noe permanent infrastruktur
og bygg. Gjenværende restarealer som går ut av drift som følge av dårlig arrondering er også
medregnet i permanent arealbeslag. Dette er vurdert ved bruk av skjønn, og utgjør 30 daa av det
permanente beslaget av fulldyrka jord presentert i fagrapport naturressurser [78]. Deponier,
riggområder, anleggssoner, midlertidige anleggsveier og øvrig midlertidig ervervet areal utgjør det
midlertidige beslaget.
For arealer over betongtunneler regnes det kun midlertidig arealbeslag, da det planlegges å tilbakeføre
områdene til opprinnelig arealbruk. Riggområder anses også som midlertidig beslag da arealene
prinsipielt ikke tapes. Jordkvaliteten kan påvirkes avhengig av hvilke tiltak som settes inn for å bevare
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disse områdene. Tilsvarende regnes permanente deponier som midlertidig beslag, forutsatt at det
reetableres skog eller jordbruk på toppen. For deponi 7 og 13 vil det være behov for riggområder
uavhengig av om det etableres permanente deponi i området.
Dersom midlertidig beslaglagte arealer ikke ivaretas på en måte som gjør at tilbakeførte arealer er av
tilfredsstillende kvalitet, vil arealet inngå som del av permanent arealbeslag i endelig arealregnskap.
Tall for permanent beslag viser således her et minimumsbeslag.
Tabell 8-1: Permanent og midlertidig arealbeslag for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker.
Beregningene er basert på ervervstegninger for planlagt midlertid og permanent erverv per
november 2017.
Arealtype
Permanent beslag
Midlertidig beslag
Totalt beslag i anleggsfase
(daa)
(daa)
(permanent + midlertidig)
(daa)
Fulldyrka jord
163
462
625
Overflatedyrka
0
0
0
Innmarksbeite
3
9
12
Skog
304
1446
1750
Dyrkbar mark*
72
322
394
Åpen fastmark
27
129
156
Myr
5
11
16
* Dyrkbar mark i skog og utmark, inngår som areal i skog og andre arealklasser
Et endelig arealregnskap kan først presenteres etter at dobbeltsporet er ferdigstilt. Generelt vil
arealbeslag av jordbruk kunne variere mye avhengig av føringer gitt i reguleringsplanen og i
kontrakt/føringer for gjennomføring av totalprosjekt. Erfaringsmessig kan det skje tilleggsbeslag av
jordbruksareal som følge av privatrettslige avtaler gjort av entreprenør. I tillegg vil kommunene ofte
endre regulering på jordbruksarealer brukt til riggarealer eller annen midlertidig anleggsgjennomføring, med tanke på utvikling av næring eller boliger. Et minimert arealbeslag av
jordbruksareal forutsetter at man tar kontroll over disse prosessene i førende dokumenter og
reguleringsplan.

8.10 Trafikale forhold
8.10.1 Veiforhold
Ombygging og flytting av eksisterende kryss på rv.19 ved Viulsrød vil i størst grad påvirke trafikken på
rv.19. Ved ombygging til rundkjøring vil hastigheten gjennom krysset senkes og på de tidspunkt på
døgnet hvor det er stor trafikk til og fra stasjonene vil belastningen i krysset øke.
Gjennomgangstrafikken vil i enkelte korte perioder ved morgen og ettermiddagen kunne oppleve å
måtte stoppe opp å vike for trafikk fra stasjonsområdet.
Den sørgående armen i rundkjøringen vil betjene stasjonen med tilhørende parkeringsområder.
I forbindelse med flytting av krysset rv.19 x fv.666 Tokerødveien vil enkelte av lokalveiene på
Råen/Viulsrød bygges om. Innlaget vil forkortes og avsluttes ved den nye beredskapsplassen på
østsiden av sporene. Atkomst til næringseiendommene flyttes til vestsiden av området og knyttes til
fv.666 rett vest for sporområdet. Ved å legge atkomsten til næringseiendommene på vestsiden
separeres i større grad næringstrafikk fra boligtrafikken på Viulsrødåsen. Ved å avslutte Innlaget ved
beredskapsplassen vil den vestligste beliggende boligrekken på Viulsrødåsen grense ut mot taket på
betongtunnelen for dobbeltsporet.
Den delen av Solerødveien som skal legges om, vil bygges i henhold til dagens veinormaler, med
tilhørende krav til bredder, stigning og kurvatur. Økt standard gir en bredere veibane, økte siktlengder
og dermed bedret trafikksikkerhet. For en mulig framtidig gang- og sykkelveiforbindelse langs
Solerødveien er det positivt at brukonstruksjonen har spennlengder som muliggjør etablering av en
g/s-trasé på sørsiden av veien.
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For gående og syklende er det positivt at det etableres to planskilte forbindelser til fra
Skoppum/Viulsrød til stasjonsområdet. Langs rv.19 foreslås det å bygge en separat gang- og
sykkelvei, slik at dagens løsning der gang- og sykkeltrafikken delvis har separate veier og delvis deler
arealer med lokalveier erstattes. Gjennomgående utforming og standard gjør det enklere for gående
og syklende å bruke veinettet og unngår potensielle konfliktpunkter der ulike trafikantgrupper skal dele
veiarealet.
Forlengelse av gang- og sykkelveien langs Moskvilveien, mellom ny anleggsavkjøring og
Kopstadkrysset, vil gi et eget tilbud til gående og syklende som i dag er henvist til kjørebanen eller
skulderen på kjøreveien. Spesielt for barn og unge på vei til skole og fritidsaktiviteter vil gang- og
sykkelveien gi bedret trafikksikkerhet og trygghet.
8.10.2 Trafikkøkning/reduksjon
Dagens Skoppum stasjon vil ikke lenger være et målpunkt for pendlerreiser når togtrafikkene flyttes
over til nytt dobbeltspor og ny stasjon. Bortfall av pendlertrafikk på lokalveinettet vil redusere trafikken
i tettstedet, samtidig vil et bedret togtilbud øke sannsynligheten for at flere beboere på Skoppum vil
benytte bilen til den nye stasjonen. For å øke attraktiviteten for å gå eller sykle til stasjonen vil det bli
etablert god planskilt kryssing av hovedveier og sykkelhotell på stasjonen. De fleste boligene på
Skoppum ligger innenfor en radie på 1,5 km fra stasjonen. Dette vil gi en økning i antall bilreiser, men
vil likevel ikke tilsvare trafikkreduksjonen som skyldes flytting av stasjonslokalitet.
I forbindelse med vurdering av parkeringsdekningen er det sett på hvor stor trafikkøkningen det kan
bli på veinettet som en følge av stasjonsetablering i nærheten av Skoppum. Den største økningen er
beregnet å komme på rv.19 fra Horten, vest for kryss med Adalsveien, med en økning på 410 biler i
døgnet. For Adalsveien er det beregnet en økning på 260 biler i døgnet. For øvrige veier er det anslått
at økningen vil være i størrelsesorden 50 – 150 biler i døgnet.
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Figur 8-5: Scenario B – maksimal trafikkøkning på eksisterende veinett (avrundet ÅDT verdi
ref. tabell 4.1), hentet fra fagrapport Utredning innfartsparkering [62]

8.10.3 Kollektivtilbud
Vestfold fylkeskommune er ansvarlig for busstilbudet i tilknytning til stasjonen, både ved fastsettelse
av ambisjonsnivå for kollektivbetjening og med hensyn til finansiering. Fylkeskommunen utarbeider nå
en Regional transportplan med ambisjon om vedtak i løpet av 2018.
Vestfold kollektivtrafikk planlegger å utarbeide en trafikkplan for Vestfold nord i 2018. Vurdering av
kollektivbetjening av en ny stasjon i nærheten av Skoppum vil inngå i planen.
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I samråd med Vestfold fylkeskommune og Vestfold kollektivtrafikk er det planlagt minimum to
bussholdeplasser ved stasjonen for å sikre kort og effektiv omstigning for reisende.

8.10.4 Anleggsfasen
Anleggstrafikken benytter kapasitetssterke hovedveier hvor trafikkøkningen vil gi minimale
konsekvenser for den øvrige trafikken. Tilknytning til offentlig veinett skjer i prinsippet i Kopstadkrysset,
i egen atkomst nord på Moskvilveien, i rv. 19-krysset på Viulsrød og ved kryss til Sverstad gård på fv.
650 Undrumsveien.
I forbindelse med at jernbaneanlegget krysser større eksisterende veier vil disse midlertidig legges om
for å kunne opprettholde sin funksjon. Omleggingene vil medføre redusert hastighet.
Enkelte lokale atkomstveier vil også berøres ved at de fysisk må legges om på grunn av dirkete konflikt
med anlegget eller ved at veien ligger innenfor anleggsområdet. Alternative atkomster etableres. Til
enkelte eiendommer vil noen av de midlertidige atkomstene gi en lengre kjørevei.

8.11 Universell tilgjengelighet
8.11.1 Stasjon og atkomster
Stasjonen og den gjennomgående undergangen blir universelt utformet, med trinnfri atkomst. For
atkomst til plattform etableres det heis og ramper i tillegg til trapp. Rampene etableres med stigning
1:15 som er krav til maksimal stigning i henhold til gjeldende teknisk forskrift, TEK17. [23]
8.11.2 Gang- og sykkelveier
Eksisterende gang- og sykkelveier rundt i Skoppumsområdet har varierende stigningsforhold tilpasset
terrenget og tettstedstrukturen. Den nye g/s-veien som går til østsiden av stasjonen har maksimal
stigning 5 %. G/s-veiforbindelsen som føres fram til stasjonens vestside har maks stigning 7 % over
en kort strekning. Gang- og sykkelveien langs rv. 19 og fv. 666 Tokerødveien har maks stigning ca. 34 %.
Gang- og sykkelveien langs Moskvilveien følger det relativt flate landskapet, og har en kort (10 m)
strekning med maksimal stigning på ca. 4-5 %.
Alle gang- og sykkelveiene tilfredsstiller krav til stigning gitt i Statens vegvesens håndbok N100. [27]

8.12 Risiko- og sårbarhet (ROS)
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.
Analysen er avgrenset til:
• hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte
kan påvirke omgivelsene.
• strekningen Nykirke – Barkåker
• driftsfase og anleggsfase
ROS-analysen er dokumentert i en egen rapport [57], og vedlagt plansaken.
Vurderingen av uønskede hendelser er gjort kvalitativt, basert på erfaring og kunnskap hos deltakerne
i analysegruppa. For de viktigste/mest kritiske sikkerhetsutfordringene er risikoen vurdert og de
viktigste resultatene er oppsummert i en risikomatrise.
Basert på analysen anses det som mulig å gjennomføre prosjektet med akseptabel risiko, forutsatt at
tiltak iverksettes for å håndtere identifisert risiko. Dette gjelder både i anleggsfasen og i driftsfasen.
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8.12.1 Risikomatrise
De identifiserte uønskede hendelsene er plottet i risikomatrisen vist i Figur 8-6.
Det er registrert 27 uønskede hendelser i risikomatrisen. Av disse er 3 hendelser registrert i rødt
område, 18 i gult område og 6 i grønt område. Gjennomføring av risikoreduserende tiltak vil medføre
at hendelsene beveger seg i retning av lavere sannsynlighet eller mindre alvorlig konsekvens, eller
begge deler. For prosjektet er de identifiserte tiltakene i hovedsak sannsynlighetsreduserende.
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Figur 8-6: Identifiserte uønskede hendelser plassert i risikomatrise
Det er også verdt å merke seg at funnene i analysen hovedsakelig er hendelser i anleggsfasen. De
mest fremtredende stikkordene her er: Grunnforhold (med tanke på grunnbrudd), vannkvalitet (med
tanke på fiskebestand), eksisterende infrastruktur (kabler, vannrør, høyspentmaster) og anleggstrafikk
(som må tilpasses eksisterende trafikk og ferdsel).
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For øvrig bør det tilrettelegges for at beredskapsarbeid kan utføres så effektivt som mulig, både i
anleggsfase og i driftsfase.
Følgende resultater trekkes fram i analysen:
Liv og helse
ID 6: Trafikkhendelse på E18 i anleggsfasen:
E18 er en trafikkert vei som vanligvis har høy hastighet. Under anleggsfasen vil det være nødvendig
med omlegging av veien mens det arbeides med kryssingen av toglinjen under veien. En slik
omlegging vil kunne gi økt sannsynlighet for hendelser i trafikken. Antatt hendelsesfrekvens vil være
mellom 1 og 10 år. Ved en hendelse antas det at personskader kan oppstå. Det vil være viktig at
tilstrekkelige tiltak iverksettes for å redusere sannsynligheten for trafikkhendelser.
ID 15: Togpåkjørsel av person i driftsfasen:
Hastigheten på den nye strekningen vil være 250 km/h, og dette vil også kunne være hastigheten forbi
ny stasjon ved Skoppum for tog som ikke skal stoppe. Selv om en påkjørsel vil skje relativt sjeldent,
hvert 50. til 100. år, vil konsekvensen kunne være dødsfall. Det er derfor viktig å sørge for god
planlegging av stasjonen for å redusere sannsynligheten for påkjørsel.
Miljø (forurensning til luft, jord og vann)
ID12: Flom/ekstremnedbør:
På grunn av klimaendringer, vil det være viktig å dimensjonere for å hindre problemer forårsaket av
flom og ekstremnedbør. Det må dimensjoneres for 200-årsflom og 20% økning av fremtidig nedbør.
Samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur
ID11: Sabotasje/terror/kriminalitet:
Ettersom samfunnet er stadig mer preget av sabotasje og terror, vil det være viktig å ta dette med i
betrakningen også i dette prosjektet. Vestfoldbanen og E18 er de store ferdselsårene sørvest for
hovedstaden som sammen med en mulig framtidig godsterminal vil kunne være mål for å villede
handlinger. Det bør utføres en egen analyse for å sikre god ivaretakelse av strekningen med tanke på
sabotasje, terror og kriminalitet.
ID17: Sammenstøt kjøretøy – toglinje:
Kopstad, der E18 og toglinjen krysser, må spesielt ivaretas med tanke på sammenstøt, ettersom
toghastigheten vil være 250 km/h.

8.13 Teknisk infrastruktur
8.13.1 Vann og avløp
Omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger som berøres er gjort i tett dialog med Horten
kommune og Vestfold Vann IKS.
Horten kommune planlegger en ny framtidig innføring av vannledning til Nykirke over jordene sør for
Sletterødåsen. I dialog med kommunen er det i den tekniske prosjekteringen lagt til rette for et
krysningspunkt under fremtidig dobbeltspor.

8.13.2 Høyspent, kabler og trafo
Omlegging av eksisterende ledninger som berøres er gjort i tett dialog med ledningseiere.
For høyspentanlegg er det i dialog med Skagerak Energi avklart behov for og tidsplan for ombygging
av to høyspent luftstrekk. For linjen Bentserud-Føske er det behov for å flytte en mast og TveitenVeggbakken er det behov for å flytte linjen. Ombyggingen vil gjennomføres av Skagerak Energi før
anleggsarbeidet for jernbaneanlegget starter opp, og således ikke komme i konflikt med dette.
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8.14 Konsekvenser for næringsinteresser
Origo næringspark på Viulsrødåsen vil bli liggende tett inntil stasjonsområdet. Nærhet til et
kollektivknutepunkt vil sannsynligvis på sikt være attraktivt for utvikling og utleie av næringsbygg i
området.
Deler av lokalene til Ferno Norden, som er en av bedriftene lokalisert på Viulsrødåsen vil måtte bygges
om i forkant av anleggsarbeidene med betongtunnelen på Viulsrød. Detaljer knyttet til ombyggingen
og tidspunkt for gjennomføringen avklares i tett dialog med bedriften.
Ved omleggingen av Innlaget vil hele Origo næringspark få innkjøring fra vest. Omlegging av atkomster
og tilpasning av parkeringsarealer o.l. vil avklares i tett dialog med bedriftene.
Konsekvenser for landbruket er omtalt under kap. 8.9.

8.15 Juridiske forhold
8.15.1 Grunnerverv
I forbindelse med utbyggingen vil to bolighus måtte rives, ett ved Kopstad og et ved Solerødveien. I
tillegg vil bygninger som blir liggende innenfor eller så tett på anleggsbelte at det ikke vil være aktuelt
å bo/disponere bygningene i en begrenset periode.
I dialog med grunneiere, beboere og næringsaktører avklarer Bane NOR forhold knyttet til midlertidig
og/eller permanent erverv av eiendommer og bygninger.
Driftsveier i jord- og skogbruket skal så langt det lar seg gjennomføre være tilgjengelige slik at
planlagte driftsoppgaver kan gjennomføres. Avtaler knyttet til tidspunkt og eventuelle behov for tiltak
for å sikre tilgang ivaretas av Bane NOR.
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