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FORORD
Med dette dokument legger Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen frem reguleringsplan for
parsell 5.2 og 5.3 Holm – Holmestrand – Nykirke på Vestfoldbanen. Strekningen er totalt 13,6
km hvorav 11,9 km vil gå i fjelltunnel.
Parsell 5.2 starter i nord ved eksisterende dobbeltspor ved Holm i Sande kommune (parsell 4.3).
Fra Holm og sydover, inneholder parsellen 1,1 km daglinje, Ramberg fjelltunnel på 6,4 km og
en daglinje i Holmestrand sentrum som kobler seg på eksisterende Holmestrand stasjon.
Parsell 5.3 starter i nord med etablering av nytt stasonsområde i Holmestrand, før banen går inn
i den 5,5 km lange Grette tunnel. Parsellen kobler seg inn på eksisterende dobbeltspor ved
Nykirke (parsell 5.1).
Tiltaket inngår som en del av den planlagte utbyggingen av Vestfoldbanen til dobbeltsporet
jernbane med dimensjonerende hastighet på 200 km/t fra Drammen til Larvik.
Hovedmålsettingen er å øke kapasiteten og dermed gi økt konkurransekraft og tilrettelegge for
økt togtrafikk.
Reguleringsplanen for den aktuelle strekning er en videreføring av Endelig hovedplan ”HolmHolmestrand-Nykirke. Vestfoldbanen P.5”. Hovedplanen ble godkjent juni 2002.
Reguleringsplanen består av følgende dokumenter:
• Reguleringsbestemmelser og plankart for Sandes del av tiltaket
• Reguleringsbestemmelser og plankart for Holmestrands del av tiltaket
• Reguleringsbestemmelser og plankart for Res del av tiltaket
• Felles planbeskrivelse for de tre kommunene
Reguleringsplanen er utarbeidet parallelt med detaljplan for tiltaket. Det er utarbeidet
fagrapporter som grunnlag for reguleringsplanen. Disse er tilgjengelige på
www.vestfoldbanen.no.
Reguleringsplanen danner grunnlag for den offentlige planbehandling og vedtak i henhold til
plan- og bygningsloven. Reguleringsplanen er utarbeidet i samarbeid med regionale etater og
berørte kommuner.
Rådgivere:

Atkins Danmark A/S, oppdragsleder Lars Müller
Multiconsult A/S, oppdragsleder Wibeke Norris

Tønsberg, 11. september 2008
Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen
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BAKGRUNN

2.1 Mål og hensikt med tiltaket
Dagens bane fra Holm til Nykirke er den strekningen med dårligst geometrisk og teknisk
standard på hele Vestfoldbanen. For å få et konkurransedyktig togtilbud er det derfor nødvendig
å modernisere banen med nytt dobbeltspor. Vestfoldbanen har i dag ikke kapasitet til å ta flere
tog, uten at forsinkelsene øker. Vestfold-regionen er nært knyttet til Oslo-området. E18
gjennom Vestfold moderniseres og gir toget sterk konkurranse, dette aktualiserer behovet for å
modernisere Vestfoldbanen.
Det overordnede målet med prosjektet er å tilrettelegge for et bedre kollektivsystem som gjør
tog til et reelt alternativ til bil for reiser fra og til og innen Vestfold fylke. Nytt dobbeltspor vil
gi redusert reisetid, økt kapasitet og punktlighet for regiontrafikken. Reisetiden mellom Oslo og
Skien vil med nytt dobbeltspor reduseres fra 2 t og 30 min til 1 t og 45 min. Samtidig vil
utbyggingen redusere vedlikeholdsbehovet knyttet til fjellskjæringer og
dårlige grunnforhold samt frigjøre arealer langs eksisterende
jernbanetrasè og gjennom Holmestrand sentrum til andre formål.
Moderniseringen er basert på følgende hovedprinsipper:
• 200 km/t mellom byene
• Dobbeltspor fra Drammen til Larvik
• Enkeltspor med to kryssingsfelt mellom Larvik og Porsgrunn
• Strekningsvis utbygging med prioritet for de strekningene hvor
togene vil krysse

2.2 Historikk
Vestfoldbanen ble åpnet som en smalsporet bane i 1881. Gjennom
Holmestrand ble denne kalt Høybanen pga. sin oppbygde trase. Etter
åpningen har Vestfoldbanen spilt en sentral rolle for regionens
næringsliv og bosetting. I 1949 ble banen bygget om til dagens
normalsporvidde, og i 1957 ble den elektrifisert. Traseen er svært lite
utbedret og bærer derfor preg av 1880-tallets byggeteknikk, med mange
svinger og liten kapasitet.
Planleggingen for utvikling av Vestfoldbanen til dobbeltsporet jernbane
mellom Drammen og Porsgrunn startet rundt 1990 med utarbeidelsen av
fylkesdelplan for nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen i 1992. I etterkant
av dette er det arbeidet med hovedplaner og konsekvensutredninger på
de ulike parsellene.
I dag har ca. 17 km av Vestfoldbanen blitt modernisert til dobbeltsporet
høyhastighetsbane med dimensjonerende hastighet på 200 km/t. Den
første delen sto ferdig i 1995. I 2001 kunne cirka 13 kilometer
dobbeltspor åpne gjennom Sande kommune i nordre Vestfold.
Sommeren 2002 sto et kryssingsspor i Nykirke - mellom Skoppum og
Holmestrand ferdig. Selv om dette er et kryssingsspor, vil det inngå som
en del av modernisert Vestfoldbane når strekningen forbi Holmestrand
står ferdig.
Neste etappe i utbyggingen er parsell Barkåker – Tønsberg. Denne
parsellen er planlagt utbygd 2009. Dette avhenger av sentrale politiske
beslutninger.
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2.3 Konsekvensutredning
Planarbeidet for parsell 5 startet med melding for hele Vestfoldbanen i mars 1992. En
grovmasket konsekvensutredning ble lagt fram høsten 1993, i forbindelse med NSBs
jernbaneutredning for modernisering av Vestfoldbanen mellom Drammen og Skien.
Finmasket konsekvensutredning og hovedplan for parsell 5 mellom Holm og Nykirke ble
utarbeidet i 1995–1996. Denne konsekvensutredningen utredet to trasèalternativer – Indre og
ytre linje. Den ytre linja var igjen delt i to alternativer, ”Sjøskogen-linja” og ”Gylta-linja”.
Alternativet Gylta- E18-linja var det alternativ som ble anbefalt av Jernbaneverket og flest
høringsinstanser, og det er dette alternativet etterfølgende planlegging har basert seg på.
Konsekvensutredningen utredet konsekvenser for miljø, samfunn og naturressurser.
Konsekvensutredningen oppsummerte med at tiltaket generelt hadde små konflikter i forhold til
naturmiljø, landskap og kulturminner, men at tiltaket hadde store økonomiske konsekvenser
pga. den store tunnelandelen.
Holmestrand kommune ønsket etter høringsrunden av konsekvensutredningen en supplerende
utredning for å sammenligne stasjon i dagen med stasjon i fjell. Tiltakshaver ønsket også
bredere utredning av rassikring i dagsonestrekningen i Holmestrand. Slik supplerende utredning
ble utarbeidet i 1999.
I mars 2000 fant ansvarlig myndighet, Jernbaneverkets hovedkontor, at utredningsplikten for
modernisering av Vestfoldbanens parsell 5 var oppfylt.
I ettertid har kommunene gjort formelle kommuneplanvedtak, slik at det i februar 2001 forelå en
omforent og vedtatt trasé for strekningen.

2.4 Saksgang hittil
Det er utarbeidet et program for planarbeidet som gir en kort sammenstilling av konklusjoner
fra tidligere planfaser samtidig som det skal gi en oversikt over det som skal skje i den videre
planprosessen frem til behandling av reguleringsplaner for dobbeltsporet for alle de 3 berørte
kommunene.
Igangsetting av planarbeidet ble varslet 25.03.08 med brev til ca. 535 berørte grunneiere og
offentlige organer og organisasjoner. Grunneiere innenfor planområdet, naboer til planområdet
samt alle grunneiere som har eiendom i en 50 m sone rett over tunnelene ble varslet. Samtidig
ble planarbeidet varslet i Jarlsberg avis, Tønsberg blad og Sande avis, samt på prosjektets
hjemmeside: www.vestfoldbanen.no. Høringsperioden var fra 25.03.08 – 26.04.08
Informasjonsmøte om reguleringsplanen ble avholdt på Holmestrand fjordhotell tirsdag 8.april
2008, med stort oppmøte.
De 3 berørte kommunene er holdt løpende orientert gjennom jevnlige møter i
samarbeidsgruppen for reguleringsplanen som er nedsatt av Jernbaneverket. I denne gruppen
deltar foruten de berørte kommunen også Fylkeskommunen, Fylkesmannen i Vestfold og
Statens vegvesen.
I varselfasen kom det inn 12 uttalelser. Det redegjøres for disse i kapitel 6.1.
Detaljplanen er ikke underlagt prosessuelle krav til høring iht. plan- og bygningsloven.
Detaljplanarbeidet, som frembringer tekniske tegninger for spor og trase, har vært gjennomført
parallelt med reguleringsplanarbeidet, og detaljplanen danner grunnlag for reguleringsplanen.
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3

NASJONALE FØRINGER OG RAMMEBETINGELSER

3.1 Nasjonal transportplan
Nasjonal transportplan (NTP) viser Stortingets samlede prioritering av investeringer innenfor
transportsektoren i Norge. Tidshorisonten for NTP er 10 år, men med hovedvekt på de fire
første årene. NTP revideres hvert fjerde år. I Nasjonal transportplan for 2006 - 2015 har
Stortinget prioritert følgende innen jernbanesektoren:
•
•
•

Økt kapasitet og frekvens for nærtrafikken i Osloregionen, Stavanger- Bergens og
Trondheimsområdet.
Økt kapasitet og redusert reisetid for regiontrafikk på Østlandet.
Økt kapasitet for godstrafikk mellom landsdelene og til/fra utlandet.

I forslag til NTP for perioden 2010 – 2019 er det avsatt planleggingsmidler for strekningen
Holm – Nykirke. I tillegg er det avsatt byggemidler for strekningen Holm – Holmestrand.
Foreslått utbyggingsrekkefølge er:
Barkåker – Tønsberg
Holm – Holmestrand
Farriseidet – Porsgrunn
Holmestrand – Nykirke

3.2 Fylkesplan for Vestfold og fylkesdelplan for
jernbanen gjennom Vestfold
Fylkesdelplan for Vestfoldbanens hovedintensjon er å gripe fatt i den utviklingsprosess man så
var i gang med hensyn til befolkning og næringsliv og bidra til at denne utvikling styres i riktig
retning for å ivareta og videreutvikle de regionaløkonomiske, miljømessige, sosiale og
kulturelle fortrinn man har i Vestfold. Man ønsket gjennom utarbeidelsen av en fylkesdelplan å
fremskynde realiseringen av dobbeltsporet. Fylkestinget vedtok i sitt møte 08.03.93:
”Vestfoldbanen skal utbygges til et effektivt kommunikasjonsmiddel med høyhastighetsstandard,
for å bygge opp under en utvikling mot nærmere sammenknytning av Oslofjordområdet og
bidra til mer miljøvennlige transportformer. ”

3.3 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og
transportplanlegging
Det er fastsatt rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Disse
retningslinjene fremholder at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til
grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå
gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene.
I regioner eller områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et
miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det ved utformingen av utbyggingsmønsteret
og transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for kollektive transportformer.
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3.4 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og unge er gitt for å ivareta barn og unges interesser
i planleggingen. Retningslinjene skal bidra til å sikre barn og unge trygge oppvekstmiljøer, og
til å synliggjøre og styrke deres interesser i planlegging og byggesaksbehandling.
Denne reguleringsplanen har små konsekvenser for områder der barn ferdes. Planen er forelagt
barnetalsmannen i hver kommune, uten at det er fremkommet merknader til varselet.

3.5 Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden
Store deler av planområdet omfattes av rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Disse
fremholder at forvaltningen av Oslofjordområdet skal være slik at strandsonen ikke bygges ned.
Det skal ikke bygges på ubebygde områder, og det skal legges vekt på å tilrettelegge
strandsonen for allmennhetens bruk. Eksisterende jernbane går så å si i sin helhet innenfor RPRs
virkeområde eller områder avsatt som strandsone på kommuneplanene. Dette prosjektet vil
tilgjengeliggjøre store deler av eksisterende jernbane for allmennhetens bruk og åpne for ferdsel
i strandsonen.

3.6 Hovedplan for Vestfoldbanens parsell 5, Holm –
Nykirke
Hovedplan og finmasket konsekvensutredning ble utarbeidet i et felles dokument som ble
ferdigstilt juni 1996. I hovedplanen vurderes ulike alternative traseer og deres konsekvenser.
Rapporten konkluderer med en anbefaling om å bygge den såkalte Gylta – E18 linja mellom
Holm og Holmestrand, og Indre linje mellom Holmestrand by og Nykirke. Dette er den traseen
som dette planforslaget bygger på. Det ble konkludert med at denne trasèen var mest kostbar,
men har minst negative konsekvenser for natur, miljø og samfunn.

3.7 Jernbanetekniske krav
Dimensjonerende hastighet for tiltaket er 200 km/t. Maksimal stigning er 12,5 promille.
Kravene til radier er skjerpet de senere år, minste horisontalradius er 2400 m, mens minste
vertikalradius er 15 500 m. Dette betyr at det kreves en svært stiv linjeføring med svært slake
svinger og liten stigning. Jernbaneverkets tekniske regelverk for prosjektering er lagt til grunn
for dimensjoneringen /11/. Forbi stasjonsområdet i Holmestrand er dimensjonerende hastighet
130 km/t. Minste horisontal radius forbi stasjonen er 2000 m.

3.8 Politiske føringer
Etter oppfordring fra Holmestrand kommune ble planprogrammet for reguleringsarbeidet
behandlet i bystyret 11.mars 2008 (Sak nr. 014/08). Bystyret i Holmestrand vedtok følgende
politiske føringer i sin behandling av saken 11.03.08:
•
•

•

•

10

Alternativ A+F for beredskapsveg med tilkobling til eksisterende tunnel ved den gamle
politistasjonen legges til grunn for planarbeidet.
Stasjonsområdet. Reguleringsplanen må legge til rette for en tyngre og mer bymessig
utnyttelse av stasjonsområdet enn vist på fremlagte skisser. Utbygging av
parkeringshus og sentrumsbebyggelse må vurderes.
Etterbruk av eksisterende jernbanetrasè gjennom sentrum (Jernbanegata) Det
forutsettes at det utarbeides en detaljplan til grunnlag for etterbruk av eksisterende
jernbanetrasè gjennom sentrum (alternativ A og F).
Utredning av konsekvensene for kulturminnene og bygningsmiljøet må inngå i
planarbeidet. Det forutsettes spesiell fokus på Holmestrand kirke.
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•
•

•

•

Utredning av mulige vertikalforbindelser mellom stasjonen og platået må inngå i
planarbeidet. Med vertikalforbindelse menes primært heisløsning.
Av hensyn til beredskapssituasjonen i anleggsperioden og eventuell opphold mellom
parsell 1 og parsell 2 må det sees spesielt på tilkobling til rv 313 tunnelen nord for
stasjonen, detaljplan for oppgradering av Langgata og beredskapsplanen for E18.
Planområdet utvides med Rådhusgata og tilhørende kvartaler nr. 20 og nr. 26, samt
tilkobling til Nyveien ved torget. Areal ved sjøen sør for Felleskjøpet tas ut av
planområdet.
Arbeidet med utbyggingsavtale tas inn i forhåndsvarsel, jfr. pbl. 64 c. I tillegg til
teknisk infrastruktur som veg, vann og avløp mv. vil etterbruk av eksisterende
jernbanetrasè og disponering av steinmasser til kommunal bruk være viktige
momenter.

Jernbaneverket har ivaretatt punktene i det videre planarbeidet.

3.9 Avklaringsmøte
Det ble avholdt møte mellom fylkesmannen, Holmestrand kommune, Statens vegvesen og
Jernbaneverket 17.04.08 for å avklare forhold rundt det videre planarbeid for parsellen Holm –
Nykirke. På møtet ble det bestemt at dette reguleringsarbeidet skulle omfatte vegløsninger
gjennom Holmestrand helt til avkjøringen mot Nyveien og Sykehusveien. Det ble ikke avgjort
hvordan kostnadene ved opparbeidingen av dette vegsystemet skulle fordeles.

11

Reguleringsplan – planbeskrivelse - Beskrivelse av planområdene
Dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke

4

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDENE

Planområdet strekker seg fra Holm i Sande kommune gjennom Holmestrand og til Fegstad i Re
kommune, nesten ned mot grensen mot Horten kommune. Hele traseen er på 13,6 km, hvorav
11,9 km vil gå i tunnel. Mellom Holm i Sande og Holmestrand skal Ramberg tunnelen på 6,4
km bygges, mellom Holmestrand og Fegstad i Re kommune skal Grette tunnel med en lengde
på 5,4 km bygges, se ortofoto i vedlegg 1.
Planområdet består av alt areal som vil bli påvirket av tiltak både i anleggsfasen og permanent
driftsfase. I planområdet inngår foruten selve arealet til banelegemet, tunnelareal, samt alt areal
som trengs i anleggsfasen. Med i planområdet inngår også arealer til tverrslag, der
anleggsmaskiner skal inn og massetransport ut. Nye krav til rømningsmuligheter i tunnel gjør at
det må bygges rømningstunneler for hver 1000 m. Disse inngår i reguleringsplanen, det samme
gjør veger fra rømningstunnelene ned til offentlig veg. Planforslaget innebærer omlegging av
vegystemet i Holmestrand pga. at Holmestrandstunnelen blir avskåret av Grette tunnel.
Planområdet omfatter derfor deler av vegsystemet gjennom Holmestrand. Det reguleres inn ny
hovedveg gjennom Holmestrand sentrum i deler av nedlagt jernbanetrase etter avtale med
Holmestrand kommune og Statens vegvesen.

4.1 Sande kommune
Planområdets nordre avgrensning begynner sør for Stasjonsgata, sør for Holm stasjon i Sande.
Dagstrekningen ved Holm ligger i relativt flatt jordbrukslandskap. Dette er rester av et gammelt
ravinelandskap i hav- og fjordavsetninger, men landskapet er påvirket av bakkeplanering og
jordbruksdrift. Jordbruksområdene benyttes til korndyrking. Sør i Sande går landskapet sørover
over i et kystklippelandskap med den karakteristiske Holmestrandveggen.
Kysten i Sandebukta består for en stor del av hytteområder, med enkelte friområder og
fellesområder. Riksveg 313 går mellom jernbanesporet og sjøen. Hytteområdet Ødegården, med
ca. 60 hytter, ligger i tilknytning mot planområdet, sør i Sande. Øverst i hytteområdet kommer
første beredskapstunnel ut, og planområdet omfatter privat veg gjennom hytteområdet og ned til
riksveg 313.

Figur 4-1 Bildet er tatt fra jernbanebroa ved Stasjonsveien og sørover.
Nytt dobbeltspor vil bygges der sporet på bildet går over i ett spor
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Dagens jernbaneområder eies av Jernbaneverket. De tilgrensende eiendommer er
landbrukseiendommer, og er i privat eie.

4.2 Holmestrand kommune
Planområdet i Holmestrand kommune er dominert av kystklippelandskap, med en bratt
lavabrattkant på store deler av strekningen. Brattkanten er tilnærmet vertikal, og den stiger opp
fra strandflaten til et øvre nivå på ca. kote 80 – 100 m. Fra brattskrenten har det rast ut
betydelige urmasser. Typisk for disse massene er at de er svært grovblokkholdige, med blokker
på opptil flere hundre m3. I skrenten nedenfor Holmestrandveggen, der næringstilgangen er
spesielt god, finnes kravstore vegetasjonssamfunn som edelløvskog.
Langs sjøen er det et smalt belte der jernbanen og rv. 313 går i dag. Dette beltet vider seg noe ut
der man møter byen Holmestrand. Innenfor Holmestrand kommune bor det ca. 9.700
mennesker. I sentrum, under fjellet, bor det ca. 1500 mennesker. Byen er vokst frem som kystby
i seilskutetiden, senere ble Holmestrand viktigere som industriby. I dag er Holmestrand et
handlesentrum for kommunene rundt. Oppe på platået finner man i nord friluftsområdet
Botnemarka, et skogsområde som strekker seg opp mot 250 moh. Lenger sør ligger flere
boligfelt og samt bebyggelsen i tilknytning til byen. Planområdet omfatter tunnel under dette
området. Planområdet omfatter så en dagstrekning nord i Holmestrand sentrum, samt vegsystem
som for en stor del følger dagens jernbanetrase gjennom sentrum. Nedlegging av eksisterende
dagstrekning gjennom Holmestrand by påvirker arealbruken i deler av sentrum, og bebyggelse
som er naturlig å ta med i forbindelse med endringene i infrastruktur er med innenfor
planområdet.
I nord omfatter planområdet kun tunnel, og ingen private eiendommer berøres. Lenger sør, ved
Sjøskogen berøres flere eiendommer i privat eie der det planlegges riggområde og tverrslag.
Store deler av planområdet gjennom Holmestrand sentrum eies enten av Jernbaneverket, NSB
eller Statens vegvesen. I sør vil flere eiendommer bli berørt av riggområde og tverrslag ved
Peter Pan.
Sør for Holmestrand består planområdet av tunnel under småskala og vakkert kulturlandskap,
med enkelte skogteiger innimellom, og med spredt landbruksbebyggelse.

Figur 4-2Holmestrand sentrum sett fra fjellet bak
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Figur 4-3Holmestrand by. På bildet ses jernbanetrasè gjennom sentrum.
Stasjonsområdet helt til høyre i bildet

4.3 Re kommune
Planområdet i Re kommune strekker seg fra kommunegrensen mot Holmestrand kommune i
nord og til Fegstad ved Nykirke i sør. I nord går jernbanetraseen i tunnel vest for Peter Pan til
den kommer ut i dagen på Fegstad. Her forenes traseen med eksisterende dobbeltspor som ble
åpnet i 2002. Jernbanestrekningen i Re kommune har en lengde på 3 km.
I tilknytning til utgangen av rømningstunnelene i Mulvika er det krattskog nærmest
fjellskrenten, beitelandskap og ned mot rv. 313 er det eng. Her er det marine avsetninger. Fra
Fegstad til Nykirke dominerer et leirjordslandskap med marine avsetninger hvor elver og bekker
har gravd i ravinelandskapet. Det har medført karakteristiske V-daler bevokst med frodig
vannrelatert
løvskogvegetasjon.
Flere eiendommer vil bli
berørt i forbindelse med
rømningstunnelene,
anleggsvegene og riggområdet
i Mulvika. De tilgrensende
eiendommene er i hovedsak
landbrukseiendommer i privat
eie. Ved tunnelpåhugget på
Fegstad ligger noe av
planområdet på
Jernbaneverkets eiendom,
mens resten av området
tilhører Fegstad gård.

Figur 4-4 Bildet viser området rundt søndre påhugg for
Grettetunnelen ved Fegstad
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4.4
4.4.1

Eksisterende situasjon, kulturminner, natur mm.
Kulturmiljø/kulturminner

Området der trasèen vil gå er rik på kulturminner. Tiltakets konsekvenser i forhold til
kulturminner er beskrevet i kap. 8.1. I dette kapitlet gis en kort gjennomgang av de viktigste
kulturminne- og kulturmiljøverdiene i området.
Sande kommune
Dette området har vært et bosettingsområde helt fra steinalderen, og det er gjort flere funn fra
denne perioden. I den søndre delen av Sande kommune finner vi et gårdslandskap hvor de
karakteristiske langstrakte ”åkerholmstunene” er særlig tydelige. Ved Skjervik og Berg finnes
veifar og stier som viser sammenhengen mellom gårdsbruk og utmarksressurser. Området kan
ha potensiale for funn av automatisk fredede kulturminner, registrering blir gjort i løpet av
høsten 2008.

Figur 4-5 3 automatisk fredede kulturminner like ved
anleggsvegen inn til tverrslaget ved Sjøskogen

Holmestrand kommune
Holmestrand kommune er rik
på kulturhistorie og
kulturminner. Rett sør for
kommunegrensen ligger det
bratte og dramatiske gamle
veifaret Angersklev. Her
finnes automatisk fredede
kulturminner i form av
hulveier. Disse ligger utenfor
planområdet. Ved Sjøskogen
finnes også flere lokaliteter
med automatisk fredede
kulturminner, hovedsakelig
rester av bosetningsområder.

Holmestrand er en by
sammensatt av mange lag av
historie, og de ulike lagene
kan leses i bybildet. Spesielt interessant er trehusbebyggelsen i nordre del av byen. Den er
knyttet til Holmestrands epoke som viktig sjøfartsby i seilskutetiden. Som følge av branner,
riving og nybygging i de siste tiårene er denne bebyggelsen bevart mer i form av fragmenter enn
som sammenhengende miljøer.

Fire bygninger i Holmestrand er registrert som fredede, av dem er det tre som ligger innenfor
planområdet, Holmestrand kirke (1674) og Holmestrand Politistasjon (1864), Fattighuset
(1760).
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Holmestrand kirke

Figur 4-6 Holmestrand kirke og dagens jernbanespor

Figur 4-7 Holmestrand kirke

Riksantikvaren har fattet midlertidig fredningsvedtak for kirken. Kirken stod ferdig i 1674, som
en av få Y-kirker i landet. Y-kirkeformen er en særegen kirkeform som ble utviklet omkring
1660. Formen er spesiell for Norge, og Holmestrand kirke er en av fem (den eneste sør for
Trøndelag). Holmestrand kirke er også den største Y-kirken, og den er vurdert til å ha nasjonal
verdi. Kirken har bygningsmessige skader, og er i relativt dårlig stand. Den midlertidige
fredningen medfører at alle endringer og eller inngrep på eller i Holmestrand kirke og kirkegård
skal godkjennes av Riksantikvaren.
Politistasjonen
Nedlagt politistasjon rommer i dag kontorer. Den ble bygget som rådhus og sto ferdig i 1864.
Bygningen har et klassisistisk gavlmotiv på hovedfasaden mot sør. Bygningen er bygget i
senempire.

Figur 4-8 Gamle Politistasjon samt utsikt nordover i Rådhusgata
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Holmestrand stasjon
Den opprinnelige stasjonsbygningen ble oppført i 1880 som trebygning av samme type som i
Sandefjord og Porsgrunn. Bygningen har vært
ombygget flere ganger, slik at den nåværende
stasjonsbygning har skiftet karakter mange ganger i
forhold til det opprinnelige. Bygningen er ikke omtalt
i verneplan for jernbanen, og heller ikke i
fylkesdelplan for kulturminner. I følge
fylkeskommunen har jernbanestasjonen store
kvaliteter og er bevaringsverdig og
identitetsskapende.
Høybanen

Figur 4-9 Holmestrand stasjon før og nå.
Bilder fra Jarlsberg blad

Den eksisterende jernbanestrekningen gjennom
Holmestrand – høybanen, anlagt sist i 1870-årene er i
seg selv et kulturminne av verdi, både som element i
bystrukturen og som teknisk kulturminne. Jernbanen
ble anlagt på opptil 6 m høye murer av
gråsteinblokker. Dette muliggjorde passering av
banen nesten hvor som helst, samtidig som det var
nødvendig for å komme opp mot terrengplan ved
Gausen. Undergangene er trange etter dagens standard
og er noen steder bygd om med betongkonstruksjoner.
Byggingen av banen var en stor utfordring pga. de
dårlige grunnforholdene og representerer det fremste i
sin tids ingeniørkunst.

Fattighuset
Fattighuset ble bygget i 1760. Bygningen ble oppført i to trinn, andre trinn besto i påbygg av
annen etasje i 1828. Bygningen er en tømmerbygning. Bygningen ble i mange år benyttet som
hospital / sykehjem. I dag benyttes den som privat bolig.
Øvrig verneverdig bebyggelse
Det ligger ellers flere
bevaringsverdige trehusklynger
innenfor planområdet, herunder
Nordre Klev med
trehusbebyggelse fra 1700-tallet,
området langs Kirkegaten med
bygninger fra 1700 – 1800-tallet
samt trehusbebyggelsen i
Holmestrand sentrum, knyttet til
seilskutetiden fra midten av 1800tallet til første del av 1900-tallet.

Figur 4-10Bildet viser høybanen gjennom sentrum, med
underganger. Her undergang for Kirkegata mot
Langgata
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Re kommune
I tilknytning til planområdet i Re kommune, rett nord for påhugget til Grette tunnel, finnes et
større område med arkeologiske funn som er automatisk fredede. Dette området består av flere
jernaldergraver, en boplass fra eldre jernalder, dyrkningsspor samt en mulig hulvei. Et større
gravfelt består av 5 gravhauger som ligger etter hverandre i retning N-S, langs åsryggens vestre
ytterkant.

Figur 4-11 Automatisk fredet kulturminne ved Fegstad

4.4.2

Naturverdier

Planområdet preges av rik vegetasjon. Nedenfor lavabrattkanten som går gjennom området er
det lunt og det er stor næringstilgang. Dette har resultert i artsrike plantesamfunn og
edelløvskog. Det finnes to naturreservater i nærheten av planområdet, Bogen naturreservat i
Holmestrand kommune, samt Tangenbekken naturreservat i Re kommune, se figur 4-12. Videre
er deler av brattkanten mot fjorden og Badeparken med området rundt definert som nasjonalt og
regionalt viktig naturtype.
Bogen naturreservat er fredet pga. sitt geologiske og biologiske mangfold av naturtyper,
økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har vitenskapelig betydning som
referanseområde og er egenartet i form av en velutviklet lavaskrent med tilhørende
landskapslementer og vegetasjonstyper, herunder en rikmyr, Djupdalsmyra. Området er
leveområde for en sjelden fugleart, samt flere rødlisteartede planter, som myrtelg, smalmarihand
og knottblom. Bogen naturreservat inneholder også varmekjær kildeløvskog helt nord i området,
denne skogstypen anses som Norges mest truede skogstype. Området har vært gjenstand for
biologisk kartlegging sommeren 2008.
Tangenbekken naturreservat består av en sjeldent velutviklet edelløvskog i et aktivt
ravinelandskap. Området har også aktiv ravinedannelse som får utvikle seg uten menneskelig
påvirkning. Tangenbekken danner grensen for reservatet mot øst, den er sjøørretførende opp til
et lite, men markert fossefall i reservatgrensen.
Ved kartleggingen av biologisk mangfold som har vært gjennomført sommeren 2008, har man
bl.a. registrert lokaliteten Ødegården vest, et lite område bestående av rik sumpskog/varmekjær
kildeløvskog. Lokaliteten ligger mellom dyrka marka og fjellskrenten vest for Ødegården i
Sande. Under fjellet presses det frem næringsrikt grunnvann som gir opphav til en rik og
storvokst sumpskog av typen varmekjær kildeløvskog. Lokaliteten anses å ha stor verdi,
ettersom dette omfatter en delvis intakt varmekjær kildeløvskog som er vurdert som en direkte
truet vegetasjonstype.
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Også området rundt Badeparken og
ravinen sørover derfra er et viktig
naturområde, med rik edelløvskog.
Edelløvskogen i området er svært
artsrike, både botanisk og zoologisk.
Videre er tre områder i nederkant av
Holmestrandsveggen definert som svært
viktige edelløvskoger, artsrike med
mange treslag. Dette er Hasselbakken og
Sjøskogen, begge beliggende i nær
tilknytning til riggområdet ved
Sjøskogen, og et område ved Mulvika,
ved Peter Pan. Disse er ikke vernet, men
vurdert som svært viktige for biologisk
mangfold. I kommunens grønn plakat er
Holmestrandsveggen avsatt som et svært
viktig naturelement. Dette pga. veggens
geologiske verdi, men også fordi den er
en viktig silhuett og vegg i
bylandskapet./6/

Figur 4-12 Naturreservater i nærheten av
planområdet

De frodige løvskogsområdene langs
lavabrattskrenten er godt beite for elg og
rådyr. Det er registrert lokalt viktige
leveområder for rådyr ved påhugg av
tunnelene i nord og sør. Oppe på platået
over skrenten er det også flere orrfuglog storfugllokaliteter. Sandebukta og
Mulvika er tilholdssted for vannfugl.
Dammer i området inneholder også

rødlistearten småsalamander.
Rapporten ”Konsekvensutredning for biologisk mangfold ved bygging av ny jernbane, Holm
Nykirke” /11/ redegjør også for flere mindre lokaliteter som inneholder biologisk mangfold av
liten, middels og stor verdi.

4.4.3

Landbruk

Jordbruksarealene rundt Holm består av fulldyrket, lettbrukt jord, definert som viktig
jordbruksareal på markslagskart fra Insistutt for skog og landskap. Arealene er her godt egnet til
korndyrking. Skogen ved Holm er avsatt som skog med høg bonitet. Det finnes både barskog og
løvskog i planområdet. Skogbruket innenfor planområdet er beskjedent.
Ved Sjøskogen er jorda også avsatt som fulldyrket, lettbrukt jord, mens skogen her har både
høg, middels og lav bonitet. I forhold til korndyrking er arealene ikke fullt så godt egnet som
ved Holm, Institutt for skog og landskap kategoriserer den som både godt egnet, egnet og dårlig
egnet.
Grunnen rundt tunnelpåhugget ved Fegstad er kategorisert som ”anna jorddekt fastmark”. Dette
er områder som er påvirket av tidligere anleggsarbeid på jernbanen.
På dagens jernbane mellom Holm og Fegstad er det 26 planoverganger, herav mange
landbruksveger.

4.4.4

Nærmiljø og friluftsliv

Sjøen er mye brukt i friluftslivssammenheng i dette området. Botnemarka, rett vest for jordene
ved Holm, er et større sammenhengende friluftsområde som benyttes både sommer og vinter.
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Området er tilrettelagt både for organisert idrett og den vanlige turgåer. Det ligger også flere
turisthytter i området. Det går flere viktige forbindelser opp brattskråningen mellom sjøen og
Botnemarka, bl.a flere med kulturhistorisk verdi, Angersklev og Rambergklova.
Badeparken i Holmestrand er et viktig friluftsområde for Holmestrands befolkning. Sør for
Holmestrand består friluftsområdene i første rekke av en blanding av små skogområder
innimellom vakkert kulturlandskap. Det er etablert enkelte turstier i kulturlandskapet. Det er
også flere utsiktspunkter fra brattkanten.
Oppå platået er bebyggelsen preget av spredte boliger og gårdsbruk i jordbrukslandskap.
Holmestrand tettsted brer seg også ut over platået. Store deler av Holmestrands befolkning bor
på platået. Det finnes også enkelte boligfelt, i området bl.a. Gullhaug og Ramberg. Skoler,
barnehager og bedrifter etc. er lokalisert i tilknytning til Holmestrand tettsted, boligfeltene og
ellers spredt i landbruksområdene.

4.4.5

Grunnforhold

Området fra Sande til Nykirke der nytt dobbeltsporet jernbane skal gå, ligger i den sørlige delen
av Oslofeltet. På store arealer er det avsatt mektige marine avsetninger som gir grunnlag for et
produktivt jordbruk.
Hovedsakelig består berggrunnen i planområdet av basalt, med sandstein i et smalt bånd ned
mot fjorden. Basalt er en bergart som gir grunnlag for et relativt baserikt jordsmonn, noe som er
gunstig for mange krevende planter.
Fra tidligere prosjekter og fra kunnskap om grunnforholdene i Holmestrand vet vi at grunn- og
stabilitetsforholdene generelt er dårlige, med til dels bløt leire og kvikkleire. Det er derfor viktig
at fremtidig terreng, og tiltak som må gjøres for den nye jernbanetraseen, ikke reduserer den
globale stabiliteten ut mot fjorden.
Øvre marine grense ligger i området på ca. 200 moh. Hele planområdet bortsett fra mindre
partier i den nordlige Ramberg tunnel ligger under dette nivået, og løsmassene består derfor i
stor grad av marine avsetninger (silt, leire). De marine avsetningene har varierende mektighet,
fra områder med tynne, usammenhengende dekker, til opp mot 40 m i deler av området.
Fagrapport Ingeniørgeologi og hydrogeologi beskriver planområdet /25/.
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PLANSTATUS

5.1 Sande kommune
Trasè for nytt dobbeltspor er lagt inn i kommuneplanens arealdel. Områdene rundt er avsatt til
LNF-områder, bortsett fra området rundt Stasjonsgata i nord og hytteområdet Ødegården i sør,
avsatt som byggeområde for fritidsbebyggelse. Hele planområdet inngår i virkeområdet til
rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden.
Reguleringsplanen for dobbeltsporet vil
overlappe Reguleringsplan for nytt
dobbeltspor gjennom Sande, vedtatt 26.06.96.
Ellers er det ikke reguleringsplaner som vil
komme i berøring med reguleringsområdet.

5.2 Holmestrand kommune

Figur 5-1Kommuneplan for Sande kommune

Kommuneplanens arealdel ble i Holmestrand
vedtatt 16.02.05. I kommuneplanen er trasè
for nytt dobbeltspor lagt inn.
Kommuneplanen viser flere alternativer for
omlegging av vegsystemet i sentrum.
Kommuneplanen viser også at hele
Holmestrand sentrum og tettsted ligger
innenfor virkeområdet til RPR for
Oslofjorden. Kommuneplanen har markert
avgrensning av strandsonen på
kommuneplankartet. Selve bykjernen ligger
ikke innenfor strandsoneavgrensningen, ellers
omfattes alle kystområder, også eksisterende
jernbanetrasè nord for Holmestrand.
Kommunedelplan for Holmestrand bysentrum
ble vedtatt av bystyret i Holmestrand 20. juni
2001. Planen ble vedtatt etter at diskusjonene
rundt vegløsning i sentrum var brakt opp, og
planen viser flere alternativer for nytt
vegsystem gjennom sentrum.
Det finnes flere reguleringsplaner i tilknytning
til planområdet for denne planforslaget i
Holmestrand.
Dette gjelder bl.a:
•
•
•

Figur 5-2 Kommunedelplan for
Holmestrand, vedtatt 2001

•
•
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Reguleringsplan for E-18, dagsone
nord, vedtatt 18.06.81
Reguleringsplan for Tranbergkvartalet,
vedtatt 05.11.87
Reguleringsplan for Dulpen, vedtatt
05.04.84
Reguleringsplan for gbnr. 129/32, 36,
89, vedtatt 03.09.03
Reguleringsplan for E-18 tverrslag,
vedtatt 26.06.80
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•
•
•

Reguleringsplan for Langgate 48, 50 og 52
Reguleringsplan for Sykehustomta
Reguleringsplan for Hakan, Nordisk Dunkebekk

5.3 Re kommune
Trasè for planlagt jernbane er lagt inn i
kommuneplanens arealdel 2008 – 2019,
vedtatt 13.03.2007. Områdene rundt er avsatt
til LNF-områder, bortsett fra et lite område
som er avsatt til friluftsområde i tilknytning
til Tangenbekken naturreservat mot
kommunegrensen til Horten.
I sør vil reguleringsplanen tilpasse seg
eksisterende reguleringsplan for
Vestfoldbanen, parsell 5.1 Tangen –Bollerud,
av 02.12.96, med endring av 05.03.98.
For øvrig er området uregulert.

Figur 5-3 Kommuneplan for Re kommune

5.4 Tiltakets forhold til
konsekvensutredningsforskriften
Konsekvensutredningsplikten er oppfylt jfr. sluttdokument av 20.03.00. Det ble i program for
planarbeidet gjort en vurdering av om de justeringer av traseen som er gjort siden hovedplanens
godkjennelse vil utløse ny utredningsplikt. Kapitel 7.4 redegjør for disse endringene. Den
største endringen består i at jernbanelinjen i Ramberg tunnel er flyttet maks. 180 m lenger mot
øst enn hovedplanens linje. Dette for å unngå å gå under områdene med mest bebyggelse, for å
få kortere rømningstunneler og for å unngå vanskelige svakhetssoner i fjellet. Dette anses ikke å
utløse behov for ny konsekvensutredning.
Siden konsekvensutredningen er utarbeidet er det også innført nye krav om rømningstunneler.
Rømningstunnelene ligger kun i fjell. At adkomstveger til rømningsområder tas med i planen,
krever ikke tiltak som er utredningspliktige, kun tiltak på eksisterende veger. I dagsonene er det
kun mindre avvik fra linjen som ble lagt i hovedplanen. Konsekvensutredningen fra 1997 –
2000 er derfor dekkende.
Konsekvensutredningsforskriften har heller ingen bestemmelser om foreldelsesfrist for en
konsekvensutredning. Så lenge reguleringsplanen utarbeides for samme tiltak som det ble laget
konsekvensutredning for, er utredningsplikten oppfylt selv om det har gått tid siden
konsekvensutredningen ble utarbeidet og godkjent. Tiltaket utløser derfor slik vi ser det ikke ny
utredningsplikt. Nye utredninger er imidlertid gjort i detaljplan- og reguleringsfase.
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6

MEDVIRKNING

6.1 Varsel om oppstart av regulering
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble gjort i Sande avis, Jarlsberg avis og i Tønsberg blad
25.03.08. Varslingsperioden var 25.03.08 – 24.04.08. Det kom inn 12 høringsuttalelser. I dette
kapitlet er høringsuttalelsene oppsummert og kommentert. Selve uttalelsene legges ved i
vedlegg, sammen med et sammendrag med forslagsstillers kommentarer.
1. Statens vegvesen, brev av 30.04.08
Statens vegvesen har akseptert at nordre del av Holmestrandstunnelen blir benyttet for å få frem
jernbanen. Statens vegvesen har vært særlig opptatt av behovet for en god løsning for å
opprettholde en fungerende beredskapsveg for E-18 med minst mulig negativ konsekvens for
Holmestrand sentrum og innbyggerne. Man har akseptert at det reguleres et vegsystem som vist
på skisse A i Multiconsults rapport. Man ser positivt på at også alternativ F reguleres. Statens
vegvesen er bekymret for beredskapssituasjonen dersom det går lang tid mellom avskjæring av
Holmestrandtunnelen og bygging av parsellen Holmestrand – Nykirke. Statens vegvesen vil
ikke akseptere at gjennomgangstrafikken ledes gjennom Holmestrand sentrum over lang og
ubestemt tid. Dersom ikke planarbeidet avverger en slik situasjon, vil Statens vegvesen vurdere
å stille krav til rekkefølge på utbyggingen av jernbaneparsellene.
Rømningsveger ut i/nær hovedveg er i utgangspunktet ikke akseptabelt, av hensyn til sikkerhet.
Statens vegvesen ønsker å finne gode løsninger når det gjelder utforming av kryssområder,
transportruter, transporttider, trafikksikkerhet mm. i anleggsperioden.
Statens vegvesen mener planprogrammet burde ha beskrevet etterbruk i den gamle trasèen, og
ber om at dette blir tatt med i planen. Statens vegvesen er også opptatt av trafikksikkerhet og en
god utforming på stasjonsområdet. Stasjonsområdets utforming bør vies spesiell
oppmerksomhet i det videre planarbeidet. Trafikksikkerhet må være et eget tema i
planbeskrivelsen.
Forslagsstillers kommentar:
Det tas inn en rekkefølgebestemmelse i planen som sier at midlertidig adkomst over
jernbanesporet til gammel Holmestrandtunnel skal utarbeides dersom ikke byggingen av parsell
2 Holmestrand-Fegstad er igangsatt før 4 år er gått siden anleggsarbeidet gjorde bruken av
Holmestrandtunnelen umulig. Rømningsveger i og i tilknytning til eksisterende riks- og
fylkesveger har blitt prosjektert i samarbeid med Statens vegvesen.
Reguleringsplanen tar med de deler av eksisterende jernbanetrasè som ligger nær opp til det nye
sporet. Jernbaneverket har valgt i samarbeid med de berørte kommunene å utsette regulering av
eksisterende spor, da disse tiltakene kommer på et senere tidspunkt. Trafikksikkerhet og
utforming av stasjonsområdet har vært viktige temaer i planarbeidet frem til offentlig ettersyn.
Det har vært avholdt samarbeidsmøter med Statens vegvesen underveis i planarbeidet.
2. Fylkesmannen i Vestfold, brev av 29.04.08
Fylkesmannen tar ikke nå konkret stilling til plassering av rømningstunneler og riggområder etc.
Man avventer ytterligere utredninger innen nærmiljø, friluftsliv, naturinteresser, virkninger i
anleggsperioden, trafikale konsekvenser og sikkerhet for barn og unge mm. Fylkesmannen
anbefaler at planområdet utvides til å ta med arealer der eksisterende spor ligger i tilknytning til
reguleringsområdet for nytt spor.
Også fylkesmannen er opptatt av at den perioden gjennomgangstrafikken ledes gjennom
Holmestrand kommune må begrenses til et minimum. Det forutsettes at det gjøres støytiltak og
avbøtende tiltak på dagens vegnett slik at ulempene for befolkningen blir minst mulig.
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Det må følge en landbruksfaglig utredning med planforslaget, denne skal utarbeides i tråd med
vedlegget ”Krav til landbruksfaglig utredning i plansaker.” Fylkesmannen peker på at det er
viktig å synliggjøre landskapsmessige konsekvenser gjennom gode illustrasjoner.
Miljøvernavdelingen vil være kritisk til deponering eller midlertidig deponering av masser i
områder der det er store naturverdier eller der deponeringen kan forringe omliggende naturmiljø
for eksempel ved avrenning til bekk/vann, beslaglegging av dyrket mark går på bekostning av
viktige friluftsinteresser eller landskapsverdier.
Konsekvenser i anleggsperioden. Sikring mot forurensning fra tunneldrift, bruarbeider og
avrenning fra sprengt stein må vies stor oppmerksomhet. Videre vil fisk og andre vannlevende
organismer i bekker være sårbare for tilsvarende påvirkning.
Forslagsstillers kommentar:
Fylkesmannens synspunkter er lagt til grunn under utredning av konsekvenser. Se også
kommentar til Statens vegvesens innspill.
3. Vestfold fylkeskommune, brev av 28.04.08
Vestfold fylkeskommune mener at flere av utredningene som er gjort bør oppdateres, og det bør
gjøres nye utredninger. Innen følgende temaer må utredningene suppleres:
Trafikale følger bl.a. for barn og unge
Dårlige grunnforhold, faren for kvikkleireskred
Utredning og visualisering av hvordan forholdet til kirken i anleggsfasen vil bli
Friluftsinteressene for dagstrekningene og rømningsområdene og arealene ved
tunnelinngangene i drifts- og anleggsfasen
Også fylkeskommunen er kritisk til en langvarig mellomsituasjon der Holmestrand må
akseptere beredskapsveg gjennom sentrum på ubestemt tid.
Jernbaneverket bør rydde opp etter seg og bekoste fjerningen av jernbaneskinnene og det gamle
sporet. Vestfold fylkeskommune ber om at planområdet utvides til å omfatte den gamle
jernbanetrasèen fra Holm til Ødegården der planavgrensningen følger jernbanesporet. Det må
være JBVs ansvar også å regulere de deler av jernbantrasèen som ikke inngår i foreliggende
reguleringsplan. Disse reguleringene kan foretas senere.
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 må oppfylles for hele planområdet.
Fylkeskommunen anbefaler at stasjonen blir tilbakeført utvendig og regulert til spesialområde
bevaring. Deler av høybanen gjennom sentrum bør bevares.
Forslagsstillers kommentar:
Jernbaneverket deler ikke fylkeskommunens synspunkt på at den gamle stasjonen må
tilbakeføres opprinnelig standard og ivaretas. Stasjonsbygningen står ikke på Jernbaneverkets
liste over verneverdige bygninger, den er ikke en oppført som verneverdig i fylkesdelplan for
kulturminner i Vestfold. Det er av stor betydning for utformingen av stasjonsområdet, hensynet
til trafikksikkerhet og effektiv arealutnyttelse der at stasjonsbygningen blir revet og det blir
bygget en ny som tilfredsstiller dagens behov. Se også kommentarene til Statens vegvesens
uttalelse.
4. NVE, brev av 25.04.08
Planlegging og utbygging langs vassdrag må ta hensyn til faren for skader som følge av flom,
erosjon og skred. Elver og bekker må merkes av i kartet. Det må knyttes arealbruksformål til
elver og bekker innenfor planområdet og disse må synliggjøres i kartene og i tegnforklaringen.
NVE oppfordrer JBV til å merke av vannveier som i dag er lukket. Ved kryssing av vassdrag
bør det benyttes bru istedenfor kulvert. Bru bidrar til bedre ivaretakelse av biologisk mangfold. I
følge vannressurslovens § 11 skal det opprettes et vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og
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gir levested for planter og dyr langs og i vassdraget. Ved planleggingen må det komme tydelig
frem om det finnes en potensiell fare for skred og/eller flom fra elver og bekker og hvilken
begrensning det gir for arealbruken. NVE viser til retningslinje 1/2007 på NVEs nettsider om
utbygging i fareområder. Om man avdekker kvikkleire i et område må hele faresonen vurderes,
også muligheten for at det regulerte området kan inngå i et leirskred som utløses på naboarealer.
NVE vil i den videre planprosessen vurdere om tiltak i og ved vassdrag kan medføre skader
eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter
vannressurslovens § 8. NVE ber om at dokumenter i den videre planprosessen tilsendes til epostadressen rs@nve.no.
Forslagsstillers kommentar:
Planforslaget har i størst mulig grad forsøkt å ivareta NVEs synspunkter.
5. Bergvesenet, brev av 14.04.08
Bergvesenet har ingen kommentarer i saken.
6. Lindtel AS, e-post av 05.04.08
Lindtel AS opplyser at det finnes borehull ned til 20 m under havoverflaten til varmepumper på
3 eiendommer i Ramberg terrasse. Her fant man også en vannåre med høyt trykk. Det er
planlagt en rømningstunnel rett under disse tomtene. Man håper at det kan unngås å bore
rømningsveg akkurat under disse tomtene.
Forslagsstillers kommentar:
Momentene tas med og vurderes i byggeplanarbeidet.
7. Lise Linne, brev av 07.04.08
Lise Linne opplyser at det er anlagt varmepumpe på hennes eiendom, og at denne kan ligge rett
over tunnelen. Hun har også flere spørsmål i forbindelse med jernbanetiltaket.
Forslagsstillers kommentar:
Blåveiskroken nr 1 vil ligge over Ramberg tunnel. Overdekningen fra nivå ny jernbane og opp
til iendommen ligger i størrelsesorden 90 – 100 m. Dette vil sannsynligvis komme i konflikt
med hull for varmepumpe på eiendommen. Jernbaneverket vil være ansvarlig for eventuelle
skader som skulle oppstå på eiendommer som følge av sine anleggsarbeider. Jernbaneverket
påtar seg oppgaven med å finne en løsning for varmepumpen også etter at jernbanetunnelen er
etablert. Se også felles svar sist i kapitlet.
8. Robert Bettum, brev av 14.04.08
Robert Bettum har 8 spørsmål om hvordan hans eiendom blir berørt under anleggsarbeidet.
Forslagsstillers kommentar:
Bettums eiendom ligger ikke direkte over jernbanetunnelen, men sikringssonen på 17 m berører
hans eiendom. Sikringssonen vil innebære visse restriksjoner når det gjelder boring for vann
eller varmepumpe på vestsiden av tomten, men dette må vurderes nærmere når den endelige
reguleringsplanen foreligger. Avstanden opp til den aktuelle eiendom er 40 – 50 m.
Jernbaneverket vil før oppstart av anleggsarbeidene utføre tilstandsregistreringer av de
eiendommene som ligger innenfor et definert belte. Denne eiendommen vil sannsynligvis være
blant de eiendommene som registreres. Se for øvrig felles informasjon nederst i kapitlet.
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9. Anna Selvåg, brev av 20.04.08
Selvåg peker på at hennes eiendom ligger på en skulder av kvikkleire. Området grenser ut mot
Bassengparken. Det er bratte sider ut mot bassenget. Huset ligger ut mot kanten. Hun er allerede
redd for utglidning, og anser ytterligere rasrisiko som følge av sprengning i grunnen for
uholdbart. Hun anbefaler at trasèen legges under Fløyveien, eller der det er fjell i dagen. Selvåg
ønsker ytterligere målinger i dette området.
Forslagsstillers kommentar:
Det er avholdt møte med Selvåg der hennes spørsmål er diskutert. Se for øvrig felles
informasjon sist i kapitlet.
10. Johanna Aastad, brev av 23.04.08
Aastad bor i Nordre Klev. Hun ønsker å vite mer om hvor store konsekvenser anleggsarbeid og
tunnelbygging vil få for deres hus. Kommer dette til å kunne gi skader på huset? Er det gjort
skikkelige geologiske undersøkelser av fjellet i Holmestrand? Hva betyr det at det tidligere er
utarbeidet konsekvensutredning for tiltaket og at utredningsplikten er oppfylt?
I dag forstyrres de av lyd fra biltunnelen, lyd som forplanter seg i fjellet. Hvordan kommer det
til å bli med tog? Hvordan kommer det til å se ut rundt kirken etter utbyggingen?
Forslagsstillers kommentar:
At det tidligere er utarbeidet konsekvensutredning og at utredningsplikten er oppfylt betyr
følgende: Konsekvensutredning ble laget da man utarbeidet de første planene for denne delen av
dobbeltsporet. Da utredet man konsekvensene av flere trasèer, og valgte den trasèen der
konsekvensene var minst. På det nivået som da var krevd, ble konsekvensutredningen godkjent,
og utredningsplikten i forskrift og regelverk ble ansett oppfylt av den myndighet som vurderer
dette. Nå, når vi er kommet over i en prosjekteringsfase er det behov for mer detaljerte
utredninger av ulike risikofaktorer rundt trasèen. Dette er gjort.
Aastads eiendom ligger ikke direkte over jernbanetunnelen, men sikringssonen på 17 m berører
hennes eiendom. Når det gjelder eventuelle rystelser fra tog i tunnelen har man helt andre
forskrifter å forholde seg til enn de som gjaldt da vegtunnelen ble bygget. Dette innebærer at
selve banelegemet blir isolert fra underbygningen med isolasjonsmatter. Når det gjelder kirken
har Jernbaneverket en god dialog med Riksantikvaren og gjør alle nødvendige tiltak for at
arbeidene med jernbanetunnelen ikke skal påføre kirken ytterligere skader. Illustrasjon i kap. 7
illustrerer hvordan det kan bli seende ut rundt kirken etter utbyggingen.
Se også felles informasjon sist i dette kapitlet.
11. Tone Irene Larsen, e-post av 28.04.08
Larsen har et spørsmål om hvor langt reguleringsplanen strekker seg.
Forslagsstillers kommentar
Reguleringsplanen strekker seg kun til Fegstad, ikke til Nykirke. Spørsmålet er besvart per
epost.
12. Knut Aven, epost av 28.04.08
Aven spør hvorfor han har fått varsel. Han forstår ikke hvordan hans eiendom Svindsland gbnr.
15/1 blir berørt av reguleringen. Kan det være at hytta han bygsler i Helland i Re er årsaken til
varselet?
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Forslagsstillers kommentar:
Hytta på Helland er årsaken til at Aven har fått varsel.
Felles informasjon
Flere av grunneierne har stilt de samme spørsmål om hva som kan skje med eiendommene som
vil ligge over tunnelene, om rystelser og støy i anleggsperioden og om forholdet til grunnvann.
Rundt selve jernbanetunnelene er det avsatt en sikringssone på 17 m. Sikringssonen vil
innebære visse restriksjoner når det gjelder boring for vann eller varmepumpe, men dette må
vurderes konkret for den enkelte eiendom når reguleringsplanen foreligger endelig.
Jernbaneverket vil før oppstart av anleggsarbeidene utføre tilstandsregistreringer av de
eiendommene som ligger innenfor et definert belte. Når det gjelder grunnvannsnivå over
tunnelene har Jernbaneverket satt ned piezometere (instrumenter som måler grunnvannstand)
som leses av jevnlig slik at man har kontroll på hvordan dette varierer over årstidene før
anleggsarbeidene igangsettes. Jernbanetunnelene blir vannsikret slik at de skal ha minst mulig
innvirkning på grunnvannsnivået. Det er relativt strenge krav til hvor høye lekkasjer som tillates
inn i jernbanetunneler. Jernbaneverket vil være ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå
på eiendommer som følge av sine anleggsarbeider.
Arbeidet med driving av Jernbanetunnelene vil skje i samsvar iht. Miljøverndepartementets
retningslinjer T-1442 om støy. Dette innebærer at det er satt klare krav til maksimal støy,
rystelser og arbeidstider.

6.2 Annen medvirkning
Gjennom planperioden har det vært opprettet flere fora for medvirkning i planarbeidet.
Grunneiere og berørte
Det ble tidlig i prosessen gjennomført møteserier med alle grunneiere som vil bli direkte berørt
av byggearbeidene. Dette gjelder på Fegstad, Peter Pan, ved Holmestrand stasjon, Sjøskogen og
Holm. Underveis har løsninger blitt utformet i samarbeid med grunneierne og også på
oppfordring. Etter at oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet avholdt Jernbaneverket et
åpent informasjonsmøte på Holmestrand fjordhotell. Det ble oppfordret til direkte kontakt med
prosjektledelsen i Jernbaneverket og enkelte grunneiere har tatt kontakt og blitt direkte
informert.
Samarbeidsgruppe
Det har gjennom reguleringsprosessen blitt avholdt månedlige møter i samarbeidsgruppen.
Denne har vært sammensatt av representanter fra de 3 berørte kommunene, Fylkeskommunen,
Fylkesmannen, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Formålet med forumet var å samle og
koordinere alle innspill til reguleringsplanarbeidet fra de regionale etatene og kommunene.
Beredskapsgruppe
Det har vært avholdt 3 møter i beredskapsgruppen i løpet av reguleringsplanprosessen.
Deltakere var brannvesen (Vestfold Interkommunale Brannvesen og Holmestrand brannvesen),
politi, AMK-sentralen og driftsorganisasjonen hos Jernbaneverket. Mandatet til gruppen var å
legge føringer for reguleringsplanen med hensyn på beredskap og evakuering.
Særmøter vegsystem/beredskapsveg
Statens vegvesen, Holmestrand kommune og Jernbaneverket har hatt en tett dialog gjennom
planprosessen for å avklare løsninger for beredskapsvei for E18, omleggingen av veitunnelen i
Holmestrand, planer for ny hovedvei i Holmestrand sentrum, anleggstrafikk og avkjørsel på
riksveg. Forumet har vært månedlige møter.
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Informasjonsmøter
Holmestrand kommune ved ordfører, varaordfører, utvalgsleder og administrasjonen har hatt
månedlige møter med Jernbaneverket for å informere om status og bli enige om løsninger i
planarbeidet. I tillegg har Jernbaneverket informert formannskapet i Sande kommune,
hovedutvalget for plan og areal i Fylkeskommunen og utvalget for plan og areal i Re kommune.
Holmestrand kirke
Jernbaneverket har under planprosessen hatt en tett og god dialog med kirkevergen i
Holmestrand. Etter at kirken ble midlertidig fredet har det vært avholdt befaring og møter med
Riksantikvaren. Pålegg om notater og utredninger fra Riksantikvaren har blitt fulgt opp og
gjennomgått i eget møte.
Holmestrand stasjon
Jernbaneverket inviterte Holmestrand kommune, Rom Eiendom, NSB, Statens vegvesen,
Holmestrand Taxi, Vestviken Kollektivtrafikk og Holmestrand Fjordhotell til idè-dugnad om
utforming av Holmestrand stasjon 15.november 2007. Det ble tatt utgangspunkt i et planforslag
som etter møtet ble revidert og godkjent av deltakerne. Dette er vist under 7.10.2.
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7

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

7.1 Om tiltaket
Det skal bygges ny dobbeltsporet jernbane mellom Holm i Sande kommune og Fegstad i Re
kommune. Hele trasèen er på 13,6 km, herav vil 11,9 km gå i tunnel. På den nordre del av
strekningen vil Ramberg tunnel på 6,4 km bygges, sør for Holmestrand vil Grette tunnel med en
lengde på 5,4 km bygges. Dette innebærer at dagstrekningene er relativt begrensede, 1,1 km i
Sande kommune, 0,6 km i Holmestrand sentrum og 0,3 km i Re før jernbanen knytter seg på
eksisterende dobbeltspor fra Nykirke ved Fegstad. Dette innebærer også at store deler av
eksisterende jernbane, som går langs sjøen og gjennom Holmestrand kan frigjøres til annet bruk.
Bygging av dobbeltsporet fører også med seg andre tilknyttede tiltak som rømningstunneler,
vegomlegginger og tiltak i forbindelse med anleggsperioden. Holmestrand sentrum blir relativt
markert berørt av tiltaket. Disse forholdene blir mer detaljert omtalt i punktene under.

7.2 Reguleringsplanen
Reguleringsplanen som legges frem gir den juridiske hjemmel for gjennomføring av tiltaket.
Reguleringsplanen består av 10 plankart, 2 for Sande kommune, 6 for Holmestrand kommune
og 2 for Re kommune. Kartbladene i Sande er nummerert S1 og S2, i Holmestrand er
reguleringskartene nummerert H3 – H8, og i Re kommune er kartene gitt nummeret R9 og R10.
Reguleringsbestemmelser er utarbeidet for hver enkelt kommune, mens planbeskrivelsen er
felles for de tre kommunene som blir berørt. Reguleringsplanen behandler tiltakene i forhold til
permanent fase, men også i forhold til anleggsperioden og det midlertidige beslag av arealer
som må skje da.
Det alt overveiende planformålet består av offentlig trafikkområde til jernbaneformål, men også
mye vegareal reguleres. Midlertidig anleggsområde utgjør også en stor del av arealforbruket i
planen.
Det ble i varselfasen utarbeidet et program for planarbeidet, som redegjør for planprosessen
frem til nå og gir føringer for hvilke utredninger som skal gjøres i reguleringsfasen etc.
Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med dette.

7.3 Beskrivelse av trasèen
Ortofoto i vedlegg 1 viser trasèen i sin helhet. Planens nordligste punkt er sør for Stasjonsgata
ved Holm. Her følger det nye dobbeltsporet jordekanten nordover, før den tar av fra
eksisterende spor, som svinger mot øst, videre mot sør gjennom småskog og inn i fjellet under
Tyriåsen og Botnemarka. Traseen kommer ut av fjellet etter 6,4 km rett vest for rv 313 noe nord
for dagens stasjonsområde på Holmestrand stasjon. Linja går så ca 25 m nærmere fjellet enn
dagens trasè. Ny jernbanetunnel går inn i fjell igjen etter 600 m dagsone. Jernbanen går så
sørover under platået og badeparken. Videre sørover går tunnelen under landbrukslandskapet,
krysser under E18 i tunnel og kommer ut i dagen rett sør for Grettebygd ved Fegstad gård. Her
slutter dobbeltsporet seg til dobbeltspor som tidligere er bygget ut.

7.4

Endringer siden hovedplan i 1996

Som beskrevet i hovedplanen /5/ fra 1996 var det behov for supplerende grunnundersøkelser.
Dette ble utført høsten 2007. Som følge av grunnundersøkelsene er det gjennomført en
optimaliseringsprosess for jernbanelinja. Denne har resultert i noen justeringer for linjeføringen.
Grunnforholdene er bakgrunn for de fleste justeringene av linja. Det er utarbeidet en rapport
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som dokumenterer endringene som følge av optimaliseringen. (Optimaliseringsrapporten UVB50-O-21001 og tegningshefte UVB-50-O-21002 rev. 01).
Ved Holm er linja justert pga liten dybde ned til bløt og kvikk leire frem til km 77820. Linja er
flyttet østover og skjæringshøyder er redusert i området ved Holm. Ved tunnelpåhugget er
fjellskjæring inn mot påhugget redusert i forhold til hovedplanen.
Kjerneboring gjennom svakhetssoner på Rambergtunnelen, omtrent ved km 80670 bekrefter at
det her er dårlig bergmassekvalitet med oppknust berg og leire. Linja var opprinnelig lagt i et
område hvor 3 slike svakhetssoner krysser hverandre. I et slikt sonekryss vil det være ekstra
dårlig bergkvalitet over en lengre strekning. Det vil være betydelig bedre å krysse slike soner
hver for seg, og vi har derfor justert linja ca. 145 m lenger øst i forhold til hovedplantraseen for
å unngå sonekrysset. Samtidig får man en gunstigere beliggenhet med kortere lengde på
tverrslag og rømningstunneler.
Videre sørover er traseen optimalisert noe for å gå minst mulig rett under eksisterende
bebyggelse, og ligger på det meste 180 meter lenger øst enn hovedplanlinja ved km 81270.
Siden hovedplanen ble utarbeidet, har det kommet et nytt EU-direktiv med krav om at
horisontalradius ved stasjonsområder ikke skal være mindre enn 2000 meter. Dette medfører at
radien ved plattformene på Holmestrand stasjon må økes fra 1000 m til 2000 m. Som et resultat
av denne endringen i regleverket, vil jernbanelinja komme nærmere fjellskråningen enn da
radien var 1000 m på stasjonsområdet i hovedplanen.
Det vil bli en konflikt med den eksisterende Holmestrandtunnelen og den nye jernbanetunnelen.
I dette området ved km 85220 er optimalisert linje flyttet 2,7 meter mot øst sammenliknet med
revidert hovedplanlinje. Jernbanetraseen ligger parallelt med vegtunnelens portal. Det er ikke
stor avstand mellom portalene (ca. 2 meter), men det blir ikke direkte konflikt med portalen..
Rett sør for stasjonen går traséen forbi kirken. Det er fjell i dagen rett vest for kirken, og
grunnundersøkelser viser at fjellet faller raskt mot øst. Boringer i vegen mellom kirken og fjellet
viser at det er dybder til faste masser/fjell på 9 - 17 m. Løsmassene består av fyllmasser og
tørrskorpeleire over middels fast, siltig leire. For å unngå utgraving i leire har man sett på
løsninger med å skyve traséen så langt vest at den bare går i fjell i dette området.
Forbi kirken blir det en cut & cover -konstruksjon fra km 85200 til 85315, som delvis blir
liggende i fjell og løsmasser. Cut & cover-løsningen må prosjekteres vanntett for å hindre
grunnvannsenkning. Når
Grunnndersøkelsene har i hovedsak blitt utført i dagsonene, dvs. fra parsellstart i nord frem til
planlagt tunnelpåhugg i sør.

7.5 Jernbanetunnel, JU1, JU2
Jernbaneverket har utredet alternative drivemetoder og tunnekonsepter for bygging av tunnelene
/10/
. Vurderingen konkluderer med at sprengning vil være den byggemetoden som best
samsvarer med Jernbaneverkets rammebetingelser mht. tid og kostnader og som samtidig
ivaretar krav til ytre miljø. Vurderingen konkluderer også med å anbefale ett løp. Det var dette
som lå i hovedplanen. Det er avsatt en sikringssone på 17 meter rundt jernbanetunnelen. I denne
sonen er det ikke tillatt å utføre arbeid med sprengning, peleramming og spunting etter at
jernbanetunnelen er ferdig bygd.
Bestemmelsene fastsetter hvilke tiltak som kan bygges og som inngår i jernbaneformål.
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Figur 7-1Figuren viser tverrprofil på jernbanetunnelen, JU1. Totalt har
tunnelen en bredde på 13 m,og en høyde på 9,1 m fra spor.

7.6 Rømningstunneler med adkomstveger
Prosjektet har under hele prosjekteringsperioden hatt et godt samarbeid med beredskapsetatene,
og alle tiltak i forbindelse med beredskap er verifisert. Rømning skjer fra evakueringstunneler ut
i dagen for hver 1000 m hovedtunnel. Rømningstunnelene medfører ikke store inngrep i naturen
utenfor, de vil drives innenfra, og kun sees som en dør i fjellet. Rømningstunnelene er avsatt på
plankartene som felt JR-R1 - 5 i Ramberg tunnel, og JR-G1- 4 i Grette tunnel.
Rømningstunnelene har en bredde på 4 m og en høyde på 3,5 m. Det er fastsatt en sikringssone
på 17 m rundt rømningstunnelene. Inne i rømningstunnelen er det lys, ventilasjon samt
subbusdekke.
Alle rømningstunnelene skal munne ut i en kjørbar atkomstveg, med en snuplass for bil utenfor.
Det kreves at vegene til rømningstunnelene har tilstrekkelig standard for god fremkommelighet
for utrykningskjøretøy. Vegene til rømningstunnelene er avsatt som private veger, regulert stort
sett i 3,5 m bredde, avhengig av eiendomsforholdene på stedet. Jernbaneverket er i samtaler
med eierne av vegene for å få tinglyst rettigheter for adkomst på disse vegene. Det samtales
også om utbedring av noen av vegene, utbedringen vil bekostes av Jernbaneverket.
Alle disse rømningstunnelene vil komme ut i nærheten av eksisterende infrastruktur, nedlagt
jernbanespor, skogsveg, gangveg eller sti, som fører til riksveg eller til fremtidig nedlagt
jernbanetrase. For alle adkomstvegene er det lagt inn frisiktssone i kryss mot offentlig veg.
Det skal reguleres eller reserveres areal for 5 beredskapsplasser på min. 500 kvm. Disse er
plassert på Holm, Sjøskogen, Holmestrand stasjon, Peter Pan og Fegstad.

7.7 Tverrslag, JT-R, JT-G
Etter bearbeidning og sammenligning av flere tverrslagslokaliseringer og kombinasjoner av
tverrslag er det valgt ett tverrslagssted for hver hovedtunnel. For Rambergtunnelen er tverrslaget
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et nedlagt steinbrudd ved Sjøskogen og for Grettetunnelen er tverrslaget ved Peter Pan i
Holmestrand kommune. Rambergtunnelen vil også bli drevet fra Holm. Masser vil bli
transportert ut fra tunnelene fra Holm, Sjøskogen og Peter Pan. Riggområder vil bli plassert i
tilknytning til tverrslagene. Disse er nærmere beskrevet i kap.7.12.1.
Tverrslagene har en høyde på 4,6 m og en bredde på 8 m, slik at det kan være toveis trafikk med
anleggsmaskiner og lastebiler. Det vil være lys og asfalt inne i tverrslaget. Rundt tverrslagene er
det avsatt en sikringssone på 17 m. De enkelte tverrslagsområder er beskrevet under hver enkelt
kommune i kap. 7-8 – 7.11.
Når anleggene er ferdigstilt, vil tverrslagene bli benyttet som rømningstunneler.

7.8 Trafikkomlegging
Bygging av dobbeltspor ved Holmestrand medfører at eksisterende vegsystem i Holmestrand
må bygges om. Den største endringen er at rv. 313 Holmestrandstunnelen blir avskåret, fordi
nytt dobbeltspor vil ligge lenger vest, og derfor overlappe både dagens veg og vegtunnel. Dette
er beskrevet i kap.7.10.1.

7.9 Sande kommune
Sande kommune har 1,1 km dagsone og ca. 1/3 av Ramberg tunnel i sin kommune.
Dagstrekningen går i hovedsak gjennom landbruksområder med til dels dårlige grunnforhold.
Sande kommune har ikke satt spesielle krav i forbindelse med behandling av kommuneplan.
Kommunen har imidlertid ytret ønske om at deler av eksisterende trasè for jernbanen skal
reguleres til landbruksformål. Dette er imøtekommet i planforslaget.

7.9.1

Jernbaneområdet, J1, JU1 m.fl.

Nytt dobbeltspor tilknyttes eksisterende dobbeltspor ved Holm. Her går linja i terrenghøyde i
kanten av dyrka mark, før den svakt svinger vestover inn mot skog og brattkant inn mot
tunnelpåhugget. Totalt ved påhugget blir det en dobbeltsidig skjæring på 22 meter mot vest og
15 meter mot øst.
Ved utgangen av nordlig påhugg ved Holm er det regulert inn en beredskapsplass på min. 500
kvm. Grunn til denne skal erverves av Jernbaneverket.
Støysonekartlegging er gjennomført. Det er avdekket at 3 bolighus vil komme innenfor gul
sone, dvs. at det må gjennomføres tiltak for at støyforholdene skal bli tilfredsstillende.
Støyutredningen har vist hvordan støykravet kan imøtekommes.

7.9.2
Anleggsveg og anleggsområder, bevaring av
landskap og terreng
Anleggsområdene i Sande utgjør ca. 20 daa. Dette skulle dekke hele entreprenørens og
byggherrens arealbehov, både for dagarbeider og tunnelarbeider fra Holm. Det legges opp til
mellomlagring av masser utenfor tunnelpåhugget.
Det er satt av relativt store arealer til midlertidige riggområder og anleggsområder ved Holm.
Masser fra Rambergtunnelen skal kjøres ut både ved Sjøskogen og ved Holm. To driveretninger
gir 16 måneder kortere byggetid sammenlignet med en situasjon der tunnelen kun skulle drives
fra Sjøskogen.
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Anleggsveg forutsettes lagt forbi gården Søndre Skjervik gård. Det er inngått avtale med
grunneier om dette. Anleggsvegen går på eksisterende adkomstveg til gården, vest for tunet,
vegen svinger så mot sør bak tunet. Nord
for anleggsvegen ligger bekkedal med
beite for hester. I tråd med innspill fra
NVE er denne relativt intakte ravinen og
bekkedalen avsatt som spesialområde
bevaring av landskap og vegetasjon i
kombinasjon med landbruksområde.
Selve vannstrengen er avsatt som
spesialområde naturvernområde i sjø og
vassdrag. Det er ikke ønskelig med
inngrep i denne bekkedalen.
Planen innebærer at bekkeleiet sørøst for
gården Søndre Skjervik gård omlegges og
erosjonssikres. Anleggsvegen legges i
nær tilknytning til bekken. Dette for å
Figur 7-2Dagens adkomst til Søndre Skjervik
spare verdifull dyrket mark.
gård. Anleggsveg for anleggstrafikk til og fra
Anleggsvegen vil da gå nord for bekken
påhugget ved Holm vil gå i vegen til høyre.
opp til driftsundergangen. Fra eier av
Søndre Skjervik gård er det kommet
ønske om oppfylling av en del av et jorde med en forsenkning i. Gjennom bestemmelsene er det
fastsatt at felt L2 kan fylles opp til nivå med omkringliggende terreng.

Figur 7-3 Omlegging av bekk og oppfylling av terreng ved Søndre Skjervik gård
Bekk sør i planområdet i Sande og et belte rundt denne er avsatt som landbruksområde. Denne
bekkedalen er ikke vurdert til å ha like store naturverdier som bekken nord for Søndre Skjervik
gård, men det er likevel ønskelig å bevare denne uten inngrep i anleggsperioden.
Det er avsatt en alternativ anleggsveg sør for riggområdet ut på rv 313 ved bomstasjonen. En
skogsvei krysser i dag eksisterende spor i plan i dette området.

7.9.3

Eksisterende jernbanespor

Gammelt jernbanespor reguleres til landbruksområde i tilknytning til planområdet.
Reguleringen av det gamle sporet stanser nord for Ødegården hytteområde. Videre sørover er
det mer usikkert hva sporet skal benyttes til, og det er forutsatt at ny arealbruk skal avklares
gjennom en senere reguleringsprosess.
Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at jernbanesporet ikke kan omgjøres til
landbruksareal før nytt dobbeltspor er ferdigstilt og tatt i bruk. Det forutsettes at Jernbaneverket
i etterkant av at nytt spor er tatt i bruk fjerner jernbane og alle tekniske innretninger i
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forbindelse med sporet. Det forutsettes også at Jernbaneverket da tar initiativ til å endre
eiendomsforholdene, slik at tilgrensende gårdsbruk overtar/erverver areal fra Jernbaneverket.

7.9.4

Rømningstunneler

I Sande kommune er det planlagt en rømningstunnel, JR-R1. Denne er planlagt etter mål som
det er orientert om i kap 7.6. Rømningstunnelen ender vest i hytteområdet Ødegården.
Adkomstvegen til rømningstunnelen er eksisterende veg gjennom hytteområde. I planforslaget
er denne regulert til privat veg. Jernbaneverket må inngå avtale med veglaget eller vegeier om
tilgang til vegen, og evt. om vedlikehold og brøyting. Det reguleres inn frisiktssone i krysset
mot rv 313.

7.10 Holmestrand kommune
Jernbanen går i planforslaget i en ca. 600 m dagsone gjennom Holmestrand sentrum. I tillegg
ligger 2/3 av Ramberg tunnel og ca. 2/3 av Grette tunnel i Holmestrand kommunes del av
reguleringsplanen.
Reguleringsplanen omfatter i tillegg sentrale deler av vegsystemet i Holmestrand sentrum, samt
eksisterende jernbanelinje gjennom byen.
Det reguleres inn ny kryssløsning ved den gamle politistasjonen, og ny tunnel som vil forbinde
rv. 313 med Holmestrandstunnelen.
Linjeføring for jernbanelinja på dagstrekningen i Holmestrand sentrum er utfordrende. Her er
det liten avstand mellom sjø og brattkant, og små frihetsgrader i forhold til plassering av
jernbanelinja. Rasproblematikk, nærhet til kirken, eksisterende vegtunnel og bebyggelse har
vært viktige faktorer i optimaliseringen av linja.
Reguleringsplanen omfatter det gamle jernbanesporet gjennom Holmestrand. Mellom stasjonen
og den gamle politistasjonen, vil dagens spor benyttes som gang- og sykkelveg. Eksisterende
spor senkes til terrenghøyder. Videre sørover vil jernbanesporet reguleres til vegformål fram til
Weidemannsgate. Helt sør i planområdet vil jernbanesporet tillegges naboeiendommene som
byggeområde for kontor/offentlig formål mm. Holmestrand kirke reguleres til spesialområde
bevaring, det samme gjør deler av den verneverdige trehusbebyggelsen i sentrum. På
verkstedtomten, felt B2, er eksisterende bebyggelse (unntatt smia) forutsatt revet og utviklet
som et kombinert bolig/kontor/forretningsområde. Planen omfatter også boligkvartaler og andre
byggeområder for kombinerte formål, som grenser til infrastruktur som endres.
Holmestrandveggen reguleres i området nær stasjonen til fareområde. To friområder på toppen
av Holmestrandveggen tas med i planen for å sikre tilgang i forbindelse med sikringsarbeidet i
Holmestrandsveggen.
I det følgende gjennomgås reguleringsplanens utforming og endret arealbruk i forhold til i dag.

7.10.1

Vegsystem

Bygging av dobbeltspor ved Holmestrand medfører at eksisterende vegsystem inn mot
Holmestrand i nord blir berørt. Jernbanens føring fra søndre portal på Ramberg tunnel inn mot
stasjonen passerer over eksisterende kryss for hovedadkomsten til Holmestrand i nord. Dette
medfører at tilgjengeligheten til eksisterende vegtunnel forbi Holmestrand blir avskåret. I
Jernbaneverkets hovedplan og kommunedelplanen for Holmestrand sentrum er det derfor
forutsatt at nordre del av vegtunnelen ikke lenger kan benyttes for biltrafikk. I
kommunedelplanen er det likevel forutsatt bygget en ny tilknytning til tunnelen ved den gamle
politistasjonen, slik at gjennomgangstrafikk på rv. 313 ikke belaster søndre deler av
Holmestrand.
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Med bakgrunn i erfaringene med de langvarige stengningene av tunnelene på E18, fremla
Statens vegvesen høsten 2007 et behov for å opprettholde bruk av eksisterende vegtunnel som
omkjøringsveg ved stengninger av E18.
Det er avholdt en møteserie med representanter fra Statens vegvesen, Holmestrand kommune og
Jernbaneverket for utvikling av ulike vegløsninger. Arbeidet med vurdering av
løsningsalternativer er dokumentert i egen rapport; UVB-50-0-21003, Vestfoldbanen Holm –
Nykirke, Vegnett Holmestrand, Trafikk / beredskap Holmestrand, datert 30.01.08 /26/.
Det har vært vurdert mange varianter av veg- og kryssløsninger sørover fra den gamle
politistasjonen gjennom Holmestrand. Alternativene er beskrevet i notat G16 Vegnett
Holmestrand /23/. Det er laget et eget detaljplan-tegningshefte for vegsystemet sør for den gamle
politistasjonen. Trafikktallene som er benyttet er vist i kap. 8.9
Beskrivelse av nytt vegsystem gjennom Holmestrand fra nord til sør
Når nytt dobbeltspor bygges, må rv. 313 legges nærmere fjorden. Omleggingen starter ca. 250
m nord for eksisterende kryss med rv. 315 mot Holmestrand. Etter 300 m føres vegen inn på
eksisterende rv. 315 mot Holmestrand. Se figur 7-5 som viser vegsystemet før og etter nytt
dobbeltspor. Videre føres vegen i eksisterende trasé forbi stasjonsområdet. Omlegging av vegen
er vist på tegning UVB-50-D-22102 og 22103 i detaljplanen /11/.
Ved eksisterende kryss til hotellet etableres et nytt 4-armet kanalisert kryss med
venstresvingefelt for hovedadkomst til stasjonsområdet og adkomst til hotellet. Ved den
sekundære utkjøringen fra stasjonsområdet i sør etableres et opphøyet gangfelt. Dette vil være
hovedkryssingen for myke trafikanter fra stasjonsområdet mot fjordsiden av byen.
I Rådhusgata blir det opphøyd gangfelt og et opphøyd kryss ved Rådhuset, for å redusere
hastigheten til 30 - 40 km/t.
Videre sørover er det i kommunedelplanen forutsatt bygget en ny tilknytning til eksisterende
vegtunnel ved den gamle politistasjonen, dette er lagt inn i planforslaget. Det er planlagt
tunnelprofil T9,5 på grunn av breddeutvidelse for sikt. Tunnel fra krysset mellom Jernbanegata,
Langgata og Rådhusgata inn mot Holmestrandtunnelen vil bidra til gjenoppretting av
forbindelsen med eksisterende vegtunnel. Hensikten med dette er å bidra til at
gjennomgangstrafikk og beredskapstrafikk ikke belaster søndre del av Holmestrand sentrum.
Kryss ved den gamle politistasjonen

Figur 7-4 Kryssløsning ved gamle politistasjon

Fire kryssløsninger har vært vurdert for
nytt kryss ved den gamle politistasjonen.
Alle alternativene er beskrevet i notat
G16 Vegnett Holmestrand. Valgt kryss
blir i prinsippet et T-kryss, men
modifisert ved at de gjennomgående
feltene for rv. 313 mellom Rådhusgata og
ny tunneladkomst er trukket fra
hverandre slik at en får et bredt
midtdelerområde gjennom krysset. Det
brede midtdelerområdet muliggjør
etablering av venstresvingefelter. Det gir
en prioritert og sikker ledning av
hovedstrømmen av myke trafikanter
mellom bykjernen og hovedtraseen i
eksisterende jernbanetrasé fram til ny
Holmestrand stasjon. Utforming av
kryssløsning tar sikte på å få hastigheten
ned mot 30 km/t i kryssområdet.

Fra den gamle politistasjonen og videre
sørover reguleres vegen slik at hovedvegen går der Jernbanegata og eksisterende jernbanetrasé
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Figur 7-5 Figuren viser vegsystem i forhold til jernbane før og etter gjennomføring av planen.
Hovedveisystemet
er vist med rødt, jernbanen er markert med blå strek
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ligger i dag. Jernbanelinja må senkes og eksisterende underganger fjernes. Det må etableres en
mur langs den nye vegen mot bebyggelsen i Bakken. Muren er 8,5 meter på det høyeste, og ca.
70 meter lang. Bakken blir da en blindveg, med en snuhank i nord, og tilkobling ut på ny rv.
315 i sør. Det er mulig å kjøre inn til Bakken med lastebil fra sør, men kun med personbil fra
nord.

Figur 7-6 Illustrasjonen viser nytt kryssog tunnel ved den gamle politistasjonen. Ill: Link
landskap
Nytt kryss ved Nyveien
For å unngå tunnel og ikke berøre øvre del av torget og tilliggende kvartalsstruktur, er det nye
krysset med Nyveien flyttet noe sørover. Dette betyr at Nyveien svinges inn i ura før fjellet ned
mot torget. Her blir det en mur på ca. 8 meter langs Nyveien. For å få akseptable
stigningsforhold for Nyveien inn mot krysset må ny veg i jernbanetraseen heves ca 1,2 meter
ved passering av torget og frem mot krysset. Dette anses som en god estetisk løsning, da en mur
mot hevet ny veg vil gi en gunstig avgrensning av torget inn mot fjellet. En vil dessuten unngå
myke trafikanter med uautoriserte bevegelser i krysset. Fortauet vil i dette området gå langs
bebyggelsen, med mur mot vegen som heves. Det blir fotgjengerkryssing fra fortauet langs
Nyveien og over mot torget like syd for krysset.
Ny fv. 900 vil så føres sørover fra torget og til Weidemannsgate. På denne strekningen, er det
ikke bebyggelse på venstre side av vegen. Fortauet ligger noe høyere enn eksisterende terreng,
så her blir det evt. en mur på ca. 1,5 meter i fortauskanten, eller en skråning inn på eiendommen.
På høyre side i blir det en ca. 20 meter lang mur med maksimal høyde på 6 meter. Videre
svinger vegen mot øst inn i Weidemannsgate, og i krysset Weidemannsgate / Langgata slutter
den seg på eksisterende trase for fv. 900 mot sør. Fylkesvegen følger den eksisterende veg til
planområdets slutt i krysset med Bilet. Når nytt dobbeltspor er bygget vil jernbanen fjernes i
dette området, derfor tas Bjergestredet og Sykehusveien med i reguleringen. Resten av nedlagt
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Figur 7-7 Det øverste bildet viser dagens situasjon nederst i Nyveien sett fra nord i Jernbanegata. Det
nederste illustrasjonen viser situasjonen etter gjennomføring av tiltaket. Høybanen er tatt ned, og
Nyveiens nedre del er endret.
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spor innenfor planområdet bygges om til adkomst for boligene i dette området. Langs den
nordre samlevegen i nedlagt spor blir det behov for en 45 meter lang mur som er 6,5 meter på
det høyeste. Tre jernbaneunderganger og høybanen fjernes, slik at området blir mer åpent. Tre
avkjørsler til fv. 900 samles til en.
Fra den gamle politistasjonen og frem til torget frigjøres Langgata for mindre trafikk, evt.
gågate, etter kommunens ønske. Et slikt tiltak inngår ikke i denne planen.
Den mest trafikkerte trafikkstrømmen kommer fra platået, ned Nyveien og fordeler seg i byen.
Hovedtyngden av trafikk sydfra vil være lokal trafikk som har sitt målpunkt i bykjernen i syd.
Gjennomgående trafikk sydfra og lokalt til sentrum i nord vil benytte ny tunnel for rv 313.
Utformingen av den valgte løsningen, alternativ 3b, gir god avvisning av gjennomgangstrafikk
mot syd og dermed økt bruk av vegtunnelen. Dette er en av grunnene også for valg av
kryssløsning ved politistasjonen. Utformingen gir videreutvikling av kvartalsstrukturen mot syd
og frigjør areal til byutvikling.
Den valgte løsningen for strekningen sørover fra den gamle politistasjonen er vist i figur 7-4.
Etablering av dette veg- og gatenettet vil gi Holmestrand et godt utgangspunkt for
videreutvikling av trafikk- og arealbruken i sentrum mellom ny Holmestrand stasjon og Hydro.
Samtidig vil systemet tilrettelegge for reetablering av den historiske gatestrukturen i byen.
Trafikksystemet gjennom Holmestrand er grundigere beskrevet og vurdert i notat /24/.

Figur 7-8 Figuren viser veisystemet fra krysset ved Gamle politistasjon til venstre, og sørover
forbi Nyveien og Sykehusveien
Adkomst til Nordre Klev og Holmestrand kirke
Ved Verkstedtomta ligger i dag avkjøring fra Rådhusgata til Nordre Klev og kirken. Denne går i
en stor, bred brokonstruksjon og løfter seg opp over jernbanesporet. Denne foreslås fjernet i
planforslaget.
Det har vært vurdert mange alternativer for adkomst til Nordre Klev og Holmestrand kirke, både
sørfra og nordfra. Planen viser en adkomst fra Rådhusgata ca 60 meter sør for dagens adkomst.
Adkomstvegen går i gang- og sykkelvegen forbi Verkstedtomten, og svinger så i en u-sving opp
mot kirken. Eksisterende bro rives.
Det er meget lave trafikktall på denne vegen. Ved kirken er det ca. 11 parkeringsplasser. I
tillegg kan ca. 12 biler parkere langs vegen. Ny adkomstveg må benyttes for større kjøretøyer og
beredskapstrafikk til eiendommene sør i Kirkegaten og nederst i Nordre Klev. Vanlig
kjøreadkomst til disse boligeiendommene er forutsatt å skje fra rundkjøringen ved Gamle
politistasjon, og inn Kirkegaten fra sør.
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Figur 7-9Nordre Klev tar av fra Rådhusgt., sett
mot sør. Rom eiendoms tomt til høyre i bildet.
Denne vegen og broen mot kirken foreslås fjernet i
planforslaget

Figur 7-10 Utsikt mot sør fra bro i Nordre Klev
mot sør. Jernbanesporet vi ser er i
reguleringsplanen foreslått som gang- og
sykkelveg. Holmestrand kirke til høyre i bildet

Eksisterende situasjon

Planforslagets løsning
Adkomstvegen går i gang- og sykkelvegen
forbi Verkstedtomten, og svinger så i en usving opp mot kirken.
Dette blir også innkjøring til gbnr. 127/35,
slik at en avkjørsel lenger sør kan stenges.
Verkstedtomta får også innkjøring fra denne
adkomsten. Videre utvides ny gangveg på
nedlagt spor i ca. 70 meter, slik at det blir
kombinert veg / gangveg. Det er meget lave
trafikktall på denne vegen.
Dette alternativer medfører at bro over dagens
jernbane kan rives, noe som bidrar til å fjerne
en visuell barriere i området.
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Alternativ 2
Vegen til kirken legges langs ny togtrasé.
Planlagt gang- og sykkelveg holdes her bilfri,
men trafikken til og fra kirken må krysse
gangvegen.
Dette alternativer medfører at bro over dagens
jernbane kan rives, noe som bidrar til å fjerne
en visuell barriere i området. Å legge vegen
sammen med ny atkomst for bussene til
jernbanen vil være en arealeffektiv løsning.

Alternativ 3
Vegen til kirken fra Rådhusgaten
opprettholdes. Krysset ved Rådhusgaten
reduseres i omfang, flyttes noe mot sør og
gjøres mer arealeffektivt. Det åpner for
mulighet for vegetasjonsskjerm/buffer
mellom ny togtrasé og ny bebyggelse på
Verkstedtomten. Alternativt kan noe av dette
arealet brukes til ny næringsbebyggelse.
Planlagt gang- og sykkelveg holdes bilfri. Det
blir noe lenger vei til stasjonen fra platået.

Alternativ 4
Vegen til kirken fra Rådhusgaten endres som
en variant av alternativ 2.
Gangvegen på nedlagt spor må heves ca. 1,5
meter. Dette er mulig fordi det ligger en
eksisterende mur mot kirken. Videre går
vegen i stigning på 7 % opp til kirken.
Planlagt gang- og sykkelveg holdes bilfri.

Figur 7-11 Ulike løsninger for Kirkegata mellom Rådhusgata og Nordre Klev
Figur 7-11 viser eksisterende situasjon, planforslagets foreslåtte løsning, samt 3 andre
alternativer for adkomst til kirken. De løsninger som vises i figur 7-11 kan fortsatt være
aktuelle. Det kan bli aktuelt å ta inn en av disse løsningene i planforslaget til 2.
gangsbehandling.
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Ny kryssløsning nord for Peter Pan:
For å unngå massetransport gjennom Holmestrand, skal Holmestrandstunnelen benyttes for
massetransporten til og fra Solum pukkverk. I dag er det ikke mulig å kjøre inn på rv. 313 i
nordgående retning. Krysset med rv. 313 like nord for Peter Pan skal derfor bygges om/utvides
med høyre-/venstresvingefelt. Ombyggingen av krysset medfører ingen eiendomsinngrep.
Forslag til omklassifisering av vegnettet:
Planforslaget foreslår at rv. 313 legges sammenhengende gjennom Holmestrand fra nord, via
Rådhusgata og krysset ved nedlagt politistasjon og videre inn i eksisterende vegtunnel. Dette
betyr at rv. 315 endres til rv. 313 på strekningen fra krysset nord for stasjonen og til den gamle
politistasjonen. Det foreslås at rv. 315 starter i krysset ved den gamle politistasjonen og går i ny
trasé på nedlagt spor frem til Nyveien, og videre opp Nyveien som i dag.
Langgata kan da endres til kommunal veg fra Weidemannsgate og nordover.

Figur 7-12 Langgata sett fra sør.
Gjennomfartsveg gjennom Holmestrand flyttes
mot vest, og Langgata frigjøres for kommunen,
f.eks. til etablering av gågate

7.10.2

Figur 7-13 Jernbanen ligger høyt gjennom
byen, noe som gir mange og lave
underganger. Her fra krysset
Kirkegaten/Rådhusgata. Til venstre på bildet
gamle Politistasjon

Holmestrand stasjon og bussterminal, J2, J3

Planforslaget innebærer at eksisterende stasjonsbygninger på Holmestrand stasjon rives, og
erstattes med nye, tidsmessige bygninger som vil bygges i henhold til retningslinjer om
universell utforming. Dagens til dels utflytende og utydelige trafikk- og parkeringsarealer skal
det ryddes opp i. Stasjonsområdet blir utvidet, i og med at jernbanesporet blir lagt nærmere
Holmestrandsveggen. Stasjonsområdet skal også romme kollektivterminal, dvs. busstasjon, taxiholdeplass, ”kiss and ride”, parkeringsarealer og et parkmessig opparbeidet område.
Stasjonsområdet og tilhørende utomhusareal skal gis enhetlig uttrykk som binder sammen de
ulike funksjonene. De reisende skal komme til et oversiktlig kollektivknute-punkt og gis en
positiv opplevelse. Universell utforming er lagt til grunn i stasjonsutformingen.
Prosjektet omfatter nytt stasjonsbygg på 200 kvm, parkering for 220 biler inkludert ca.10 HCplasser, korttidsparkering for ca. 8 biler, oppstillingsplasser for 5 taxier og 6 busser (lengde 15
m), sykkel og mopedparkering med ca. 100 plasser samt personundergang med trapper og
ramper.
Bygging av Holmestrand stasjon blir ikke aktuelt før i byggetrinn 2. Stasjonsområdet er avsatt
som kombinert formål jernbane/kollektivterminal/parkering, J2, og plattformer, ramper og ny
stasjonsbygning inngår i jernbaneformål, J3.
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Det foreligger to alternative stasjonsutforminger, se figur 7-14og figur 7-18. For alternativ 1
samles parkeringsarealene på nordøstsiden av stasjonsbygget. Det legges opp til toveis inn- og
utkjøring til parkeringsarealene tvers overfor innkjøringen til Holmestrand fjordhotell, mens det
blir énvegstrafikk videre forbi stasjonen. For alternativet blir det utkjøring mot nord ved
hotellet.

Figur 7-14 Stasjonsområdet etter utbygging, alt 1. Ill: Multiconsult
Bussterminalen for alternativ 1 er utviklet i samarbeid med Vestviken kollektivtrafikk.
Terminalen ligger nær stasjonsområdet, og bussene er vendt med fronten mot passasjerer som
kommer fra toget slik at de lett ser hvilken plattform de skal til. Bussene står i
oppstillingsplasser med ca. 45 graders vinkel, for å få til en mest mulig sikker oppholdssone på
plattformene. Det er lagt opp til en énvegs adkomst fra rv. 313. Detaljplanens tekstdel UVB-50A-20401 beskriver alternativ 1 for stasjonen/11/.
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Figur 7-15 Illustrasjonen viser Holmestrand stasjon sett mot sør og påhugg Grette tunnel. Ill.:
Atkins Danmark A/S

Figur 7-16 Illustrasjonen viser Holmestrand stasjon sett mot nord-øst. Ill.: Atkins Danmark A/S
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Figur 7-17 Illustrasjonen viser Holmestrand stasjon fra parkeringsplassen nord for stasjonen.
Ill.: Atkins Danmark A/S
Ny stasjonsbygning vil inneholde venterom, billettsalg, kiosk, toaletter, mannskapsrom for buss
og taxi mm.
Alternativ 2 viser en parallell bussterminal. Her
minimerer man avstand mellom buss og tog, og
de aller fleste kollektivreisende fra buss slipper å
bevege seg ut i vegen. Her får man også
stasjonsparken mot ny bebyggelse på
Verkstedtomta, og det søndre kryssområdet for
stasjonen blir ikke så utflytende som for
alternativ 1. Begge alternativer lar seg innpasse i
stasjonsområdet slik det er regulert gjennom
denne planen.
Det er i planen lagt til rette for at det en gang i
fremtiden kan bygges parkeringshus på
stasjonsområdet. Det er ikke rom for bymessig
utvikling utover dette på stasjonsområdet, arealet
er nødvendig for å dekke de funksjonene som
Figur 7-18 En annen organisering av
inngår i det offentlige trafikkområdet.
kollektivterminal og inn- og utkjøring er
Planforslaget åpner for bymessig utvikling av
også vurdert, alt 2.
verkstedtomten.
Det ble i hovedplanen vurdert en løsning for
heisforbindelse mellom platået i Holmestrand og stasjonen. Løsningen ble ikke anbefalt pga.
vedlikeholdsmessige og kostnadsmessige hensyn. Holmestrand kommune har igangsatt et
arbeid for å se på mulig finansiering av heisløsningen. Vertikalforbindelsen mot platået ivaretas
gjennom gangforbindelse i Nordre Klev.
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Figur 7-19 Holmestrand stasjonsområde sett fra sør. Ill.: Multiconsult, 2008

Figur 7-20 Ny stasjonsbygning. Ill: Kristiansen og
Bernhardt arkitekter

7.10.3

Figur 7-21 Mulig stasjonsbygning Holmestrand
stasjon, ill: Kristiansen og Bernhardt arkitekter

Gang- og s ykkelveger

Alle eksisterende fortau og gang- og sykkelveger innenfor planområdet beholdes som i dag.
Jernbanelegemet fjernes gjennom Holmestrand sentrum når nytt dobbeltspor er bygd. Det skal
da etableres gang- og sykkelveg i eksisterende jernbanetrasé fra stasjonen og frem til det gamle
politihuset, avsatt som GSV på reguleringskartet. De mange lave jernbaneovergangene som
gjorde flere veger ufremkommelige for annet en små kjøretøyer vil bli fjernet, og gang- og
sykkelvegen senkes til terrengnivå. Dette blir den raskeste vegen fra sentrum til stasjonen.
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I krysset ved den gamle politistasjonen er det lagt godt til rette for kryssing av myke trafikanter.
Fra Nordre Klev ledes vegen rett til stasjonen, dette blir en kortere veg enn i dag. På denne
strekningen vil det være kombinert adkomst og gang- og sykkelveg.
Ved stasjonen er det fortau langs den søndre adkomsten, og opphøyd gangfelt over rv. 313 til
sjøsiden. Fra Nyveien går det i dag en gangadkomst under jernbanelinja og ned til byen. Denne
opprettholdes, og det er planlagt trapp på deler av strekningen.
Alle fotgjengerfelt i Holmestrand er planlagt som opphøyde gangfelt. Dette gir lav hastighet og
høy trafikksikkerhet.
Det er tanker om en kyststi på nedlagt spor nordover fra Holmestrand hotell, men dette er ikke
en del av denne planprosessen. Planområdet omfatter imidlertid arealet helt ut til sjøen på et
område nord for stasjonen. På dette området er gammelt jernbanespor avsatt som gang- og
sykkelvei, GSV. Gang- og sykkelveien er avsatt helt ut til sjøen. Jernbanesporet ligger på fylling
her, og det er en skråning med helning 1:2 ned til sjøen her. Den nøyaktige utforming av gangog sykkelveien må avklares senere.

7.10.4

Jernbaneområdet, J1, JU1, JU2 m.fl.

Bestemmelsene fastsetter hvilke tiltak som kan bygges og som inngår i jernbaneformål. J1
består av dagstrekningen gjennom Holmestrand med tilhørende jernbanetekniske installasjoner.
JU1 er jernbanetunnelen både i Ramberg tunnel og i Grette tunnel. JU2 er sikringssonen på 17
m som omslutter jernbanetunnelen. Reguleringsområdet omfatter hele dette volumet.
Reguleringsbestemmelsene fastsetter at det ikke er tillatt å bore, sprenge, peleramme mm.
innenfor sikringssonen. Ved Sjøskogen er det avsatt en beredskapsplass, JB2, på minst 500
kvm. Grunn til denne skal erverves av Jernbaneverket. Ved Holmestrand stasjon og ved Peter
Pan skal det også reserveres areal til beredskapsplass, men pga. annen arealbruk her reguleres
beredskapsplassen ikke inn som et eget
planformål.

7.10.5
Rømningstunneler
og tverrslag
I Holmestrand er det avsatt 6 rene
rømningstunneler. Disse er på plankartet
nummerert JR-R2 til JR-R5 for
Rambergtunnelen, og JR-G1 og JR-G2 for
Grette tunnel. De to tverrslagene ved
Sjøskogen og Peter Pan, JT-R og JT-G skal
også benyttes til rømning. 5 av
rømningstunnelene ender ut på rv. 313, og
det reguleres inn lommer på vegen. Av de 5
rømningstunnelene som ender på rv 313 vil
2 (JR-G1 og JR-G2) munne ut i
Holmestrandstunnelen. Det eksisterer
etablerte rutiner for stenging av
Holmestrandstunnelen for biltrafikk dersom
det kommer til en krisesituasjon. Eventuelle
supplerende tiltak som blir nødvendig i
Holmestrandtunnelen, avklares i det videre
planarbeidet.
Ved JR-R3, Bråtan, må det bygges en ny
adkomstveg det siste stykket inn mot
rømningstunnelen.
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Tverrslaget ved Sjøskogen er lagt i nedlagt steinbrudd. Få naboer er bosatt i nærheten av
påhugget og anleggsområdet, kun et hus ligger nærmere enn 100 m. Kjøreadkomst til
tverrslaget, rømningsvei JR-R3 og eiendommene i området foreslås lagt om, slik at veien blir
liggende noe lenger vest, i skogkanten. Se også kap. 7.7 og kap. 7.12.1.
Tverrslaget ved Peter Pan er valgt pga. sin gunstige bergtekniske lokalisering. Området ligger
nært opp til eksisterende næringsbygg og bolighus, og detaljering av området må skje med
omtanke for eksisterende bruk. Bolighuset må fraflyttes under anleggsperioden. Adkomst til
næringsbygg vil skje atskilt fra anleggstrafikken.

Figur 7-23 Tverrslag ved Peter Pan blir etablert like til venstre for lokalene som vises i bilde.
Første bilde viser dagens situasjon, andre bilde viser situasjonen etter gjennomføring av
tiltaket. Forskjellen utgjøres kun av en dør i fjellet.
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7.10.6

NSBs tomt, felt B2
Eiendommen syd for stasjonen eies av
NSB ved datterselskapet Rom Eiendom.
Rom eiendom har utarbeidet forslag til
regulering av felt B2. Dette er tilpasset til
og innarbeidet i Jernbaneverkets forslag
til reguleringsplan for dobbeltsporet. I
vedlegg 2 finnes en mer utfyllende
planbeskrivelse for Verkstedtomten,
utarbeidet av Rom eiendom.
Eksisterende situasjon

Figur 7-24 Verkstedtomten i dag

Tomten er avgrenset av Langgaten,
Nordre Klev, Jernbantraséen og
stasjonsområdet. Verkstedtomten har
tidligere blitt benyttet til verksted og lager
knyttet til jernbanens virksomhet.
Eiendommens størrelse er på ca 4000 m2.

Området er i dag avstengt og ligger brakk.
Området er relativt flatt og er delvis opparbeidet med asfalt og delvis med grus- og gressdekke.
Bygningsmassen består av en gammel smie og tre lagerbygg som alle er i meget dårlig
forfatning. Den lille smia er oppført i teglstein med skifertak, og fremstår som mest inntakt.
Ingen av bygningene har formell vernestatus.
Planforslaget
Forslaget legger opp til en relativt fleksibel regulering som åpner for i hovedsak
næringsvirksomhet i bebyggelsen inn mot ny jernbanetrase og boliger i bebyggelsen nærmest
Langgaten. På gateplan i bebyggelsen inn mot jernbanetrase åpnes det for etablering av
forretning i 1 etasje. Forslagstiller ønsker å legge til rette for publikumsrettet virksomhet i denne
del av eiendommen slik at gågaten kan utvikles til en lokal handlegate i tilknytning
togstasjonen. I bebyggelsen ut mot Langgaten åpnes det også for mindre næringsvirksomhet i
første etasje ut mot gaten. Resterende del av bebyggelsen ut mot Langgaten foreslås til boliger.
Denne del av eiendommen har mest gunstige solforhold og har i tillegg utsikt ut over sjøen. En
boligutvikling her vil også bygge videre på eksisterende boligbebyggelse syd for eiendommen.
Bygget vil dermed danne en avslutning på den kombinerte bolig og forretningsbebyggelse langs
Langgaten som strekker seg mellom ny togstasjon og sentrum.
Reguleringsforslaget legger også til rette for at deler av bebyggelsen kan brukes til
undervisning, konferanser eller annen møtevirksomhet. Det gir for eksempel
utdanningsinstitusjoner eller Holmestrand Kommune anledning til ta i bruk nye lokaler i direkte
nærhet til kollektivknutepunktet i byen.
Planområdet er foreslått inndelt i to felter, med forskjellig høydebegrensing, med hensikt å
oppnå gode lysforhold på planlagte utearealer. Høyden på planlagt bebyggelse ut mot
Langgaten får ingen nevneverdige konsekvenser for utearealer, men er foreslått begrenset til 5
etasjer for å samsvare med øvrig sentrumsutvikling (jf. Reguleringsplan for 5 kvartaler i
sentrum vedtatt den 20.06.2007).
Den gamle smia som ligger sentralt på planområdet foreslås opprettholdt i sin helhet. Øvrig
eksisterende bebyggelse forutsettes revet, og rivingstillatelse er innhentet. Den fremtidige
bruken av smia er ikke fastsatt, men forslaget åpner for at den enten kan benyttes i sammenheng
med de nye boligene på området eller til mer kulturelle eller allmennyttige formål. I
foreliggende planforslag er det lagt inn en 8 meters byggegrense rundt smia for å sikre at
utearealet som omgir bygget har tilstrekkelig tilgang på lys og luft. Forslagsstiller ønsker på
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denne måte å sikre opplevelsen
av den gamle smia og hindre at
den blir inneklemt av ny
bebyggelse på eiendommen.
Det finnes flere alternativer for
veiløsning til kirken, disse er vist
i figur 7-11. Veiføringen til
kirken vil berøre Verkstedtomten
på en eller flere sider. Rom
eiendom mener som utvikler av
eiendommen at
reguleringsforslagets vegløsning
ikke er en heldig løsning, da det
bl.a. skaper en dårlig
trafikkløsning for gående og
beslaglegger uforholdsmessig
store aeraler. Planforslaget for
Figur 7-25 Skisse som viser hvordan bebyggelsen kan
Verkstedtomten legger opp til
organiseres på verkstedtomten
mindre forretningsvirksomhet
mot gang- og sykkelveien, som
et tilbud til bl.a. gående til
togstasjonen. Rom mener en kjørevei her vil forringe en gågate-karakter langs planlagt
bebyggelse. Jernbaneverket som forslagsstiller påpeker at det er svært lave trafikktall på den
aktuelle adkomstveien. De andre alternativene for adkomstvei til kirken som er vist i figur 7-11
fortsatt vil bli vurdert frem til 2. gangs behandling. Alternativene har det til felles at innkjøring
til Verkstedtomten skjer i tomtens sør-østre hjørne.

Figur 7-26 Snitt av verkstedtomten, sett fra sør til nord. Ill.: Multiconsult

7.10.7

Byggeområder, felt B1, B3, B4 og B5

Felt B1 består av leilighetshusene i Rådhusgata 4, 6A og 8B. Felt B5 består av bolig i
Kirkegaten 16, som ikke innehar verneverdier og derfor ikke skal inngå i SB1. Det er fastsatt
bestemmelser om byggehøyde, minste uteoppholdsareal, parkeringsareal og utnyttelsesgrad. For
både B1 og B5 er maks % BYA satt til 70 %. Mens bebyggelsen i B1 kan bygges helt ut til
formålsgrensen, er byggegrensen i B5 satt til 4 m.
Felt B3 er avsatt til område for bybebyggelse, nærmere bestemt en kombinasjon av
byggeområde for bolig, forretning, kontor og offentlig formål. I dette området skal det kunne gis
utviklingsmuligheter for utvikling av ulik virksomhet, avhengig av hvilke initiativer som måtte
komme. Eventuell utvikling til bolig krever utredning av støyforhold iht. planbestemmelse 2.8
og avsettelse av uteareal.
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Figur 7-27 Forslag til bebyggelse på verkstedtomten. Ill: Kristiansen og Bernhardt

Felt B4 er avsatt til byggeområde for bolig/kontor. Dette området frigjøres som følge av at
jernbanen gjennom byen legges ned, samt omlegging av vegsystemet. Området gis samme
formål, og får samme bestemmelser som tilgrensende område regulert gjennom Reguleringsplan
for gbnr. 129 / 32, 36, 89. Ved gjennomføring av planen vil det være aktuelt å foreta en endring
av eiendomsforholdene, slik at eiendommene innenfor den nevnte reguleringsplan tillegges
tilgrensende deler av det nedlagte jernbanearealet bort til Sykehusveien.

7.10.8

Spesialområder bevaring, felt SB1, SB2 og SB3

Planområdet omfatter flere områder avsatt i kombinasjon mellom spesialområde bevaring og
byggeområder.
Felt SB1 utgjør Holmestrands verneverdige småhusbebyggelse. Planen omfatter den del av
småhusbebyggelsen som ligger i nærheten av veg eller jernbane som blir regulert i planen. Disse
områdene er også avsatt som verneverdig bebyggelse i kommunedelplan for Holmestrand
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bysentrum. Bestemmelsene for området sikrer at bebyggelsens uttrykk bevares eller tilbakeføres
til opprinnelig utforming. Reguleringsbestemmelsene samsvarer med kommunedelplanens
bestemmelser.
Felt SB2 er Holmestrand kirke med kirkegård, parkering etc. Formålet er spesialområde
bevaring i kombinasjon med byggeområde for offentlig formål. Det er fattet midlertidig
fredningsvedtak for kirken, og bestemmelsene fastsetter at alle søknadspliktige tiltak som
gjelder felt SB2 skal godkjennes av Riksantikvaren.
Felt SB3 er Gamle Politistasjon. Området er avsatt som spesialområde bevaring i kombinasjon
med byggeområde for kontor/offentlig/bolig/forretning. Det er foreslått bestemmelser som sier
at eksisterende bygningsmasse skal bevares. Søknader om eventuelle endringer skal godkjennes
av Riksantikvaren.

7.10.9

Fareområde

Holmestrandsveggen er avsatt som fareområde i planen. Det er fastsatt i bestemmelsene at det
ikke er tillatt å ferdes innenfor området. Unntatt fra dette er de som arbeider med rensk og
sikring av skråningen. Det er også fastsatt bestemmelser om sikring mot ras i skråningen.

7.10.10

Friområder, felt F1 – F4

Planen omfatter 3 friområder og et parkområde. Friområde F1 og F2 er regulert inn bl.a. for å
sikre tilgang til Holmestrandveggen for sikring og rensk av fjellveggen. F3 er tatt inn fordi
området ligger tett opp på tunnelpåhugget nord i Grettetunnelen. Bestemmelsene fastsetter at
terreng og vegetasjon skal bevares, men at skjøtsel og trefelling bl.a. for å bevare utsikt er tillatt.
Samtidig fastsetter bestemmelsene at tilkomst til maskiner og utstyr som det er behov for å
renske skråningen og gjennomføre rasreduserende tiltak er tillatt.
Felt F4 består av parken foran den gamle politistasjonen.

7.11 Re kommune
Jernbanestrekningen i Re kommune har en lengde på 3 km. 1/3 av Grette tunnelen ligger i Re
kommune. Planområdet sør for tunnelpåhugget på Fegstad består av 300 m dagssone.

7.11.1

Jernbaneområdet

Jernbanen er avsatt som J1i dagstrekningen ved Fegstad, og JU1 i tunnel. Bestemmelsene
fastsetter hvilke tiltak som kan bygges og som inngår i jernbaneformål. JU2 er sikringssonen på
17 m som omslutter jernbanetunnelen. Reguleringsområdet omfatter hele dette volumet.
Reguleringsbestemmelsene fastsetter at det ikke er tillatt å bore, sprenge, peleramme mm.
innenfor sikringssonen.

7.11.2

Rømningstunnel JR10 og JR11 og anleggsveg

Innenfor jernbanestrekningen i Re kommune er det to rømningstunneler, JR10 ved km 88,7 og
JR11 ved km 89,7. På utsiden av rømningstunnelene er det satt av tilstrekkelig areal til snuplass
for utrykningskjøretøy. Derfra er det tilrettelagt for en felles atkomstveg ned til rv. 313.
Fra rømningstunnel JR10 i Mulvika, går atkomstvegen forbi gnr/bnr 1/61 og ned til felles
avkjørsel for gnr/bnr 5/8 på rv. 313. Gammel avkjørsel for gnr/bnr 1/61 fjernes og samles i en
felles avkjørsel med gnr/bnr 5/8. Ved rømningstunnel JR11 går atkomstvegen ned til
Burmaveien via den gamle jernbanetraseen, og videre under Helland bru på E-18 og ned til rv.
313.
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Fra beredskapsplassen på Fegstad er det tilrettelagt for adkomst via en anleggsveg som går opp
til Bruserudveien.

Figur 7-28 Ny gårdsveg/anleggsveg opp til rømningstunnel i
Mulvika

7.11.3

Beredskapsplass JB4 og riggområde ved Mulvika

Det er avsatt en beredskapsplass JB4 på ca. 500 kvm på vestsiden av jernbanetraseen på
Fegstad. Arealene til denne skal erverves av Jernbaneverket. Det øvrige området som skal
benyttes i løpet av anleggsperioden er regulert som jord- og skogsbruksformål med midlertidig
anleggsarbeidskravur.
På grunn av arealknapphet ved tverrslaget ved Peter Pan er det avsatt plass til rigg i Mulvika.
Her vil anleggsbrakker og utstyr bli plassert, og mellomlagring av masser vil også kunne skje.
Området er markert med to adkomster til rv 313.

Figur 7-29Riggområde vest for påhugg på Grette tunnel

7.11.4

Spesialområde bevaring, S A 2

Området nord for sørlige tunnelpåhugg for Grette tunnel består av flere automatisk fredede
kulturminner, se kap. 4.4.1. Det nærmeste feltet, et større gravfelt bestående av gravhauger som
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ligger etter hverandre i retning N-S, er tatt inn i planforslaget og regulert til spesialområde
bevaring. Reguleringsbestemmelsene tillater ikke inngrep i det automatisk fredede kulturminnet.

7.11.5

L4 – oppfylling av terreng

Det er satt av et område L4 for permanent lagring av overskuddsmasse på Fegstad vest for
jernbanen. Dette området reguleres til jord- og skogbruksområde. Området består i dag av
dyrkamark og et lite skogholt. I overgangen er det et søkk i terrenget.

Figur 7-30Område for permanent masselagring

7.12 Anleggsperioden
Tiltaket er planlagt gjennomført i to etapper, der nordlige etappe mellom Holm og Holmestrand
skal bygges først. Anleggsstart er avhengig av sentrale politiske beslutninger. Jernbaneverkets
tidsplan tilsier imidlertid oppstart av anleggsarbeidet 2010. Oppstart på parsellen Holmestrand –
Fegstad planlegges til 2014.

7.12.1

Anleggsområder

Anleggsområdene er plassert i forbindelse med tunnelpåhugg og tverrslag, ved Holm, ved
Sjøskogen og ved Peter Pan. Ellers trengs arealer langs linjen til anleggsvirksomhet.
Planforslaget viser alle arealer som midlertidig er regulert til anleggsområder med ruteskravur.
Disse arealene går tilbake til arealbruk som vist under ruteskravuren når anleggsarbeidene er
ferdige.
Ved anleggsområdene skal det finnes plass for entreprenørens og byggherrens utstyr, for
eksempel verkstedtelt og lagerplass, kontorrigg, servicebrakker, nødvendige trafikkarealer for
tungtransporten, boligrigg for personell samt et område egnet for mellomlagring av steinmasser.
Anleggsområdet ved Holm er plassert på vestsiden av eksisterende og nytt jernbanespor, ned
mot rv. 313. For ikke å komme i konflikt med togdriften på eksisterende spor, vil
tunneldrivingen skje gjennom anleggsveg ut fra tunnelportalen på vestsiden av nytt
jernbanespor, og via ny kulvert under både nytt og eksisterende spor. Anleggstransporten vil så
gå ned forbi Skjervik gård ut på rv. 313.
Anleggsområdet ved Sjøskogen er også plassert pga. bergteknisk gunstig lokalisering. Fra
Sjøskogen vil det etableres en ny anleggsveg i skogkanten. Kryss med rv. 313 vil bli ombygget,
med kanalisering og venstresvingefelt.
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Anleggsområdet ved Peter Pan er valgt pga. sin gunstige bergtekniske lokalisering. Området
ligger nært opp til eksisterende næringsbygg og bolighus, og detaljering av området må skje
med omtanke for eksisterende bruk. Bolighuset anbefales fraflyttes under anleggsperioden.
Adkomst til næringsbygg vil skje atskilt fra anleggstrafikken. Ved Peter Pan finnes ikke plass til
rigg eller mellomlagring av overskuddsmasser. Et område ca. 300 m sør for Peter Pan er også
avsatt til riggområde, her vil mellomlagring av masser kunne skje.
Ved Holmestrand stasjon vil det ikke foregå massetransport fra tunneldrivingen, men man må i
perioden for ombygging av stasjonsområdet påregne omfattende anleggsarbeid og tidvis
begrenset antall parkeringsplasser.
Anleggsperioden vil medføre ulemper som økt støy fra anleggsarbeid og anleggstransport samt
støvplager. Støykonsekvensene er beskrevet i kap. 8.5. Støvplager oppstår ved aktiviteter som
sprengning og boring, massedeponiering og transport av masser. Et tiltak for å bøte på dette er å
søke å fjerne kilden, dvs. vegstøvet, slik at problemene med nedsmussing og svevestøv kan
reduseres. Som avbøtende tiltak skal det etableres vaskeanlegg for kjøretøy i tunnelen.

7.12.2

Masseoverskudd

Det vil bli produsert 2,4 mill m3 løse masser i prosjektet/14/. Kvaliteten av disse massene er
tilfredsstillende for forsterkningslag og bærelag i veger. Det finnes 3 eksisterende steinbrudd
som alle er interessert i å motta stein for videresalg eller for videre behandling til pukk etc. De 3
lokalitetene er Franzefoss avd. Hanekleiva pukkverk for masser fra transport fra tunnelpåhugget
ved Holm, Solum pukkverk samt Skaane pukkverk ikke langt fra Nykirke. Hvis E-18 bygges ut
parallelt, kan også Statens vegvesen ta i mot betydelige mengder.

Løse m3, i alt 2,4
mill.

Hanekleiva pukkverk

Påhugg Holm

392.000 (100%)

Solum pukkverk

Påhugg Sjøskogen

922.000 (100%)

Påhugg Peter Pan

560.000 (50%)

Skåne pukkverk

560.000 (50%)

Tabell 7-1Følgende fordeling er forutsatt for deponi av masser fra tverrslagene
Samtlige pukkverk ligger omringet av skog som danner en klar visuell barriere, og tilkjøringen
av masser vil derfor ikke ha negativ landskapsvirkning. Det er ikke behov for å utarbeide
reguleringsplaner i forbindelse med massedeponeringen.
Mellomlagring vil skje i riggområdene. Det er viktig for å sikre at steintransporten kan skje
utenom rushtid og stille-tid natt/kveld. Mellomlagring av steinmasser kan skje ved samtlige
påhugg og tverrslag. Det vil også være behov for å deponere løsmasser. Matjord vil bli lagt i
hauger for senere bruk. Overskuddsmassene som må deponeres består både av leirmasser og
morene. Totalt antas det at det er behov for deponiplass for ca. 200.000 m3 løsmasser.

55

Reguleringsplan – planbeskrivelse - Beskrivelse av planforslaget
Dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke

Figur 7-31 Figuren viser massedeponiene Hanekleiva, Solum og Skaane, samt transportruter til
disse fra tverrslagene

56

Reguleringsplan – planbeskrivelse - Beskrivelse av planforslaget
Dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke

7.12.3

Anleggstransport

Massetransporten vil bety økt trafikkmengde mellom påhugg og de enkelte deponi. Alle
eiendommer sikres tilfredsstillende atkomster i anleggsperioden. Naboer og berørte vil bli
informert om hvilke konsekvenser anleggsarbeidene vil få. Bebyggelse skal besiktiges før
anleggsstart og følges opp under arbeidene. Se kap. 8.5 for informasjon om støykonsekvenser
av anleggstransport.
Transportrutene er slik:
•

•
•

Fra Holm til Hanekleiva pukkverk vil transportruten gå via ny anleggs- og adkomstveg
fra gårdsbruk ved Holm og inn til en ny kulvert ved Skjervik. Det legges en driftsveg
på vestsiden av sporet, så i undergang under eksisterende jernbane, så kryss mot rv.
313. Så kjøres rv 313 nordover mot kryss mot rv 319.
Fra Sjøskogen til Solum pukkverk går ny anleggsveg i utkanten av jordbruksmarken
ned mot rv 313. Anleggstrafikken kjører gjennom Holmestrandtunnelen.
Fra tverrslag Peter Pan til Solum pukkverk: Transporten går sørover på rv 313 før man
kjører østover og krysser E18. Fra Peter Pan til Skaane pukkverk går transporten
sørover på rv 313 før man tar av mot øst på rv 310.

Krysset med rv 313 like nord for Peter Pan endres, slik at det er mulig å kjøre nordover fra dette
krysset. Da unngår man at tomme lastebiler må kjøre gjennom Holmestrand by.
Rute
1. Fra påhugg Holm til Hanekleiva
pukkverk
2. Fra tverrslag Sjöskogen til Solum
pukkverk gjennom Holmestrand
tunnel
4. Fra tverrslag Peter Pan til Solum
pukkverk
5. Fra tverrslag Peter Pan til Skaane
pukkverk

Lastbiler pr. uke
hver veg
300

Lastbiler pr. døgn
(kl. 07 – 19) hver veg
60

60

12

60

12

60

12

Tabell 7-2 Tabellen viser antall lastebillass som vil kjøres mellom tverrslag og deponi
ukentlig
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8

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Konsekvensene av valg av Gylta/E18-linja, som dette planforslaget bygger på, ble utredet
gjennom konsekvensutredning fra 1996. I konsekvensutredningen redegjøres det for
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn.
I dette kapitlet gis det en gjennomgang av tiltakets konsekvenser innenfor de viktigste temaene,
delvis basert på nye undersøkelser og mer detaljert kunnskap om traseens beliggenhet. For
utfyllende informasjon henvises det til konsekvensutredningen fra 1996.

8.1 Kulturminner
Eksisterende kulturminneverdier er beskrevet i kap. 4.4.1. Jernbaneverket har bestilt kartlegging
av kulturminneverdier for hele traseen mellom Holm og Fegstad, både for tunnelstrekninger og
dagstrekning. Kartleggingen er ikke ferdigstilt, og resultatene kan derfor ikke innarbeides i
planen før offentlig ettersyn. Resultatene av kartleggingen vil bli redegjort for og innpasset i
reguleringsplanen før 2. gangs behandling. Mange kulturminner i området er imidlertid kjent,
både automatisk fredede og bygninger, og disse er regulert til bevaring gjennom
reguleringsforslaget.
I Sande kommune er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner i tilknytning til
planområdet.
For den bratte og dramatiske Angers Klev i Holmestrand kommune er det en positiv konsekvens
at ny jernbane bygges i tunnel, og at gammel trase blir nedlagt. Adkomsten til Angers Klev blir
enklere, og den spennende turvegen blir mer tilgjengelig.
De 3 automatisk fredede kulturminnene som ligger i nær tilknytning til anleggsvegen mot
Sjøskogen tverrslag, se figur 4-5 , er avsatt som spesialområde, automatisk fredet kulturminne i
planen. Da kartleggingen av kulturminnene ikke er ferdigstilt fra Fylkeskommunens side, er
avgrensningen som kommer frem av Riksantikvarens kulturminnedatabase benyttet på
plankartet. Planbestemmelsene fastsetter at det ikke er tillatt å gjøre inngrep i kulturminnene. I
anleggsfasen vil kulturminnene med tilstrekkelig vernesone bli merket og sikret mot graving og
inngrep.
Holmestrand kirke. Jernbanetraseen vil gå i kulvert rett vest for kirken. Det er planlagt en
natursteinsmur langs vestsiden av eksisterende veg som går forbi kirken. Det er også lagt inn
beplantning av ny skråning som kommer over kulverten. Kirken vil bli sikret mot rystelser og
eventuell grunnvannssenkning i anleggsperioden. Arbeidet planlegges utført slik at det ikke skal
bli skader på kirken. Det er laget to notat i forbindelse med kirkens tilstand og forhold i
anleggsperioden. Det henvises til Notat G15 og RIB 01 Holmestrand kirke /27//28/. Kirken får
endret adkomstveg. Dette er omtalt i kap. 7.10.1.
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Figur 8-1Omtrent slik vil det se ut rundt Holmestrand kirke etter gjennomføring av
jernbaneutbyggingen. Ill.: Multiconsult
Fattighuset blir ikke berørt av tiltaket. Det blir imidlertid regulert, og får således et bedre vern i
forhold til tidligere. Det er gitt reguleringsbestemmelser som sikrer at verneverdiene ikke
forringes ved påbygg etc. Det påhviler kommunens byggesaksbehandling å ivareta disse
bestemmelsene.
Gamle Holmestrand politistasjon. Den gamle politistasjonen vil få munningen til ny vegtunnel
med forbindelse til Holmestrandstunnelen rett vest. Bygningen blir ikke berørt. Pga. kryssets
utforming vil det bli en større plass foran politistasjonen enn tidligere, avsatt som friområde,
park.
Holmestrand stasjon. I planforslaget er det forutsatt at Holmestrand stasjon rives.
Fylkeskommunen skriver i sitt innspill til varsel om regulering at stasjonsbygningen har store
kvaliteter og er bevaringsverdig og identitetsskapende for Holmestrand kommune.
Fylkeskommunen anbefaler at stasjonsbygningen blir tilbakeført utvendig og regulert til
Spesialområde bevaring. Jernbaneverket har besluttet å fremme planforslag som forutsetter
riving av stasjonen for å få en hensiktsmessig arrondering av stasjonsområdet, der både
kollektivterminal, parkeringsplass og gang- og sykkelareal skal innpasses. Stasjonsbygningen er
ikke ansett som verneverdig bebyggelse i nasjonal verneplan for jernbanen.
Høybanen. Høybanen forutsettes revet fra stasjonsområdet og frem til Sykehusveien syd i
sentrum. Dette er avklart med Vestfold fylkeskommunes kulturavdeling. Ny jernbanetunnel
krever vegomlegginger i sentrum, og riving er nødvendig for å få til et mer funksjonelt
vegsystem gjennom byen.
Deler av Holmestrands verneverdige trehusbebyggelse inngår i planforslaget, og denne vil få et
sterkere vern med reguleringsplanen. Bestemmelsene sikrer bevaring av og evt. tilbakeføring til
opprinnelig utforming og fasadeuttrykk. Det stilles krav til bruk av opprinnelige og stilmessig
riktige detaljer. Fylkekommunen som kulturminnemyndighet skal uttale seg til byggesøknader i
disse områdene.
Re kommune. Gravhaugene som ligger i åsen ( kalt Bjørkeskogen) rett over søndre påhugg til
Grettetunnelen er avsatt som spesialområde automatisk fredet kulturminne på
reguleringsplanen. Også for denne lokaliteten er avgrensingen gjort på bakgrunn av
Riksantikvarens kulturminnedatabase. Det vil ikke bli graveaktivitet nært opp til kulturminnene.
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8.2 Naturmiljø
Eksisterende naturmiljø og naturverdier er beskrevet i kap. 4.4.1. Det er gjort en egen
kartlegging av biologisk mangfold i tilknytning til traseen sommeren 2008. Rapporten
inneholder også vurderinger av konsekvenser av bygging av dobbeltspor for det biologiske
mangfoldet/11/.
Ødegården vest. Konsekvensvurderingen som er gjort i forbindelse med tiltaket , konkluderer
med at det er middels negativ konsekvens av planforslaget knyttet til den rike sumpskogen nord
i området, Ødegåren vest. Denne lokaliteten vil kunne bli berørt dersom deler av løvskogen
dreneres og artssammensetningen dermed endres.
Bogen naturreservat ligger rett øst for tunneltraseen i Rambergtunnelen. Dersom fuktige
områder dreneres som følge av innlekkasje til tunnelen under anleggsvirksomheten, kan dette
påvirke Bogen naturreservat. I forbindelse med tunnelbyggingen i nærheten av reservatet er det
forutsatt at dette området har høyeste tetteklasse, slik at ikke Djupedalsmyra eller de fuktige
bekkekløftene påvirkes. Myra ligger midt i krysningspunktet mellom de mest markerte sonene i
denne tunnelen, så både sikring og injeksjon blir viktig. Sommeren 2008 ble det gjennomført en
kartlegging av artsmangfoldet i området rundt Djupedalsmyra og bekkekløftene i
naturreservatet. Dette er gjort før anleggsarbeidene starter, slik at man har en dokumentasjon på
førtilstanden. Konsekvensvurderingen av biologisk mangfold konkluderer med at tiltaket kan ha
en middels negativ konsekvens for Djupedalsmyra. Risikoen for drenering tatt i betraktning.
Dersom tettingen av tunnelen fungerer som forutsatt, vil ikke tiltaket påvirke lokaliteten.
Badeparken: Tunnelen er planlagt utført så tett at en forventer ikke at den vil påvirke
badeparken eller ravinene sør for denne. Overvåkingene av vannstanden i dammen bør inngå i
overvåkingen av poretrykk og grunnvann. Også her ble det gjennomført en artskartlegging
sommeren 2008. Konsekvensvurderingen konkluderer med liten negativ konsekvens for
Badeparken.
Hasselbakken og Sjøskogen: Tverrslaget i Rambergtunnelen er planlagt i et gammelt steinbrudd
i Hasselbakken. Riggområdene knyttet til tverrslaget er lagt utenfor områdene som er definert
som svært viktige. Kun atkomsten fra lokalvegen til steinbruddet vil gå gjennom det nevnte
området. Det er ikke funnet rødlistearter i området, men enkelte trær eller andre forekomster
anses bevaringsverdige, og det anbefales at en tar hensyn til disse forekomstene i forbindelse
med detaljplanleggingen av påhugget, samt at de merkes i marka før anleggsarbeidene tar til,
slik at etablerte trær bevares. Dette er fulgt opp i miljøoppfølgingsprogrammet.
Tverrslaget ved Peter Pan vil ikke berøre det området som er avsatt som svært viktig for
biologisk mangfold i Mulvika. Tverrslaget og riggområdet er bevisst lagt utenom området som
ble vurdert som svært viktig for det biologiske mangfoldet. Lokaliteten vil bli berørt da en
rømningsvei anlegges i utkanten av denne. Konsekvensutredningen anser at dette har liten
negativ konsekvens.
Tangenbekken naturreservat blir ikke direkte berørt av tunnelbyggingen. Søndre påhugg for
Grettetunnelen ligger rett vest for reservatet. Ved uformingen av det planlagte anleggsområdet
ved påhugget, må en ta spesielle hensyn til Tangenbekken. Avrenning fra anleggsområdet vil
havne i Tangenbekken, som er sjørretførende og renner gjennom naturreservatet.
Utslippsløsningen fra anleggsdriften og dagsonen må utformes slik at det ikke foregår direkte
for at lokaliteten kan bli berørt av anleggsarbeidet, og gir vurderingen ”liten negativ
konsekvens” for Tangenbekken naturreservat.
Etter bygging av Grettetunnel vil større deler av jernbanen ved Tangenbekken naturreservat
ligge i tunnel. I dette området brukes ravinene som trekkveger for rådyrene. Ny jernbanetrase
blir i mindre grad en barriere for viltet enn dagens jernbane.
Det er ikke registrert noen trekkveger for elg, rådyr eller andre dyr i dagsonene til tunnelene
eller tverrslagene. Enkelte av portalene til rømningstunnelene vil bli liggende i områder
registrert som beiteområder for rådyr. Da rømningstunnelene vil bli drevet fra hovedtunnelen vil
det kun være gjennomslaget og byggingen av portalene og vegene frem til disse, som vil kunne
påvirke dyrelivet i de registrerte viltområdene.
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Totalt sett vurderes prosjektet til å ha liten til middels stor negativ konsekvens for naturmiljøet.
De negative konsekvensene består i mulig økt risiko for avrenning og aktivitet som følge av
anleggsfasen. Dette er konsekvenser som det vil bli gjort avbøtende tiltak for å unngå, og med
den erfaring man nå har opparbeidet i forbindelse med tunnelbygging, er risikoen for drenering
og ødeleggelse av naturverdier liten. Den positive konsekvens i forhold til naturmiljøet er at
over 10 km tunnel, som utgjør en barriere i naturlandskapet i dag, vil fjernes. Som følge av den
store tunnelandelen skapes det heller ikke nye barrierer, i dagsonene følger banen stort sett
samme trase som tidligere.

8.3 Landbruk
Tiltaket har små konsekvenser for landbruket på permanent basis. Den store tunnelandelen
bidrar til at relativt små landbruksarealer blir berørt. Totalt sett vil 29,5 daa dyrket mark, og
29,4 daa skog beslaglegges av tiltaket på permanent basis. Tiltaket medfører også tilbakeføring
av et betydelig areal, både ved nedlegging av eksisterende spor gjennom landbruksområde i
Sande innenfor planområdet, og ved nedlegging av spor utenfor planområdet på et senere
tidspunkt. Gjennom denne planen tilbakeføres 9 daa til jordbruksformål i Sande. Arealbeslaget
skjer i hovedsak nær eksisterende jernbanestrekning, og representerer dermed ikke noen ny
barriere i landbrukslandskapet.
I tillegg vil det i anleggsfasen være behov for midlertidig beslag av 130 daa jordbruksareal og
151,3 daa skogbruksareal. 26 planoverganger blir sanert ved gjennomføringen av tiltaket, herav
mange rene driftsoverganger. Bygging av jernbanearealet fører ikke til deling av bruksenheter.
Der jernbanelinjen flyttes, som ved Sande, er gårdsbruk allerede delt av eksisterende jernbane,
når linjen flyttes må eiendomsgrensene endres, men gammelt spors areal vil bli tilbakeført til
landbruksareal.
13 landbrukseiendommer vil bli berørt av i form av at de må avgi grunn til tiltaket. Av disse
ligger 7 ved Holm i Sande kommune, og 5 ved Sjøskogen i Holmestrand kommune, og 1 i Re
kommune/22/.
Sande
I Sande vil utvidelsen til dobbeltspor fra Holm og sørover skje på dyrket mark, karakterisert
som viktig landbruksareal. Trasèen går langt vest på jordene, og skjærer så inn i et belte av
randvegetasjon og tett skog. Det er på Holm det største permanente arealforbruket finner sted.
Her vil ca.19,7 daa jordbruksareal og 25,1 daa skogareal bli berørt. Skogen er av lav bonitet.
Ved Skjervik vil eksisterende jernbane bli tilbakeført til landbruksformål gjennom denne
planen. 9 daa blir tilbakeført fra jernbaneformål til landbruk. Det blir etablert en driftsundergang
ved Holm som vil lette tilgangen til jordbruks- og skogområdene vest for jernbanelinjen.
Riggområde vil bli etablert på landbruksareal under byggefasen. Til riggområde kreves
midlertidig erverv av 82,4 daa jordbruksareal og 39,3 daa skogsareal. Bygging av
Rambergtunnel er anslått til å ta 44 måneder. Det er gitt en bestemmelse istandsetting av arealer
etter anleggsarbeid, dvs. tilbakeføring til landbruksareal. Det er naturlig at dette også er et tema
i en utbyggingsavtale mellom Jernbaneverket og kommunene.
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Figur 8-3 De lysegrønne arealene er produktive landbruksområder som blir berørt av
utbyggingen ved Holm. Det grønne områdene er uproduktive skogbruksområder.

Figur 8-2 Figuren viser de ulike driftsenhetene ved Holm. Driftssenteret er vist med sort firkant,
jernbanekryssing med sort sirkel. Figuren er laget av GRØNER Samferdsel til
konsekvensutredning fra 1996.
Holmestrand
Hovedriggområdet for Rambergtunnelen vil være på Sjøskogen. Her blir derfor relativt mye
areal berørt kun i anleggsfasen, mindre areal blir beslaglagt permanent. 1 daa jordbruksjord blir
berørt, 4 daa skog må erverves permanent. Ca. 26,3 daa jordbruksareal må erverves midlertidig
til anleggsdrift, ca. 82,9 daa skogarealer. Jernbanen går forbi området i tunnel, så det er kun
behovet for beredskapsplass og omlegging av veger som fører til permanent arealbeslag.
Riggområdene vil bli etablert på områder som er kategorisert som viktige landbruksområder.
Gården Sjøskogen er driftsmessig en del av gården Åsen (gbnr. 76/7, 76/1). Omleggingen av
landbruksveg innebærer ikke oppdeling av driftsenheter. Arealene som vil bli berørt er
karakterisert som viktige landbruksarealer og skog med lav bonitet.
Re
I Re kommune er det i hovedsak Fegstad gård som blir berørt av tiltaket. 9 daa blir beslaglagt
permanent til jernbaneformål og beredskapsplass, så å si alt er jordbruksareal. Dette er i
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hovedsak uproduktive arealer tilknyttet linjen, som ikke er dyrket i dag. Det er behov for 21,3
daa midlertidig erverv av jord og 29,1 daa midlertidig erverv av skog. Dette legges på vest for
eksisterende spor og delvis på jordbruksareal, karakterisert som viktig. Tiltaket endrer ikke
eiendomsstrukturen i området, og berører ikke driftsoverganger.

8.4 Landskapsbilde
Det har vært gjennomført en landskapsanalyse basert på velutviklet og evaluert modell laget av
The Landscape Insistute i Storbrittannia. Modellen beskrives i boken ”Guidelines for
Landscape and Visual Impact Assessment”, Second edition 2002, The Landscape Institute and
The Institute of Environmental Management and Assessment. Landskapsanalysen er beskrevet I
fagnotat landskap fra Atkins /20/. Utredningsområdet omfatter et ca. 15 km langt og opp til 3 km
bredt område fra Holm i nord til Grette I sør.
Totalt sett vurderes konsekvensen av reguleringsplanen å være positiv for landskapsbildet.
Tiltaket medfører at eksisterende jernbanespor vil fjernes i en strekning på over 10 km, og den
landskapsmessige og visuelle barrieren dette har utgjort forsvinner. Positiv landskapsvirkning
for mange mennesker har det spesielt at jernbanen gjennom Holmestrand tas ned og fjernes.
Mindre negative visuelle effekter kan oppstå i form av en utvidelse av antallet master,
kjøreledninger og passerende tog i dagsonene. Disse negative visuelle effekter vil imidlertid
være små eller ubetydelige på grunn av at jernbanen her, helt eller delvis går i skjæring.
Skjæring ved Holm gir et relativt stort inngrep, men inngrepet skjermes bak vegetasjon, og få
har sikt mot dette.
Sande
Etter omtrent 950 meter svinger den eksisterende jernbanen østover mot Ødegården mens den
nye jernbanen fortsetter sørover i omtrent 650 meter langs grensen mellom Holmestrandsveggen
sin fjellside og landsbruksmarken og deretter inn i tunnelmunningen. Fjerningen av den
eksisterende jernbanen vil redusere de visuelle effektene for trafikanter på veg 313 samt for
bosatte ved jernbanen i Ødegården, og dette bedømmes å være positivt. Den nye jernbanen vil
ligge mellom 50-200 meter lengre bort fra rv 313 enn den eksisterende. Skogmark og grupper
av løvtre mellom den nye jernbanen og rv 313 vil skape visuelle barrierer her.
Skogen og Holmestrandsveggen vil skape en klar visuell barriere vest for den nye jernbanen og
det bedømmes at ingen negative konsekvenser vill oppstå her.
Tunnelmunningen vil være et markert innslag i landskapet. Det blir dobbeltsidig skjæring på 22
m vest for sporet, og 15 m øst for sporet. Dette er mindre enn det som lå inne gjennom
hovedplanen. På grunn av topografi og vegetasjon i området vil ikke skjæringen medføre noen
markerte negative visuelle effekter eller forandringer i den eksisterende landskapskarakteren.
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Figur 8-4 Illustrasjonen viser tunnelportal ved Holm. Ill: Atkins Danmark A/S
Holmestrand
Landskapsvirkningene blir positive i Holmestrand by, der banen vil ha en mer tilbaketrukket
plassering inn mot fjellet. Fjerningen av den eksisterende jernbanen langs kysten gjennom
Holmestrand vil redusere de negative visuelle effekter som dagens jernbanespor skaper. Dette
er spesielt viktig ved hotellet, badestedet og rekreasjonsområdet i nærheten av stasjonsområdet.
Den nye jernbanen vil gå i dagsone i ca. 600 meter mellom de to tunnelmunningene.
Tunnelmunningen og den tilhørende skjæringen nord for stasjonen vil synes mest fra rv 313,
men muligens også fra Oslofjorden.
Nedleggelsen av jernbanen gjennom byen vil redusere høydeforskjellene gjennom Holmestrand
sentrum, der høybanen ikke vil ligge som noen barriere, se figur 7-7.
Re
Den nye jernbanetraseen og tunnelmunningen er plassert ca. 500 meter sør for Grette der den
nye jernbanen vil tilkobles den eksisterende. I dag skaper topografien visuelle barrierer mellom
den eksisterende jernbanen og landskapet.
Tunnelmunningen vil på grunn av sin avskjermede plassering være lite synlig fra omgivelsene.
Derfor anses ikke tiltaket å medføre noen negative konsekvenser på landskapskarakteren i
nærområdet. Jernbanens skjæringer skal formes slik at behovet av areal reduseres og at
virkningen på landskapet minimeres.
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Figur 8-5 Illustrasjonen viser tunnelpåhugget ved Fegstad. Ill.: Atkins Danmark A/S
Anleggsfasen
I byggeperioden vil det oppstå midlertidige negative visuelle effekter. Økt anleggstrafikk,
utstyr og maskiner er et nytt visuelt innslag i landskapsbildet under byggeperioden. Det er størst
ulemper i nærheten av rigg- og tverrslagsområder, men det vil også være negative konsekvenser
langs veger som leder til pukkverk og deponier.
Utover effektene som er beskrevet ovenfor vil økte støynivåer og vibrasjoner medføre at
følelsen av et stille og rolig naturområde, som utredningsområdet er i dag, påvirkes. Bygging av
jernbanen bedømmes å ha midlertidige middels negative konsekvenser på områdets forskjellige
landskapskarakterer samt midlertidige middels negative visuelle effekter.

8.5 Støy og vibrasjoner
Det er gjort støyberegninger og modellering med standard nordisk beregningsmetode /9/.
Støyberegningene er gjort iht. Miljøverndepartementets støyretningslinjene T-1442. Støynivået
delt inn i to soner:
Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme formål og der etablering av ny
støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.
Retningslinjenes kriterier for soneinndeling er gjengitt i tabellen under.
Tabell 8-1 Grenseverdier for støy fra jernbane for inndeling av tiltak i gul og rød støysone
Støykilde

Gul sone

Rød støysone

Jernbane

Lden 58 – 68 dB

Lden > 68 dB
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8.5.1

Permanent fase

Støy fra jernbanen
Bygging av parsell 5 mellom Holm og Nykirke vil medføre en markant forbedring av
støyforholdene. Antall støyutsatte boliger blir redusert fra 510 til 3 i forhold til dagens situasjon.
Beregningene har vist at 3 boliger i det nordlige området fra Holm til Rambergtunnelens
nordlige portal har sitt primære utendørs oppholdsareal i gul støysone, hvor utendørs støynivå
vil være høyere enn Lden 58 dB, se figur 8-6. I gul sone må støydempende tiltak gjennomføres
for å gi tilfredsstillende støyforhold. Det planlegges oppført en 2 m høy støyskjerm med en
samlet lengde på 460 m, delt på to strekninger. Dette vil gi akseptable støyforhold for de 3
støyutsatte boligene. Innendørs støygrenser tilfredsstilles for alle boligene, selv uten støytiltak,
se figur 8-7.

Figur 8-6 Støyberegningene viser at 3 boliger vil ligge innenfor gul sone i Sande kommune
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Figur 8-7 Figuren viser støysoner etter at støyskjermingstiltak er gjennomført i Sande
Det er ingen boliger som er utsatt for støy som overskrider grenseverdiene for gul eller rød sone
på de to andre dagstrekningene.
Strukturlyd fra jernbanen
Strukturlyd er høyfrekvente vibrasjoner som for planter seg i fjell, og som kan merkes som lyd
og små ristebevegelser. Teknisk forskrift til pbl med tilhørende standard, 2008, fastsetter at
strukturlyden fra jernbanen skal overholde samme grenseverdier som støy fra tekniske
installasjoner, dvs. være lavere enn 32 dB(A). Strukturlydnivået vil være ulikt for persontog og
godstog. Godstog har de sterkeste utslagene. Resultatene av beregningene viser at omkring
tunnelmunningen mot sør i Holmestrand by vil 24 boliger ha strukturlydnivåer over
grenseverdien. I det sørlige området over Grettetunnelen vil 2 boliger ha strukturlyd over
grenseverdien. Overskridelsen vil kun skje når godstog passerer. Godstog er planlagt til å
passere 2 ganger i døgnet.
Som avbøtende tiltak i forhold til strukturlyd er det prosjektert med innlegging av
vibrasjonsdempende matter i tunnelgulvet i de områder der tunnel går under boligområder.
Dette vil gi støyverdier som ikke overskrider grenseverdiene.
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Vibrasjoner fra jernbanen
Vibrasjoner er lavfrekvente svingninger som kan merkes i nærliggende bygninger når tog
passerer. Det er foretatt beregninger av vibrasjonsnivået for bygninger nærmere sporet enn 50
m. Beregningene viser at man i 6 bygninger vil merke passering av godstogene. I 20 bygninger
vil man i svak grad oppleve vibrasjoner ved godstogpassering. Ved persontogpasseringer vil
ingen bygninger bli utsatt for merkbare vibrasjoner. Tiltak for strukturlyd vil også være
vibrasjonsdempende.
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Støy fra vegtrafikk - Holmestrand nord
Permanent situasjon: Bygging av Grette tunnel utløser endringer i vegsystemet i Holmestrand.
Trafikken som i dag kjører rett inn i Holmestrandstunnelen vest for stasjonen, vil etter
gjennomføring av planforslaget ledes gjennom Rådhusgaten og inn i Holmestrandstunnelen ved
den gamle politistasjonen. Trafikken gjennom Rådhusgata dersom eksisterende veisystem ble
opprettholdt er beregnet til 3700 kjøretøy per døgn i 2010. Men nytt vegsystem, beregnes
trafikken i Rådhusgata til 4500 kjøretøy per døgn i 2010. Omleggingen av vegsystemet
medfører altså en økning av trafikken i Rådhusgata på ca. 800 kjøretøy per døgn. Det er gjort
støyberegninger for Rådhusgata for denne situasjonen, fremskrevet til 2015. Denne er
sammenlignet med støynivåer dersom dagens trafikksystem opprettholdes, også fremskrevet til
2015. Nærmere informasjon om forutsetninger for beregningene og tolkninger av beregningene
kommer frem av rapport om Trafikkstøy i Rådhusgaten fra Atkins Danmark AS /15/.
Beregningene viser at i dersom eksisterende vegsystem ble opprettholdt i 2015, ville maksimalt
beregnet støynivå ligge på 67 dB(A). 18 boliger ville ligget i gul sone, mens 19 ville ligge i rød
sone. Med nytt vegsystem vil maksimalt beregnet støynivå fortsatt ligge på 67 dB(A).
Trafikkøkningen på 8 % bidrar altså ikke til økning i maks støynivå. I følge støyretningslinje T1442 inntrer ikke tiltaksplikt når ikke økningen overstiger 3 dB(A), og tiltaket ikke medfører
fysiske endringer eller ombygging av veien.
Kun i beredskapssituasjon: I dag går beredskapstrafikken gjennom Holmestrandstunnelen
dersom E-18 må stenge i begge retninger. Sannsynligheten for at dette vil inntreffe er anslått til
2 timer 8 ganger per år. Under anleggsperioden for Grette tunnel vil Holmestrandstunnelen være
stengt, og beredskapstrafikk må gå gjennom Holmestrand sentrum. Etter anleggsperioden vil
vegsystemet være omlagt, slik at trafikken til Holmestrandstunnelen i nord vil gå inn i ny kort
tunnel fra den gamle politistasjonen. Rådhusgata får permanent økt beredskapstrafikk.
Det er gjort vurderinger av hvordan denne økningen vil påvirke støybildet langs vegnettet, og
det er laget støysonekart /15/ . Støyberegninger gjøres normalt i forhold til årsdøgnstrafikk (ÅDT).
En trafikkøkning som inntreffer 2 timer 8 ganger i året vil ikke påvirke ÅDT merkbart, og da
heller ikke støynivåene.
Støyberegningene er gjort i forhold til forventet trafikkmengde i år 2015. Støyberegningene
viser at det i dag, med eksisterende vegsystem, er 18 hus som befinner seg innefor gul sone og
19 hus som befinner seg innenfor rød sone. Beregningene viser også at maksimalt støynivå selv
på de 8 dagene med beredskapstrafikk kun øker marginalt, fra 67 dB til 69 dB. I følge
støyretningslinje T-1442 inntrer ikke tiltaksplikt når ikke økningen overstiger 3 dB(A), og
tiltaket ikke medfører fysiske endringer eller ombygging av veien.

Eksisterende vegsystem,
støysituasjon 2015

Nytt vegsystem, støysituasjon 2015

Nytt vegssystem – vanlig trafikk
samt beredskapstrafikk 2015 (8
døgn per år)

Figur 8-8 Resultater av støyberegninger i Rådhusgata og Langgata
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Støy fra vegtrafikk – Holmestrand sør
Støybildet i søndre del av Holmestrand sentrum endres som følge av vegomlegging av
hovedgate gjennom byen. Hovedgaten i dag, Langgata, vil kunne gjøres om til gågate, da ny
hovedgate legges til nedlagt spor og Jernbanegata sør for nytt tunnelpåhugg til
Holmestrandstunnelen. Dette innebærer at bebyggelsen langs Jernbanegata vil få økt støy i
forhold til i dag. Det er gjort støyberegninger for den nye hovedvegen, der trafikken er
fremskrevet til 2020. Denne er sammenlignet med støynivåer dersom dagens trafikksystem
opprettholdes, også fremskrevet til 2020. Nærmere informasjon om forutsetninger for
beregningene og tolkninger av beregningene kommer frem av rapporten fra Atkins Danmark AS
/24/
.
Rapporten viser at antall støyutsatte bygninger i Langgata, beliggende i rød sone, blir redusert
fra 17 til 0 med omlegging av vegsystemet iht. planforslaget. Antall bygninger i rød sone i ny
Jernbanegate, samt Weidemannsgate fra Rådhusgata til Langgata øker fra 1 til 3, og antallet i
gul sone øker fra 3 til 9. Undersøkelsen har ikke vurdert hva slags bruk bygningene som blir
utsatt har i dag.
Planbestemmelsene stiller krav om at eksisterende bygninger med støyfølsom arealbruk ikke
skal overstige Lden 55 dB mellom 0700 og 2300, og ikke L5AF 70 dB mellom 2300 og 0700. Det
er vegeier som er ansvarlig for å treffe tiltak for å bringe støyforholdene for støyfølsom
arealbruk langs veiene i tråd med retningslinjene.

Figur 8-9 Figuren viser støysoner i Holmestrand sør ved en trafikkfremskriving til 2020.
Første bilde viser støynivået dersom eksisterende veisystem opprettholdes, andre bilde viser
støybildet dersom veisystemet legges om slik som det er forutsatt i reguleringsforslaget

8.5.2

Støy i anleggsfasen

I anleggsfasen vil det bli gjennomført flere aktiviteter som kan medføre støy. Tunneler skal
sprenges og drives, store steinmasser skal transporteres til massedeponi, stasjonsområdet skal
omdannes, rives og bygges ut, og det skal bygges nye veger i sentrum.
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Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 har egne retningslinjer for begrensning av støy
fra bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedreglene for støygrensene er som vist i tabellen
nedenfor:
Bygningstype

Støykrav om
dagen (LpAeq,12h, 07
– 19)

Boliger, fritidsboliger,
sykehus, pleiehjem
Skole, barnehager
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Støykrav om aftenen
(LpAeq,4h, 19 – 23)
eller søn-/helligdager
(LpAeq,16h, 07 – 23)
60

Støykrav om natten
(LpAeq,8h, 23 – 07)

45

60 i bruksperioden

Når anleggsarbeidet varer lenger enn 6 uker, skjerpes grenseverdiene for støy.
Reguleringsbestemmelsene har tatt høyde for dette, slik at langvarig støyende
anleggsvirksomhet har strengere støygrenser enn kortvarig støyende anleggsvirksomhet.
Sprengning av tunnel
Sprengning i anleggsperioden kan føre til strukturlyd og vibrasjoner. Det er ikke forventet noen
risiko for skader på bygninger ved sprengning. Det skal i følge miljøoppfølgingsprogrammet
utarbeides et kontrollprogram for overvåking av nærliggende bygningers grunnmurer i
forbindelse med sprengningsarbeidene.
Sprengning i tunnel vil ikke medføre store konsekvenser i forhold til støy.
Anleggstrafikk
Det er redegjort for mengder masse som må borttransporteres som følge av tunneldrivingen,
samt transportruter for anleggstrafikk under kap.7.12. Figur 7-30 viser hvilke kjøreruter som vi
bli brukt under borttransporten, og tabell 7-2 viser antall lastebiler som vil kjøre bort masser per
uke. Det er gjort beregninger av konsekvensene av denne økte transporten langs kjørerutene når
det gjelder støy. Følgende grenseverdier gjelder for støy fra veg:

Støykilde

Veg

Grønn støysone,
utendørs støy - Lden
[dB(A)]
< 55

Gul støysone, utendørs
støy - Lden [dB(A)]
55 - 65

Rød støysone, utendørs
støy - Lden [dB(A)]
> 65

Tabell 8-2 Gjeldende soneinndeling for støy fra veg
På ruten mellom Holm og Hanekleiva pukkverk kjøres rv 319 (70 km/t) gjennom bebygd
område. Her vil boliger med en avstand mindre enn ca. 15 m fra vegen ligge i gul sone (55 Lden
– 65 Lden).
På ruten fra tverrslag i Sjøskogen til Solum pukkverk kjøres på en smal veg (30 km/t) nær
tverrslaget. Her ligger en bygning i gul sone. Videre kjøres det gjennom Holmestrandstunnelen,
til ny kryssløsning like nord for Peter Pan. Ingen boliger vil her ligge innenfor gul sone.
På ruten mellom tverrslag fra Peter Pan til Skaane pukkverk kjøres på rv 313 (70 km/t) gjennom
bebygget område. Her vil hus med mindre avstand enn ca. 10 m fra vegen ligge i gul sone.
De bygningene som ligger i gul sone for trafikkstøy, gjør det allerede i dag. Anleggstrafikken
gir et minimalt bidrag til støynivået (1 – 2 dB). Dette bidraget utløser ikke tiltaksplikt.
Den samlede støybelastning er forventet å øke med ca. 1 – 2 dB ved tilførsel av den ekstra
anleggstrafikken for transport av masse. I følge støyretningslinje T-1442 inntrer ikke tiltaksplikt
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når ikke økningen overstiger 3 dB(A), og tiltaket ikke medfører fysiske endringer eller
ombygging av veien.
Annen anleggsaktivitet
Anleggsarbeidet vil særlig i Holmestrand kunne gi støy i forbindelse med riving av plattformer
og bygninger. Disse aktivitetene fastlegges nærmere i byggeplan- og anbudsfase. Det foreslås i
miljøoppfølgingsprogrammet å etablere et støymålingsprogram som måler støy fra
anleggsaktiviteten. Reguleringsbestemmelsene fastsetter grenseverdier for støy i tråd med T1442.

8.6 Forurensning
En målsetning for anleggsperioden er at anleggsvirksomheten i minst mulig grad skal medføre
forurensning til vann og grunn. Prosessvann fra tunneldriften er rikt på slam fra boring og
sprengning. Det vil bli innført rutiner som sørger for at alt vann fra anleggsområder og tunneler
passerer sedimenteringsbasseng for utskillelse av finstoff før det slippes til sjøen vi egne
avløpsledninger eller overvannsnett. Rigg- og anleggsområdene ligger alle i nærheten av sjøen
eller vassdrag/vannforekomster. Miljøoppfølgingsprogrammet for anleggsperioden beskriver
målsetninger og avbøtende tiltak for å hindre avrenning. Jernbaneverket vil bl.a.utarbeide en
plan for behandling av drifts- og drensvann fra tunnelanlegget. Planen behandles av
Fylkesmannen i Vestfold, og endelig utslippstillatelse vil foreligge før anleggsstart. Det vil også
bli gjennomført overvåking av resipientene i henhold til de myndighetskrav som vil bli stilt.
Avløp fra brakkerigger, kontorer, verksteder osv. skal knyttes til det offentlige avløpsnettet og
behandles etter kommunalt reglement.
Ved Holmestrand stasjon er det forurenset grunn. Mindre forurensninger er kartlagt sør i
stasjonsområdet (gammelt kokslager og smie), men potensialet for å treffe på forurensede
masser er også tilstede i resten av dagsonen i Holmestrand. Miljøoppfølgingsprogrammet ser
nærmere på forhold som kan inntreffe i anleggsperioden, og fastsetter avbøtende tiltak og
oppfølging. For håndtering av evt. forurenset grunn vil forurensningsforskriftens kap. 2 legges
til grunn.
Planforslaget berører ikke vannressurser av betydning, og vil heller ikke endre hydrologien i
området på en slik måte at det oppstår vesentlige konflikter 0. Sannsynligheten for at brønner i
fjell som ligger over eller nær tunneltrasèer vil bli påvirket av de sementbaserte
injeksjonsmassene er liten. Brønner i løsmasser vil ikke berøres i noe omfang i det massene i
området er forholdsvis tette (leire og silt). Det vil bli foretatt en kartlegging av
grunnvannsbrønner før utbygging påbegynnes.

8.7 Nærmiljø
Konsekvensene av reguleringsplanforslaget for nærmiljøet dreier seg først og fremst om
konsekvensene av trafikk og trafikksikkerhet, støy, estetikk og landskapsvirkning samt
konsekvenser for barn og unge. Trafikk og trafikksikkerhetskonsekvensene er beskrevet i kap.
8.9. Støykonsekvensene er beskrevet i kap. 8.5. Landskapskonsekvenser er beskrevet i kap. 8.4.
Planens konsekvenser for barn og unge beskrives her.
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8.7.1

Konsekvenser for barn og unge
Sande
Det nye dobbeltsporet vil ikke berøre
barn og unges interesser ved Holm.
Jernbanen representerer allerede i dag en
barriere i forhold til ferdsel og lek, og
landbruksområdene øst for jernbanen
bidrar også til at dette ikke er et område
som barn pleier å oppholde seg. Kryssing
av jernbanen ved Skjervik til
skogsområdene bak blir nå lettere pga.
etablering av planfri jernbaneundergang.
Det er ikke skoler eller barnehager i
nærheten av planområdet i Sande.

Barn og unge kan imidlertid i noen grad
bli berørt av anleggstrafikken fra Holm
og Sjøskogen på veg mot Hanekleiva
pukkverk, se figur 7-31. Denne trafikken
går nordover på rv. 313, og tar så av på
rv. 319. Haga skole og Sande
ungdomsskole ligger i skolegata, like ved
Figur 8-10 Haga skole og Sande ungdomsskole
ligger i skolegata. Kjørerute for anleggstrafikken fra rv. 313, nord for avkjøringen mot rv.
319. Skolen blir dermed ikke direkte
sør og inn rv. 319 mot nordvest
berørt, men noen av skolebarna kan ha
skoleveg langs enten rv. 313 eller rv. 319. Det er gang- og sykkelveger og fortau inn mot skolen
fra de fleste boligområder rundt, så det er grunn til å tro at trafikken ikke vil utgjøre noen risiko
i forhold til skolevegen. Det er ikke lagt inn kjøretidsbestemmelser i planbestemmelsene.
Holmestrand
Gjennom Holmestrand kommune, langs sjøen nord for sentrum, innebærer tiltaket nedlegging
av eksisterende spor, og tilgjengeliggjøring av dette for friluftsformål. Mange mindre
adkomstveger krysser jernbanen i dag og disse blir nå nedlagt. Fremkommelighet og sikkerhet
for barn og unge øker dermed i dette området.
Det ble i 1994 gjennomført en barnetråkkregistrering i Holmestrand sentrum.
Barnetråkkregistreringen viser at det er få konflikter i sentrum mellom traseen og barns
interesser, men mange muligheter for forbedringer. Eksisterende jernbanespor blir nedlagt
gjennom sentrum. Mellom stasjonen og gamle politistasjon gjøres denne om til gang- og
sykkelveg. Dette representerer en forbedring i forhold til barns sikkerhet. Langgata frigjøres for
eventuell bruk som gågate. Området langs Jernbanegata oppleves av elevene som en farlig
skoleveg. Her vil ny hovedveg med fortau gjennom sentrum gå. Det at Høybanen tas ned, bidrar
til bedre sikt- og lysforhold. Dette er også en fordel for barns ferdsel. Ingen arealer avsatt til
lekeområder for barn blir berørt. Planforslaget har positive konsekvenser for barn og unge.
Re
Planområdet ligger nedenfor landbruksarealene på Fegstad gård, langs eksisterende jernbane.
Det er ikke tegn til at området er brukt som lekeområde for barn, og det er ikke skoler,
barnehager etc. som berøres. Planforslaget har ingen konsekvenser for barn og unge i Re.
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Figur 8-11Barnetråkkregistreringer foretatt i 1994.
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8.8 Friluftsliv
En ny jernbane vil ikke påvirke muligheten til å fortsatt drive friluftsliv i banens nærområde
negativt. I og med at banen i hovedsak går i tunnel, blir de viktige friluftsområdene rundt ikke
berørt. Dagstrekningen i Holmestrand berører ikke friluftslivsinteresser utover sykling og gange
til daglige gjøremål. Dette kan opprettholdes. Dagstrekningen ved Holm er ikke et vanlig
utgangspunkt for turer i marka, og konsekvensene for friluftslivet er små. Jernbanen går der
allerede i dag. Ved Holm blir det etablert en landbruksundergang, denne vil bidra til en lettere
tilgang til skogsområdene bak enn i dag. Sør for Grette-tunnel vil nytt dobbeltspor heller ikke ha
negativ effekt. Eksisterende bane er allerede i dag en barriere for bruk av skogsområdet ved
Tangenbekken. Dette forholdet vil forbli uendret.
På sikt vil konsekvensen av tiltaket være svært positiv for friluftslivet, fordi eksisterende
jernbanespor blir frigitt. Det mest sannsynlige bruksformålet på nedlagt spor på de strekningene
som da vil gå i tunnel, er kyststi. Dette vil bli avklart gjennom en egen reguleringsprosess.
Konsekvensene for friluftslivet anses positive.

8.9 Trafikk og trafikksikkerhet
Tiltaket medfører at 26 planoverganger blir sanert. Dette representerer økt trafikksikkerhet både
i forhold til alle trafikantgrupper.
Reguleringsplanen er først og fremst utarbeidet for å få gjennomført utbyggingen av
dobbeltsporet jernbane. Dette har i seg selv ikke noen direkte konsekvens for vegtrafikken. En
av målsetningene for prosjektet er å redusere biltrafikkvekst, og få flere reisende over på
kollektiv. Slik sett kan man håpe at noe av pendlertrafikken til Oslo blir redusert.
Reguleringsplanen innebærer endringer av vegsystemet som følge av at Holmestrandtunnelen
avskjæres av Grettetunnelen. Det er redegjort for disse endringene i kap. 7.10.1. Endringene vil
føre til noen endringer i trafikkstrømmer og trafikktall for enkelte veger innenfor og i nær
tilknytning til planområdet. Figuren nedenfor viser trafikktall som er lagt til grunn i
planleggingen.

Figur 8-12 Figuren viser beregnede trafikktall i 2020 i Holmestrand sentrum
Trafikksikkerhet:
Når det gjelder trafikksikkerhet for nytt vegsystem i Holmestrand, er det lagt inn tiltak med flere
opphøyde gangfelt og opphøyd kryssområde ved Rådhuset, for å redusere hastigheten gjennom
byen. Det er lagt opp til en hastighet på 30-40 km/t.
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Krysset ved den gamle politistasjonen er utformet med tanke på en mest mulig trafikksikker
løsning både for myke og harde trafikanter. Det er viktig for Statens vegvesen å unngå
oppstuving i tunnelen ved bruk av rv. 313 som beredskapsveg. Derfor er denne kryssløsningen
valgt. De gjennomgående feltene følger rv. 313, selv om den største trafikkstrømmen vil gå
mellom Rådhusgata og Jernbanegata (rv. 315) i ny vegsituasjon.
Myke og harde trafikanter er skilt med fortau, gang- og sykkelveg. Siktkrav fra håndbok 017 er
lagt inn for alle kryss og avkjørsler.
Trafikksikkerhet i anleggsperioden:
I anleggsperioden vil det bli økt trafikk ved påhuggene. Sett i forhold til de kjøreruter som vil
bli kjørt fra de ulike påhugg, må det påregnes at trafikken på de enkelte veger får et
trafikktilskudd på 150 kjt/døgn. Mesteparten av denne trafikken kjører på rv. 313, men på
enkelte deler av strekningene må mindre lokale veger benyttes. Når det gjelder trafikksikkerhet
er det ved kryss de fleste uhell inntreffer. Kryssene skal derfor gis en god
trafikksikkerhetsstandard. Ved de tre tverrslagene Holm, Sjøskogen og Peter Pan, er det planlagt
kanalisert kryss (venstresvingefelt) med rv. 313.
Hastigheten i kryss med anleggsveger må være lavere enn 70 km/t. Dersom fotgjenger eller
syklist passerer anleggsvegen, må fartsgrensen ikke være høyere enn 50 km/t. Dersom antallet
fotgjengere eller syklister er høyt, må fartsgrensen ikke være høyere enn 30 km/t. Krysset ved
anleggsveg ved påhugget på Holm er fartsgrensen 80 km/t. Ved anleggsveg ved tverrslag
Sjøskogen er fartsgrensen 60 km/t og ved anleggsveg ved tverrslag Peter Pan er fartsgrensen 70
km/t.
I Sande passerer massetransportene gjennom tettstedet på rv. 319. På den østlige side av
riksvegen ligger barnehage og skole, og på den vestlige siden ligger en del bolighus. Det er
derfor aktuelt å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak for å sikre overgangen til skolen på et eller
to punkter.
I Holmestrand passerer noe anleggstrafikk gjennom den sydlige del av Holmestrand. På deler av
denne vegen ferdes skolebarn, og det kan bli aktuelt å gjennomføres trafikksikkerhetstiltak på
tre til fem punkter.
Trafikksikkerhetstiltak går ut på å redusere farten til lastebilene, dette kan gjøres med ulike
former for fartshumper eller innsnevringer, se detaljplan side 108./11/
Miljøoppfølgingsprogrammet/29/ og notat G13 ROS-analysen/27/ beskriver også
trafikksikkerhetstiltak i anleggsperioden, som hastighetsbegrensning og faste kjøretider på
massetransporten.
Beredskapsveg:
Riksveg 313 gjennom Holmestrand vil være beredskapsveg for E18. Omkjøring vil bare rent
unntaksvis, som ved bilbrann, iverksettes for begge retninger samtidig. Da
omkjøringssituasjoner normalt maksimalt vil vare i 2,5 time pr. hendelse vil omkjøringstrafikk
som belaster Holmestrand gjennomsnittlig utgjøre størrelsesorden 10 timer pr. år. Boligene på
strekningen fra Holmestrand stasjon til den gamle politistasjonen vil få noe økt støy i disse
periodene. Dette er beskrevet i kap. 8.5.

8.10 Nedlagt jernbanespor
Når togtrafikken blir satt på det nye dobbeltsporet vil det gamle jernbanesporet bli fristilt til
andre formål. Det må i samarbeid med kommunene gjøres vurderinger av hvordan de frigjorte
arealene skal benyttes. Disse vurderingene kan resultere i at det utarbeides reguleringsplaner for
de deler av nedlagt spor der det er naturlig. For andre deler av det nedlagte spor kan det være
mest aktuelt å avklare arealbruken gjennom avtaler med kommune eller grunneiere. Det er
Jernbaneverkets ansvar å fjerne alt jernbaneteknisk materiell på nedlagt spor.
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9

RISIKO OG SÅRBARHET

Hensynet til samfunnssikkerhet er håndtert på flere måter gjennom planleggingen og i
planforslaget. Grunnlaget for vurderingene er vurdert i ulike rapporter, referert i referanseliste.
Det er risiko knyttet til omgivelsene, risiko i forbindelse med anleggsfasen og risiko i
driftsfasen. Resultatet av utførte arbeider og vurderinger er sammenstilt nedenfor.

9.1

Ytre risikofaktorer

Med ytre risikofaktorer menes egenskaper ved planområdet og dets omgivelser som kan
representere fare for anlegget. Dette kan omfatte ras, skred, flom osv. Ytre risiko er vurdert bl.a
i teknisk notat om rasrisiko, samt stabilitetsvurderinger gjort i forbindelse med byggegrunnen.
Den største risikofaktoren i området er risikoen for ras fra Holmestrandsveggen i dagsonen,
samt utglidning av masser som utløser bakenforliggende kvikkleireskred.

9.1.1

Ras

NSB har gjennomført rensk av Holmestrandsfjellet hvert 5. år fra mellomkrigstiden til ca. 1988,
da det ble foretatt omfattende sikringsarbeid med nett og bolter. Hver gang er det blitt rensket
ned 2-300 m3 løs stein. I forbindelse med bygging av Holmestrandstunnelen ble det registrert et
løst fjellparti, ”Paven”, som ble sprengt ned i 1997/98.
I forbindelse med utbygging av ny Holmestrand stasjon foretok NGI i hovedplanfasen
rasrisikovurdering. NGI anbefalte at linja ble flyttet lenger fra fjellveggen for å få plass til
rassikring i form av grøfter og voller. Dette betinget at radiusen ble endret til 1000 m. Senere er
det kommet nye krav til kurvatur, og det skal nå være en minste radius på 2000 m gjennom
stasjonsområdet. Dette har komplisert situasjonen ytterligere i forhold til det som av NGI ble
ansett som problematisk, fordi linja nå kommer ca. 25 m nærmere fjellet enn dagens trase. Det
er gjort vurderinger rundt rasrisiko og avbøtende tiltak for dette også i denne planfasen /16/. Gitt
at følgende sikringstiltak gjennomføres, anses planløsningen som nå er foreslått som forsvarlig:
•

•
•
•
•
•
•

Det foretas en grundig inspeksjon av de usikrede fjellflatene med kompetent
ingeniørgeologisk personell for en kartlegging av rasfaren. Dette betinger bruk av
klatreutstyr.
Sprengning av større usikre partier som ikke lar seg renske ned.
Manuell rensk av fjellflatene for å få ned det som er løst.
Bolting av potensielt løse blokker.
Nettsikring på flater som ikke allerede er nettsikret.
Beskyttelsesvegg på hele strekningen langs stasjonsområdet mellom pr. 8020 – 8520,
antatt nødvendig i 4 m høyde over plattform, totalt 500 m.
Skredoverbygg som forlengelse av portalen på søndre påhugg Rambergtunnelen, til
sammen 45 m.

Alle disse sikkerhetstiltakene vil bli etablert.
Geoteknisk fagkompetanse beskriver skredfaren slik: ”Det er lite sannsynlig at sikring med
bolter og nett kan gi 100 % sikkerhet mot nedfall over lengre tid, og sikringen vil trenge
regelmessig vedlikehold. Små steiner som kan passere gjennom nettmaskene kan, med
fallhøyder på opptil 70 m forårsake skader”. Isdannelse og nedfall av is er også beskrevet som
en mulig ulykkeårsak. I tillegg til bolter og nett er det altså nødvendig å sikre med voll eller
grøft eller skredoverbygg som avbøtende tiltak for rasrisikoen. Med kurveradius 2000m vil det
ikke være plass til fangvoll og grøft, og man må derfor i stor grad basere seg på direkte sikring
av fjellveggen, samt en beskyttelsesvegg mot plattformen. Dette ligger inne i
utbyggingsprosjektet.
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Som det fremgår vil det bli omfattende arbeider i selve fjellsiden, noe som vil kreve mye
manuelt arbeid med personell med klatreutstyr, og borutstyr etc. spesielt tilpasset denne typen
arbeid. Hele strekningen er 600 m lang og i gjennomsnitt ca. 70 m høy, dv. Ca. 42.000 kvm. Det
er antatt nødvendig å renske hele flaten, men bare nettsikre ned til 10 m over foten av fjellet.
Det er mulig at noen deler av fjellsiden er så bra at nettsikring ikke er nødvendig.
Holmestrandsveggen i tilknytning til stasjonsområdet er avsatt som fareområde etter pbl § 25 nr.
5. Flere at sikringstiltakene er også fastlagt gjennom planbestemmelsene.

9.1.2

Grunnforhold

Videre er planområdet preget av dårlige grunnforhold, med mye kvikkleire. Det er utført en stor
mengde grunnundersøkelser i Holmestrand sentrum. Grunnen i sentrum er grundig dokumentert
gjennom flere notater gjennomført i denne planprosessen, bl.a. notat G11 Stabilitet i
Holmestrand sentrum/18/ og geoteknisk fagrapport. Denne rapporten konkluderer med at
stabilitetsforholdene i Holmestrand generelt er dårlige. Det gjelder spesielt områdene nord og
sør i byen. På det midtre partiet er det en stabiliserende fjellrygg ut mot sjøen.
Områdestabiliteten vil være avhengig av lokalstabiliteten ut mot sjøen. Lokale brudd i
kvikkleire ved utfylling eller andre anleggsarbeider i sjøkanten kan få omfattende konsekvenser
med bakovergripende ras/glidninger. Alle grave- og fyllingsarbeider bør derfor utføres slik at
det ikke påføres tilleggslaster på grunnen. Stabilitetsforholdene må vurderes i detalj av
geoteknisk sakkyndig for hvert enkelt prosjekt. Som avbøtende tiltak ved anleggsarbeidet i
Holmestrand vil det bli foretatt kalk/sementstabilisering, spunting og jetpeling. Det er også lagt
opp til å påskynde utjevning av poreovertrykket ved å sette ned vertikaldren i grunnen på
forhånd. Poretrykket vil bli fulgt opp med målinger i anleggsfasen. Dersom det er høye
poretrykk, vil det kunne bli ventetid og restriksjoner på hvor man kan jobbe. Utbyggingen av
tiltaket vil bedre den globale stabiliteten i området. Risikoen knytter seg altså til anleggsfasen.
Etter gjennomføring av tiltaket vil risikoen for utglidning og kvikkleireskred være mindre enn
før gjennomføring av tiltaket.

9.2

Anleggsfasen

Det er gjennomført en ROS-analyse for anleggsarbeidet /17/. Arbeidet er gjennomført av
ressurspersoner i Jernbaneverket og miljøansvarlige hos planleggende konsulenter.
Konsekvensene er vurdert i 5 klasser, fra ingen eller ubetydelig miljøpåvirkning til hendelser
med alvorlig miljøpåvirkning (varige, omfattende ødeleggelser). Sannsynligheten er også
vurdert i fem klasser, fra lite sannsynlig (sjeldent forekommende) til svært sannsynlig.
Vurderingen av hendelsene er basert på at allment aksepterte tekniske løsninger vil bli brukt
innenfor anleggsområdet.
Det er ikke identifisert noen hendelser med første prioritet for tiltak. Det er identifisert en
hendelse med alvorligste utfall, nemlig at sprengstoff kommer på avveie og fører til ulykke med
dødelig utfall. Tiltak for å sikre seg mot dette er at sprengstoff blir oppbevart forsvarlig. Det er
identifisert en hendelse i rød sone, med prioritet 2. Det gjelder impulsstøy fra ramming av spunt
og peler samt pigging i dagsonene ved Holmestrand og påhuggene. Aktuelle tiltak er å benytte
minst mulig støyende prosess, samt dialog med naboer.
De fleste risikomomenter i risikomatrisen kommer i gul sone, dvs. tiltak mot hendelser med
prioritet 3 og 4.

9.3

Driftsfasen

Jernbaneverkets sikkerhetsfilosofi lyder /6/: Jernbanetransport skal ikke føre til tap av
menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, omgivelser eller materiell. Jernbaneverkets
overordnede mål for jernbanesikkerhet er formulert som: Det etablerte sikkerhetsnivå for
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jernbanetransport i Norge skal opprettholdes. Alle endringer skal siker en utvikling i positiv
retning.
Det er gjennomført en RAMS-analyse i forbindelse med jernbanetiltaket /21/. RAMS står for
Reliability, Availability, Maintainability, Safety. Krav om RAMS-analyse følger av EUregelverket. RAMS-analysen gjelder i første rekke sikkerhet i forbindelse med togframføringen.
RAMS-analysen dekker risiko for skade mot personer (togpersonell, passasjerer, 3.person),
samt risiko for skade på materiell og banelegeme. RAMS dekker ikke ytre miljø under bygging
og prosjektering. Målsetningen er at toget skal være det sikreste kollektive fremkomstmiddel.
Det skal kun bygges planskilte kryssinger av jernbanesporet. Signalanlegg skal bygges med vekt
på standardisering. Det stilles krav til pålitelighet, tilgjengelighet, sikkerhet med mer med basis
i teknisk regelverk. Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok legges til grunn. Gjeldende krav til
sikkerhet i tunneler skal ivaretas.
Gjennom RAMS-analysen er alle forhold vedrørende sikkerhet ved jernbanedriften vurdert og
tiltak fastsatt.
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GJENNOMFØRING

10.1 Finansiering og fremdrift
Gjennomføring av tiltaket er avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet. I forslag til NTP for
perioden 2010 – 2019 er det avsatt planleggingsmidler for strekningen Holm – Nykirke. I tillegg
er det avsatt byggemidler for strekningen Holm – Holmestrand.
Fremdriftsplanen for gjennomføring av utbyggingen av Vestfoldbanen er følgende:
Barkåker – Tønsberg:
Holm – Holmestrand:
Farriseidet – Porsgrunn:
Holmestrand – Nykirke:

2009 – 2011
2010 – 2013
2011 – 2015
2014 - 2017

Totalt utgjør disse prosjektene en investering på ca. 9 mrd kr.
Jernbaneverket og Holmestrand kommune er enige om at JBV utarbeider forslag til
reguleringsplan for ny veg i traséen for eksisterende jernbane og dekker kostnadene i
forbindelse med utarbeidelse av planen. Jernbaneverket og kommunen er videre enige om at
Jernbaneverket stiller grunnen i eksisterende jernbanetrasé til disposisjon for opparbeidelse av
vegen vederlagsfritt. Dette forutsetter Stortingets godkjennelse. I tillegg påtar Jernbaneverket
seg å rive og fjerne alle jernbanetekniske anlegg, konstruksjoner og fundament innen for det
regulerte arealet av den nye vegtrasèen.
For øvrig har JBV ingen forpliktelser som tiltakshaver eller på annen måte i forbindelse med
gjennomføring av reguleringsplanen for omlegging av vegsystemet, herunder prosjektering ,
grunnerverv og opparbeidelse.

10.2 Byggeplan / detaljplan / rammesøknad
Jernbaneanlegg er unntatt kravet til byggesaksbehandling, jfr. saksbehandlingsforskriften (SAK)
§ 7 nr. 2 til plan- og bygningsloven:
Tiltak nevnt nedenfor under bokstav a - e skal ikke behandles etter pbl kap. XVI om
saksbehandling, ansvar og kontroll. Øvrige krav nevnt i nr. 1 første ledd gjelder likevel.
a)

Bygninger eller bygningstekniske installasjoner i tilknytning til anlegg som nevnt i nr. 1
bokstav b og c.

b)

Jernbaneanlegg, herunder sporveg, tunnelbane og forstadsbane, som anlegges etter
bestemmelser gitt i eller i medhold av lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av
jernbane, herunder sporveg, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven), så langt
tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan eller bebyggelsesplan etter planog bygningsloven. Reglene om ansvar og kontroll kommer uansett ikke til anvendelse
for jernbaneanlegg som krever godkjenning av Statens jernbanetilsyn etter
jernbaneloven.

Det samme regelverket gjelder for veganlegg. Heller ikke for dem er det krav til
byggesaksbehandling. Det må utarbeides byggeplan for vegene. Disse må godkjennes av Statens
vegvesen før bygging.
For stasjonsområdet er plattformer og stasjonsbygning avsatt som jernbaneformål. Felt J2, er
avsatt som off. trafikkområde jernbane/kollektivterminal/parkering. Her er det forutsatt
utarbeidet en utomhusplan, og for øvrig en detaljert rammesøknad.
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For de øvrige områder gjelder plan- og bygningslovens bestemmelser om to-trinns
rammesøknad ved gjennomføring av tiltak innenfor planområdet.

10.3 Erverv og eiendomsoverdragelser
Bygging av dobbeltsporet jernbane medfører behov for mer areal, både til byggegrunn og til
anleggsarbeid. Dette må erverves av Jernbaneverket fra private eiere. Ut fra planen ligger det
an til at det blir behov for å erverve 59 daa permanent, og ca. 281 daa som midlertidig
anleggsområde. Om det blir behov for å erverve riktig så mye til anleggsarbeidet er ikke avklart
ennå. Det er tatt i litt for å være sikker på at nok areal er avsatt. Det er ikke behov for å innløse
hele eiendommer. Slik det ser ut nå er det behov for permanent erverv av areal fra 17
eiendommer.
Vedtatt reguleringsplan viser nøyaktig hvilke arealer som berøres. Reguleringsplanen vil bli
bindende for bruken av arealet innenfor planområdet, og berørt areal kan ikke brukes eller
fradeles til formål som gjør det vanskelig å gjennomføre planen. Reguleringsplanen gir rett til
ekspropriasjon i ti år fra planen er endelig vedtatt. Anleggsarbeidene kan ikke starte før det er
inngått avtale med, eller ekspropriert arealer fra grunneierne.
Prosessen rundt grunnerverv er slik: Jernbaneverket tar direkte kontakt med alle som må avgi
grunn når reguleringsplanen er vedtatt. Det er ønskelig å komme frem til frivillige avtaler om
eiendomsoverdragelser og erstatning. Hva som erstattes og prinsippene for hvordan erstatningen
skal avgjøres er fastlagt i lovverk og rettspraksis. Dersom enighet med berørte grunneiere ikke
oppnås, vil Jernbaneverket måtte ekspropriere grunn. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen.
Avgjørelser her kan ankes videre i rettssystemet. Jernbaneverket dekker utgifter til teknisk og
juridisk bistand både ved forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn.
Jernbaneverket får vanligvis tildelt midler til erstatninger omtrent ett år før anleggsstart. I
enkelte tilfeller kan det derfor gå relativt lang tid fra reguleringsplanen vedtas til Jernbaneverket
kan utbetale erstatningene.
Også andre deler av planen krever ved gjennomføring eiendomsoverdragelser. Veisystemets
omlegging vil enkelte steder føre til behov for noe erverv av veiareal fra private eiere. Noen
steder vil eksisterende veiareal bli overflødig og kunne inngå i tilliggende arealbruk, og om
ønskelig erverves eller overføres til tilliggende eiendommer. F.eks. vil det som følge av planen
frigjøres mye veiareal i krysset Kirkegaten / Rådhusgaten for annen bruk. På samme måte vil
fjerning av dagens jernbanetrase gi et frigjort areal ved Sykehusveien sør i planområdet, som
planen legger ut til byggeområde for bolig/kontor.
Etter forhandlinger mellom eiere om erstatning / pris / betingelser for eiendomsoverdragelsene
må det søkes om deling eller sammenføyning av eiendommer etter delingsloven og plan- og
bygningsloven. Kommunen vil så fatte vedtak, og gjennomføre delingsforretning slik at
eiendomsforholdene blir bragt i samsvar med planen.

10.4 Etappevis utbygging
Bygging av jernbanen er tenkt gjennomført i to etapper. I første etappe vil Holm – Holmestrand
bygges. Holmestrand – Fegstad/Nykirke er andre etappe. Tilgjengeligheten til vegtunnelen blir
avskåret ved sluttføringen av 1.etappes utbygging. Ny adkomst til tunnelen kan ikke etableres
før Holmestrand-Nykirke er fullført og eksisterende spor gjennom Holmestrand er fjernet.
Etter gjeldende fremdriftsplan vil 1. etappe fullføres i 2013, mens 2.etappe fullføres i 2017.
Dette tilsier at vegtunnelen ikke vil kunne fungere som omkjøringsveg en periode på i
størrelsesorden 4-5 år. Arbeidet med vurdering av løsningsalternativer er dokumentert i egen
rapport. Det er i reguleringsplanen tatt inn en rekkefølgebestemmelse som sier at dersom
byggingen av parsell 2 – Holmestrand – Fegstad ikke er igangsatt før 4 år er gått siden
anleggsarbeidet gjorde bruken av Holmestrandtunnelen umulig, da skal det bygges en alternativ
adkomstveg over jernbanesporet til innkjøringen til Holmestrandstunnelen. Etappe 1, utbygging
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av Rambergtunnelen utelukker ikke bruk av Holmestrandstunnelen, det er det etappe 2, Grette
tunnel som gjør.
Det utvikles faseplaner for at togtrafikken skal kunne avvikles med et minimum av driftsstopp,
at både eksisterende og nytt spor utnyttes på beste måte.
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REFERANSER
Arbeidet med planbeskrivelsen baserer seg på utarbeidelsen av en rekke rapporter og fagnotater.
Rapportene som er nummerert fra ref. nr. 8 og utover legges ut på www.vestfoldbanen.no når
planen legges ut til offentlig ettersyn.
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/
/7/
/8/
/9/
/10/
/11/
/12/
/13/
/14/
/15/
/16/
/17/
/18/
/19/
/20/
/21/
/22/
/23/
/24/
/25/
/26/
/27/
/28/
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Norges geologiske undersøkelser. Berggrunnskart: www.ngu.no/kart/bg2500/.
Norges geologiske undersøkelser. Løsmassekart: www.ngu.no/kart/losmasse.
Askeladden. http://askeladden.ra.no.
Miljøverndepartementet 2006. Forskrift om konsekvensutredninger – planlegging etter plan- og
bygningsloven. Veileder versjon mai 2006.
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januar 2001.
Sikkerhetshåndboken kap. 5.2, Jernbaneverket, www.jbv.no
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Miljøfaglig utredning AS, sept. 2008
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Teknisk notat: Trafikkstøy i Rådhusgata, Atkins Danmark A/S, august 2008
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Notat G13. ROS-analyse for anleggsarbeidet, Multiconsult AS, mai 2008
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Miljøoppfølgingsprogram for anleggsfasen parsell 5, Holm – Nykirke. Jernbaneverket, mai 2008
Fagnotat landskap, detaljplan bygg/bane, Vestfoldbanen, parsell 5. Jernbaneverket, juni 2008
RAM- og sikkerhetsplan, parsell 5, Vestfoldbanen. Jernbaneverket, januar 2008
Fagnotat landbruk, Atkins Danmark A/S, juni 2008
Notat G 16, vegnett Holmestrand, Multiconsult AS, sept. 2008
Teknisk notat: Trafikkstøy i Holmestrand sør, Atkins Danmark A/S, sept. 2008
Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi, Multiconsult, 2007
Teknisk notat: Vegnett Holmestrand, trafikk/beredskap, Multiconsult AS, januar 2008
Notat G 15: Holmestand kirke, geoteknikk. Multiconsult AS, august 2008
Notat RIB-01. Holmestrand kirke. Multiconsult AS, august 2008

NSB’s eiendom, ”Verkstedtomten”

Vedlegg 2

Eiendommen syd for stasjonen eies av NSB ved datterselskapet ROM Eiendom. Tomten er
avgrenset av Langgaten, Nordre Klev, Jernbantraséen og stasjonsområdet. Verkstedtomten
har tidligere blitt benyttet til verksted og lager knyttet til jernbanens virksomhet.
Eiendommens størrelse er på ca 4000 m2. Området er i dag avstengt og ligger brakk.
Planområdet
Området er relativt flatt og er delvis opparbeidet med asfalt og delvis med grus- og
gressdekke. Bygningsmassen består av en gammel smie og tre lagerbygg som alle er i meget
dårlig forfatning. Den lille smia er oppført i teglstein med skifertak, og fremstår som mest
inntakt. Ingen av bygningene har formell vernestatus.
En grunnundersøkelse på eiendommen som ble utført i 2004, viser dybder til fjell som
varierer fra 6,4 til 19,4 meter. De største dybdene ble målt i tomtens sørvestre hjørne.
Grunnen består i stor grad av bløte, leirholdige masser og sikringstiltak vil være nødvendig i
forbindelse med bygging. Det er utført miljøteknisk grunnundersøkelse fase 1, 2 og 3.
Analysene viser at løsmassene i hovedsak tilfredsstiller SFTs norm for mest følsom arealbruk.

Verkstedtomten i dag

Overordnede planer og mål
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging slår fast at det skal
legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbygging i by og
tettstedsområder.
I kommuneplanens arealdel (vedtatt februar 2005) og Kommunedelplan for bysentrum
(vedtatt juni 2001) er tomten avsatt til sentrumsbebyggelse – kontor, forretning, offentlig
virksomhet og bolig.

Side 1 av 3

Planområdet ligger nord for kvartalene som omfattes av ”Reguleringsplan for 5 kvartaler i
sentrum” vedtatt den 20.06.2007 og berøres ikke direkte av den. Planen legger likevel noen
føringer for planområdet i det henseende at sentrumsplanen viser ønsket videreutvikling av
Holmestrands sentrale deler. Planen illustrerer en bymessig utvikling der bolig og
næringsformål flettes sammen. Den viser også en relativt høy utnyttelse av
sentrumseiendommene for å oppnå større arealeffektivitet. Planen styrker Holmestrands
eksisterende forretningssentrum og legger til rette for en langsiktig videreutvikling av denne
delen av byen.
Forslagsstillers begrunnelse
ROM Eiendom har som formål å støtte opp under NSB’s kjernevirksomhet både gjennom
verdiutvikling av eiendommene og en fortetting rundt knutepunktene som bidrar til flere
reisende. En utvikling av Verkstedtomten til kontor og bolig m.m vil bidra til en vesentlig
høyere aktivitet rundt stasjonen enn i dag, og gjennom dette et større antall reisende. Dagens
jernbanespor forbi tomten vil i fremtiden kunne utgjøre en snarvei for gående og syklende til
stasjonen. Utviklingen av eiendommen bygger opp under øvrig utvikling i Holmestrand
sentrum, hvor småbypreget bevares samtidig som det åpnes for en god utnyttelse av byens
sentrale deler.
Beskrivelse av planforslaget
Forslaget legger opp til en relativt fleksibel reguleringsplan som åpner for i hovedsak
næringsvirksomhet i bebyggelsen inn mot jernbanesporet og boliger i bebyggelsen nærmest
Langgaten. På gateplan i bebyggelsen mot eksisterende jernbanetrasé åpnes det for etablering
av forretninger i første etasje. Forslagstiller ønsker å legge til rette for publikumsrettet
virksomhet i denne del av eiendommen slik at gågaten kan utvikles til en lokal handlegate i
tilknytning togstasjonen. I bebyggelsen ut mot Langgaten åpnes det også for mindre
næringsvirksomhet i første etasje ut mot gaten. Resterende del av bebyggelsen ut mot
Langgaten foreslås til boliger. Denne delen av eiendommen har gunstigst solforhold og har i
tilegg utsikt ut over sjøen. En boligutvikling her vil også bygge videre på eksisterende
boligbebyggelse syd for eiendommen. Bygget vil dermed danne en avslutting på den
kombinerte bolig og forretningsbebyggelsen langs Langgaten som strekker seg mellom ny
togstasjon og sentrum. Reguleringsforslaget legger også til rette for at deler av bebyggelsen
kan brukes til undervisning, servering, konferanser eller annen møtevirksomhet i direkte
nærhet til kollektivknutepunktet i byen.
Planområdet er foreslått inndelt i to felter med forskjellig høydebegrensing, med hensikt å
oppnå gode lysforhold på planlagte utearealer. Høyden på planlagt bebyggelse ut mot
Langgaten får ingen nevneverdige konsekvenser for utearealer, men er foreslått begrenset til 5
etasjer for å samsvare med øvrig sentrumsutvikling (jf. Reguleringsplan for 5 kvartaler i
sentrum vedtatt den 20.06.2007).
Den gamle smia som ligger sentralt på planområdet foreslås opprettholdt i sin helhet. Øvrig
eksisterende bebyggelse forutsettes revet. Den fremtidige bruken av smia er ikke fastsatt, men
forslaget åpner for at den enten kan benyttes i sammenheng med de nye boligene på området
eller til mer kulturelle eller allmennyttige formål. I foreliggende planforslag er det lagt inn en
8 meters byggegrense rundt smia for å sikre at utearealet som omgir bygget har tilstrekkelig
tilgang på lys og luft. Forslagsstiller ønsker på denne måte å sikre opplevelsen av den gamle
smia og hindre at den blir inneklemt av ny bebyggelse på eiendommen.

Side 2 av 3

Konsekvenser av forslaget
Ingen av bygningene på eiendommen er registrert som bevaringsverdige i nasjonal
sammenheng. De representerer heller ikke et unikt bygningsmiljø i tilknytning til Jernbanens
historie. Det har for øvrig vært ytret ønske om å beholde smia og rehabilitere denne slik at den
kan inngå i en fremtidig bruk av tomten. Forslagstiller har tatt dette til etterretning.
Eiendommen er i dag uoversiktlig og den forfallne bygningsmassen oppleves som ustabil ut
fra et sikkerhetshensyn. En oppgradering av eiendommen vil høyst sannsynlig ha en positiv
virkning på sine omgivelser. Den vitaliserer og tilgjengeliggjør et område som i mange år har
ligget ubrukt. Eiendommen utgjør i så måte et viktig arealmessig bidrag til det fra før
begrensede sentrumsområdet. Det foreslåtte bolig og forretningsbygget ut mot Langgaten
danner i tillegg en viktig overgang mellom sentrumsbebyggelsen og nytt stasjonsområde.
Miljøteknisk grunnundersøkelse på eiendommen viser spor av koks, kull og annet
forbrenningsmateriale. Hovedsakelig tilfredsstiller massene STFs norm for følsom arealbruk.
Behandling av forurensede masser i grunnen ivaretas gjennom Forurensningsloven. Dette
følges opp gjennom behandlingen av byggesaken.
Side 3 av 3
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Sammendrag:
Kulturminner omfatter, jf. Kulturminneloven, alle spor etter menneskelig aktivitet i det fysiske miljø, herunder
lokaliteter der knytter sig til historiske hendelser, tro eller tradisjoner. Kulturmiljøer er områder, hvor
kulturminner inngår som en del av en større sammenheng.
Kulturminneloven presiserer hvilke kulturminner der er fredet, og hvilke retningslinjer der skal følges innen
anleggsarbeidet igangsettes og hvis anlegget skulle komme i konflikt med fredede kulturminner og beskyttede
kulturmiljøer.
På strekningen Holm-Holmestrand-Nykirke er relevante kulturminner og kulturmiljøer beskrevet og kartfestet på
strekningen, hvor traséen løper i dagen, hhv. nord for Ramberg-tunnelen, omkring Holmestrand stasjon
(Holmestrand by) og fra udmundingen av Grette-tunnelen mod syd – med særlig vekt på Holmestrand Kirke,
Holmestrand Stasjon og Høybanen. Kulturminner omkring riggområder og anleggsveie er likeledes beskrevet.
Traséen vil i ingen av områdene i dagen komme i direkte konflikt med fredede kulturminner og kulturmiljøer.
Anlegget kan derfor umiddelbart gjennomføres uten yterligere forholdsregler, da anlegget ikke vil kreve flytning
eller fjernelse av fredede kulturminner på strekningen og ikke påvirke de kulturhistoriske sammenhenge i
områdene i nevneverdig grad.
Der skal dog allikevel rettes særlig oppmerksomhet på Holmestrand Kirke, der på bakgrunn av beliggenhet nær
løsmassetunnel, vil være utsatt for vibrasjoner, særlig i anleggsfasen. Det anbefales derfor, i samarbeide med en
bygningssagkyndig og en vibrasjonstekniker, at fastlegge presise verdier for maksimalt acceptable
vibrasjonsniveauer samt at etablere et vibrasjonsovervåkningsprogram for Holmestrand Kirke.
Ved riggområde Sjøskogen finnes automatisk fredede kulturminner, der dog ikke kommer i direkte konflikt med
plassering av tverslagg, rømningsveie og riggområder. På en ca. 75 meter lang strekning skal det dog innskjerpes
for entreprenører ikke at kjøre uten for den eksisterende veg gjennom området, da veien her gjennomløper et
bosetnings-aktivitetsområde.
Der er plikt til at undersøke om anlegget vil berøre automatisk fredede kulturminner på strekningen, i
utgangspunkt i hele planområdet, også over tunnelstrekninger. I samarbeide med kulturavdelingen i Vestfold
fylkeskommune screenes hele området derfor i sommeren 2008. Screeningene vil foregå med spade/soll i
dagsonerne sammen med visuell befaring – på arealer over tunnelene som visuell befaring.
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Bakgrunn
Ved planlegning av bl.a. større anleggsarbeider er der plikt til at undersøke om prosjektet vil
have innvirkning på automatisk fredede kulturminner, jf. Kulturminnelovens § 9. Prosjektet
Holm – Holmestrand – Nykirke er omfattet av denne undersøkelsesplikt.
Der er i tidligere stadier i prosjektet gjennomført undersøkelser vedrørende kulturminner og
kulturmiljøer på strekningen mellom Holm og Nykirke.
Dette notat tager utgangspunkt i disse undersøkelser, dvs. rapporten ”Skinner og minner”
(1995)/1/, ”Konsekvensutredningen” (1996)/2/ samt ”Holm-Holmestrand-Nykirke – Endelig
hovedplan” (2002)/3/. Notatet tager i øvrig utgangspunkt i grunnlag og konklusjoner fra andre
tekniske fagdisipliner, kommuneplan/4/ og kommunedelplan/5/ fra Holmestrand Kommune,
”Lov om kulturminner”/6/ samt kulturminnedatabasen ”Askeladden”/7/ mv.
Definisjon av kulturminner og kulturmiljøer
Kulturminner og miljøer er i Kulturminneloven av 1978 definert som:
•
•

Kulturminner: Alle spor etter menneskelig aktivitet i det fysiske miljø, herunder
lokaliteter der knytter sig til historiske hendelser, tro eller tradisjoner.
Kulturmiljøer: Områder, hvor kulturminner inngår som en del av en større
sammenheng.

Definisjonen av kulturminner tar ikke hensyn til alder, vernestatus, utstrekning eller
forfatning. Et kulturminne er ikke pr. definisjon verneverdig, men mange kulturminner er
knyttet til spesielle kulturhistoriske verdier, så det kan være ønskelig å verne dem for
ettertiden. Kulturminnelovens § 3 opridser følgende:
”Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade,
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme
automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje”.
Kulturminner eldre end 1537 (før Reformasjonen) er automatisk fredede gennem
Kulturminneloven. Kulturminner fra nyere tid kan likeledes fredes etter Kulturminneloven
eller beskyttes på forskjellig vis gennem Plan- og Bygningsloven, forskjellige
vedligeholdelsesaftaler mv. Omkring et automatisk fredet kulturminne finnes en sikringszone,
der skal beskytte kulturminnet mod diverse indgreb. Denne zone kan strekke sig så langt som
nødvendigt, for at beskytte kulturminnet mod påvirkninger. Er zonen ikke spesielt definert,
gelder en 5 meters sikringszone fra kulturminnets yderkant/6/. Jf. Kulturminnelovens § 4
omfatter automatisk fredede kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil 1537) følgende:
a) Boplasser, huler, hellere med spor etter folk som har holdt til eller arbeidet der, hus- eller kirketufter,
kirker, hus og byggverk av alle slag, og rester eller deler av dem, gårdshauger, gårds- og tunanlegg og
andre bebyggelseskonsentrasjoner som stapelplasser og markedsplasser, byanlegg og liknende eller
rester av dem.
b) Arbeids- og verkstedsplasser av alle slag som steinbrudd og annen bergverksdrift, jernvinneplasser,
trekull- og tjæremiler og andre spor etter håndverk og industri.
c) Spor etter åkerbruk av alle slag, som rydningsrøyser, veiter og pløyespor, gjerder og innhegninger og
jakt-, fiske- og fangstinnretninger.
d) Vegfar av alle slag med eller uten brolegging av stein, tre eller annet materiale, demninger, broer,
vadested, havneanlegg og åreskifter, båtstøer og båtopptrekk, fergeleier og båtdrag eller rester av slike,
seilsperringer, vegmerker og seilmerker.
e) Forsvarsverk av alle slag som bygdeborger, skanser, voller, vollgraver, festningsanlegg og rester av
dem og dessuten varder, veter o.l.
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f)

Tingsteder, kultplasser, varp, brønner, kilder og andre steder som arkeologiske funn, tradisjon, tro,
sagn eller skikk knytter seg til.
g) Steiner og fast fjell med innskrifter eller bilder som runeinnskrifter, helleristninger og hellemalinger,
skålgroper, sliperenner og annen bergskurd.
h) Bautasteiner, kors og andre slike minnesmerker.
i) Steinsetninger, steinlegninger o.l.
j) Gravminner av ethvert slag, enkeltvis eller samlede felt, som gravhauger, gravrøyser, gravkammer,
brannflakgraver, urnegraver, kistegraver, kirkegårder og deres innhengninger og gravmæler av alle
slag. /6/

Undersøkelsesplikt
Ifølge Kulturminnelovens § 9 er der plikt til at undersøke om anlegget vil berøre automatisk
fredede kulturminner på strekningen. I utgangspunkt er der undersøkelsesplikt i hele
planområdet, også over tunnelstrekninger. Hele området screenes i sommeren 2008.
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner
Ifølge Kulturminnelovens § 8 skal der søkes om tillatelse, hvis anlegget kommer eller kan
komme i konflikt med automatisk fredede kulturminner. Den ansvarlige myndighet,
kulturavdelingen i Vestfold fylkeskommune/8/, skal så tidlig i prosessen som mulig
underrettes om mulige inngrep under anleggsarbeidet. Vestfold fylkeskommune afgør heretter
om indgrebet kan accepteres og fastsætter eventuelle vilkår for gennemførelse.
Fund av kulturminner under anleggsarbeidet
Viser det sig først når anlægsarbejdet er i gang, at automatisk fredede kulturminner berøres,
skal Riksantikvaren/8/ straks underrettes og anlægsarbejdet stanses, i den udstrækning arbeidet
kan berøre det automatisk fredede kulturminne. Riksantikvaren avgjør heretter snarest mulig –
og senest 3 uker etter informasjonene forelegger – om anleggsarbeidet kan fortsette og om
eventuelle retningslinjer for arbeidet. Det skal derfor i instruksen til anleggsarbeidet
presiseres, at hvis der under anlægsarbejdet stødes på hittil ukendte kulturminner, skal der
utvises påpasselighed/observans i forhold til disse eventuelle ukendte kulturminner. Hvis der
stødes på ukendte kulturminner, skal anlægsarbejdet stanses og arkeologisk kompetanse via
Vestfold fylkeskommune tilkaldes.
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Kulturminner og kulturmiljøer – fokusområder
Holm – Ramberg-tunnel
Strekningen frem til Ramberg-tunnelen gennemløber et værdifuldt kulturlandskap, hvor
anlægsarbejdet og det ferdige anlæg kan påvirke det eksisterende kulturlandskap. Traséet
berører her en viktig overgangszone mellom det eldre indmark-udmark-system, samtidig
med at fjeldmassivet mod vest afgrænser denne form for landskap. Indhug i fjeldmassivet
mod det flate jordbrugslandskab kan være i konflikt med landskapets kulturhistoriske
innhold, da anlegget kan virke som en barriere i landskapet i stedet for en naturlig
overgang mellen mark og skog. Konflikten kan afbødes ved hensynsfull udformning av
anlegget, der justeres således at innhugg i fjellmassivet bliver minimale.
Der finnes ingen automatisk fredede eller beskyttede kulturminner i området. I området
nær Skjerviklia er der dog mulighet for arkeologiske fund. På bakgrunn av
Kulturminnelovens § 9 vedrørende undersøkelsesplikt screenes området for kulturminner i
form av arkeologiske fund og eventuelle synlige kulturminner i sommeren 2008.
Holmestrand – fredede bygninger og verdifulle bygningsmiljøer
Holmestrand er rig på kulturhistorie og kulturminner. Fire bygninger i Holmestrand
sentrum er registrerende som fredede, hhv. Fattighuset ca. 1760, Holstegården
(Museumsgården) fra 1750’erne, Holmestrand Politistasjon, det tidligere rådhus fra 1864
samt den unike Y-formede Holmestrand Kirke (1674) umiddelbart syd for den nåværende
stasjonsbygning. Det nye trasé vil dog ikke komme i konflikt med disse fredede
bygninger, idet traséen, hvor bygningene er placeret, vil forløpe i tunnel. Konsekvenser
for disse kulturminner vil derfor begrense sig til indgreb i form av vibrasjonsbelastninger,
som følge av tunnelanlegg, adgangsveie i forbindelse med anleggsarbeidet, kjørsel mv.
Der er registrert bevaringsverdige og verdifulde bygningsmiljøer i Holmestrand, her i
blant den nedre del av området Nordre Klev lang den gamle hovedvei, med
trehusbebyggelse fra 1700-tallet, området langs Kirkegaten med bygninger fra 1700- og
1800-tallet samt trehusbebyggelsen i Holmestrand sentrum, knyttet til seilskutetiden (fra
midten av 1800-tallet til første del av 1900-tallet). Traseet vil dog ikke komme i direkte
konflikt med disse bebyggelser, men for at undgå skade på bygningerne henstilles der dog
til påpasselighed i forbindelse med især vibrationsbelastninger ved anlægsarbejdet.
Holmestrand Kirke
Holmestrand Kirke vil, på baggrund af beliggenheden tæt på jernbanen, være særlig udsat
for vibrasjoner, både i anleggs- og driftsfasen. Jernbanen vil føres nær forbi Holmestrand
kirke i en løsmassetunnel, hvor der i anleggsfasen vil blive udført sprængninger.
På grunn av kirkens alder og tilstand er det vanskelig at avgjøre presist, hvilke
vibrasjonsniveauer der vil være skadelige for kirken. Yderligere er det på nåværende
tidspunkt vanskelig at avgjøre, hvilke vibrasjonsniveauer kirken vil blive udsat for under
sprengning. Dette vil være afhængigt av detaljer vedrørende sprengningene som endnu
ikke er avgjort. Ét forhold antyder imidlertid, at kirken ikke vil blive udsat for
bygningsskadelige vibrasjoner: Der er tidligere utført sprengninger tet på kirken ved
etablering av den nåværende veitunnel av RV 313 uten at kirken led skade.
For at beskytte kirken best mulig under anleggsarbeidet anbefales følgende aktiviteter:
1) I samarbeide mellom en bygningssagkyndig og en vibrationstekniker at fastlegges
presise verdier for maksimalt acceptable vibrasjonsniveauer.
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2) At etablere et vibrations-overvåkningsprogram. Dels kan vibrationsniveauerne ved
kirken overvåkes i en innledende fase, hvor ladningernes størrelse økes gradvis, dels
kan der foretakes en kontinuert overvåkning gjennom hele anleggsfasen, hvorved det
kan avgjøres om vibrasjonsniveauerne ved kirken kommer i nærheden av et definert
kritisk niveau.
Presise retningslinjer i forhold til best mulig beskyttelse av kirken under anleggsarbeidet
skal fastsettes i samarbeide med Kirkevergen, Riksantikvaren og kulturavdelingen i
Vestfold fylkeskommune.

Billede 1: Holmestrand Kirke. I forgrunnen den eksisterende jernbane

Holmestrand Stasjon
Den oprindelige stasjonsbygning blev oppført i 1880 som trebygning av samme type som
i Sandefjord og Porsgrunn. Bygningen er siden oppførelsen restaurert flere gange, således
at den nåværende stasjonsbygning har skiftet karakter i forhold til den oprindelige.
Vinduer og paneler er bl.a. skiftet, likesom det karakteristiske sveitserstilstaket har fått
kappet sperrene/1/. Bygningen har derfor i sig selv ikke spesielt høy verdi og er i dag
verken fredet eller på annen vis beskyttet. Stasjonsområdet har likeledes aldri grodd inn i
bystrukturen, så de strukturelle bånd mellom stasjonsområdet og bykjernen er
begrensede/1/. I utbyggingsplanerne forutsettes det at stasjonsbygningen kan rives. Dette
forhold skal dog endelig avklares i samarbeide med kulturavdelingen i Vestfold
fylkeskommune. I forbindelse med endelig avklaring vil det være viktig at betrakte
stasjonsbygningen i en helhet i forhold til resten av områdets struktur og funksjon.
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Billede 2: Holmestrand Stasjon

Høybanen
Den eksisterende jernbanestrekning gjennom Holmestrand – høybanen, anlagt sist i
1870’erne – er i følge rapporten ”Skinner og minner” fra 1995 i sig selv et kulturminne av
verdi, både som element i bystrukturen og som teknisk kulturminne. Holmestrand
Kommune forutsetter dog i ”Kommunedelplan Bysentrum 2001-2012” at ”jernbaneverket
fjerner høybanen der kommunen ikke finner eksisterende banetrase formålstjenlig i
forhold til fremtidig disponering av arealet” /5/. Høybanen er i dag hverken fredet eller på
anden måte beskyttet. I øyeblikket behandles et foreslag om at bevare høybanen gjennom
den gamle bebyggelsen i Holmestrand, dvs. fra stasjonsområdet frem til den nedlagte
politistasjon, hvor der kan etableres gang/sykel-veg på toppen av banelegemet. Den
eksisterende del av høybanen ønsker Holmestrand Kommune at regulere for en ny
hovedvei gjennom byen. Disse forhold skal dog avklares endelig i samarbeide med
kulturavdelingen i Vestfold fylkeskommune.
Syd for Grette-tunnelen
I Bjerkeskauen, umiddelbart nord for utmundingen af Grette-tunnelen, finnes et større
område med arkeologiske fund, der er automatisk fredede. Dette område består av flere
jernaldergrave, en boplass fra eldre jernalder, dyrkningsspor samt en mulig hulveg. Disse
kulturminner vil dog ikke være i direkte konflikt med traséet, idet jernbanen her vil
forløpe i tunnel. Kulturminnene ligger dog så nær tunneludmundingen, at der skal utvises
agtpågivenhed under anlægsarbejdet, for at forhindre konflikter i forhold til disse
kulturminner. Området screenes for kulturminner i sommeren 2008.
I det område, hvor traséet løper i dagen, kan der likeledes være mulighet for potentielle
arkeologiske fund. Området screenes for kulturminner innen anleggsarbeidet igangsettes.
En screening vil ikke gi et endegyldigt svar vedrørende mulige kulturminner, men vil
kunne gi en idé om antallet og graden av potentielle kulturminner i området.

E_11_A_Kulturminner_og_Kulturmiljø_16042008.doc

Side 6/9

Riggområder og anleggsveie
Holm
Riggområder og anleggsveie ved Holm kommer ikke i konflikt med automatisk fredede
kulturminner. Der er dog mulighet for arkeologiske fund i området. Der foretaks arkeologiske
forundersøkelser samt visuell befaring i området i sommeren 2008.
Sjøskogen
I området ved Sjøskogen finnes automatisk fredede kulturminner, der dog ikke kommer i
direkte konflikt med plassering av tverslagg, rømningsveie og riggområder. Der skal dog være
særlig oppmerksomhet omkring følgende:
•

Rømningveg og anlegg av ny veg i den nordlige del av området vil ikke berøre
automatisk fredede kulturminner. På en strekning på ca. 75 meter gjennomløper den
eksisterende veg frem til ny veg dog et bosetning-aktivitetsområde, hvor der er funnet
enkelte arkeologiske funn (se figur 1). Da den eksisterende veg benyttes gjennom
området vil der ikke oppstå konflikter med dette automatisk fredede kulturminne. Det
skal dog innskjerpes for entreprenører ikke at kjøre uten for veien gjennom området.

Figur 1: Bosetnings-aktiveitetsområde ved Sjøskogen.
Kilde: Kulturminnedatabasen Askeladden

•

Lengre sydpå i området, i skogen mellom de to markfelter (umiddelbart syd for
innkjørsel til tverslagg) finnes tre bosetning-aktivitetsområder som er automatisk
beskyttede (se figur 2). Plassering av riggområder skal ta hensyn til ikke at berøre
disse tre mindre lokaliteter.
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Figur 2: Tre mindre bosetnings-aktiveitetsområder ved Sjøskogen.
Kilde: Kulturminnedatabasen Askeladden

Der foretaks i øvrig arkeologiske forundersøkelser samt visuell befaring i Sjøskogs-området i
sommeren 2008.
Ved øvrige riggområder og anleggsveie på strekningen er der ikke registrert automatisk
fredede kulturminner.
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1. Baggrund/indledning
I forbindelse med etablering af Parcel 5 på Vestfoldbanen udfører AkustikNet A/S delopgaver
som underkonsulent for Atkins A/S. Dette notat indeholder beregninger og vurderinger af støj,
strukturlyd og vibrationer fra kørsel med tog på den kommende strækning. Dette er foretaget
med henblik på at undersøge, hvorvidt den kommende jernbane kan overholde gældende
lovkrav og Jernbaneverkets miljømålsætning vedr. støj, strukturlyd og vibrationer.
Endvidere er der foretaget beregninger og vurderinger af støj, strukturlyd og vibrationer i
anlægsfasen. Dette omfatter støj fra den omfattende transport af masse i lastbiler, samt
sprængning og andre aktiviteter i forbindelse med anlæg af jernbanen.
I notatet behandles først driftsfasen (den fremtidige situation) og dernæst anlægsfasen.

2. Resumé og konklusion
”Retningslinier for behandling av støy i arealplanlegging”, T 1442 inddeler støjgener i
kategorierne grøn, gul og rød zone. Denne zoneinddeling anvendes gennemgående i dette
notat.
Driftsfasen
På baggrund af beregninger af støj fra kommende jernbanestrækning Parcel 5 på
Vestfoldbanen ses det, at - uden støjdæmpende tiltag - vil 3 beboelseshuse i det nordlige
område ved delstrækningens start blive udsat for et støjniveau svarende til gul zone.
Sammenlignet med den nuværende situation, hvor 510 boliger udsættes for støj svarende til
gul zone, er dette en væsentlig forbedring af støjkonsekvenserne på miljøet for den nye
planlagte jernbane. Dette skyldes primært, at stort set hele den nye jernbanestrækning kører i
tunnel.
Ved etablering af en 2 meter høj og ca. 460 meter lang støjskærm, af en type som beskrevet i
”Formingsveileder” /1/, øst for jernbanen kan støjniveauet for de 3 udsatte beboelseshuse på
primære udendørs opholdsarealer og facader nedbringes til niveauet for grøn zone. Alternativt
kan det overvejes om en mindre omfattende lokal afskærmning, tæt på de udsatte boliger, kan
sikre overholdelse af kravene til grøn zone på de primære udendørs opholdsarealer og
facader.
Vedrørende støjniveauet indendørs overholder alle 3 beboelseshuse grænseværdien for
nybyggeri, svarende til klasse C, som beskrevet i det norske byggeforskrift NS8175:2005.
Vedrørende strukturlyd viser beregninger, at 24 huse placeret over den sydlige tunnelåbning i
Holmestrand by vil være udsat for mere end 32 dB(A). Dette vil dog kun være tilfældet ved
passage af godstog. Ved passage af persontog vil grænseværdierne for strukturlyd ikke være
overskredet ved nogen af de ovennævnte huse.
Ca. 26 huse placeret over den sydlige tunnelåbning i Holmestrand by vil blive udsat for
mærkbare vibrationer. Som for strukturlyd er det kun ved passage af godstog de nævnte huse
vil have maksimalværdier, der er følelige.

2

Anlægsfasen
På baggrund af beregninger af støj fra transport af masse i lastbiler i anlægsfasen for den
kommende jernbanestrækning kan det konkluderes, at på veje hvor på der køres 70 km/t med
op til 60 lastbiler i døgnet hver vej, vil støjniveauet for huse tættere end ca. 15 meter fra vejen
ligge i gul zone.
For ruten gennem Holmestrand, hvor der køres 40 km/t med 12 lastbiler i døgnet hver vej, vil
støjniveauet ved alle huse overholde gældende grænseværdi (grøn zone). Sammenlignet med
støjen fra den eksisterende trafik gennem Holmestrand, viser overslagsberegning at støjen fra
den eksisterende trafik ligger ca. 3 dB højere end støjen fra lastbiltrafikken alene. Dette
betyder, at den samlede støjbelastning vil stige med ca. 1 - 2 dB ved tilførsel af den ekstra
trafikbelastning fra transport af masse.
Vedrørende strukturlyd og vibrationer vil anlægsarbejdet give anledning til problemer ved
sprængningsaktivitet samt ved nedrivning og eventuelle ramningsaktiviteter samt øvrige
anlægsaktiviteter ved Holmestrand. Til dokumentation af belastningen fra anlægsarbejder
anbefales det, at der udarbejdes et monitoreringsprogram, når detaljer om disse foreligger.

3. Driftsfasen – støj

Beregningsmetode
For togstøj er programmet SoundPLAN v. 6.4 /2/ benyttet med anvendelse af den fælles
nordiske beregningsmetode - Nordic Rail Prediction Method (kilde Rep. 130) /3/. Endvidere er
beregningerne udført i henhold til “Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
T-1442 (26.01.05) /4/. Alle støjniveauer udendørs er beregnet 2 meter over terræn.
Vedrørende beregning af støj indendørs er der forudsat en dæmpningsværdi på 29 dB
gældende for en typisk husfacade med vinduer.
Følgende togtyper, korrektion, toglængder pr. døgn og døgnfordeling er anvendt i beregningen.
Type
Korrektion
Total
Dagperiode Aftenperiode Natperiode
for togtype toglængde
(kl. 07 –
(kl. 19 -23)
(kl. 23 – 07)
[dB]
pr. døgn
19) [%]
[%]
[%]
[m]
Fjerntog/ICE -5
11 220
62,7
15,7
21,6
Godstog
-3
1000
50
0
50
Tabel 3.1: Togtype, korrektion, toglængder pr. døgn og døgnfordeling.

Følgende hastigheder for tog er anvendt i beregningen.
Type
Gennemkørende Nordlig og
– Holmestrand
sydlig område
[km/t ]
[km/t]
Fjerntog/ICE
130
200
Godstog
90
90
Tabel 3.2: Anvendte toghastigheder.
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Følgende zoneinddelinger er gældende for støj fra jernbane.
Støjkilde Grøn støjzone,
Gul støjzone,
udendørs støj - Lden
udendørs støj - Lden
[dB(A)]
[dB(A)]
Jernbane
< 58
58 - 68

Rød støjzone,
udendørs støj - Lden
[dB(A)]
> 68

Tabel 3.3: Gældende zoneinddelinger for støj fra jernbane.

Ifølge T- 1442 /4/ gælder følgende betydning af zonerne gul og rød.
•
•

Gul zone, er en vurderingszone, hvor støjfølsom bebyggelse kan opføres såfremt
støjdæmpende tiltag giver tilfredsstillende støjforhold.
Rød zone, nærmest støjkilden, angiver et område som ikke er egnet til støjfølsomme
brugsformål og etablering af ny støjfølsom bebyggelse skal undgås.

Beregningerne er udført for tre delområder langs med parcellen. I disse områder kører togene i
det fri, alle andre steder kører togene i tunnel.
1. Nordlige område – fra start af ny jernbane ved Holm til Rambergtunlens nordlige portal, fra
km 0 til km ca. 1,5.
2. Området ved Holmestrand by, fra km ca. 8 til km ca. 8,5.
3. Sydlig område – fra Grettetunlens sydlige portal til hvor parcellen slutter ved Nykirke, fra km
ca. 14 til km ca. 14,3.
Resultat
Beregningen af støj fra tog viser, at alle eksisterende huse/bygninger i Holmestrand (bilag 2)
og den sydlige del (bilag 3) ligger i den grønne zone (Lden [dB] < 58). For den nordlige del
ligger 3 beboelseshuse på grænsen mellem den gule og grønne zone (bilag 1). Vedrørende
støj på primære udendørs opholdsarealer ligger alle 3 beboelseshuse i gul zone. For disse
huse er følgende Lden - niveauer beregnet på facaderne (værdierne er korrigeret til frit-felt)
nærmest jernbanen og indendørs i rum nærmest jernbanen.
Hus
nr.
1
2
3

Støjniveau på
facade - Lden [dB]
59
59
58

Støjniveau indendørs
- Lden [dB]
30
30
29

Tabel 3.4: Lden værdier udendørs på facade og indendørs.

I tabel 3.4 ses det, at støj fra tog i den nordlige del giver anledning til, at alle huse har Lden [dB]
værdier på 58 og 59, og at nærmeste facade derfor lige akkurat ligger i gul zone. Vedrørende
støjniveauet indendørs ses det, at alle beboelseshuse overholder grænseværdien for
nybyggeri svarende til klasse C, som beskrevet i Byggeforskriften NS8175:2005 /6, side 11,
tabel 5/.
Støjdæmpende tiltag
Baseret på de ovennævnte beregninger af støj fra tog vurderes det, at støjdæmpende tiltag i
form af skærme/volde langs den kommende jernbane er nødvendig for, at eksisterende,
udsatte beboelseshuse i det nordlige område ikke skal befinde sig i gul zone (bilag 4).
Beregningen viser, at 3 beboelseshuse i det nordlige område ligger med deres primære
udendørs opholdsarealer i den gule zone. Ved etablering af en to-delt støjskærm med en
samlet længde på ca. 460 meter og 2 meter høj, kan støjniveauet fra den kommende jernbane
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bringes under 58 dB (gul zone) på primære udendørs opholdsareal for eksisterende udsatte
beboelseshuse.
Den første del af støjskærmen starter ved ca. km 77000 og fortsætter ca. 250 meter sydpå
med en højde på 2 meter over sporniveau. Den anden del starter ca. ved km 77330 og er ca.
210 meter lang og ligeledes med en højde på 2 meter over sporniveau. Støjskærmen udformes
i henhold til ”Formingsveileder” – modernisering af Vestfoldbanen – Jernbaneverket /1/ (bilag
5).
I betragtning af den marginal overskridelse af grænseværdien for udendørs opholdsarealer ved
nybyggeri, samt i betragtning af den eksisterende støjpåvirkning fra jernbanetrafikken, og den
visuelle barriere, som en 2 meter høj støjskærm vil udgøre, foreslås det, at der søges en
støjmæssig helhedsløsning med de berørte beboere og miljømyndighederne. En sådan kunne
være lokal afskærmning tæt på de udsatte boliger, der kan sikre at støjniveauerne på de
primære udendørs opholdsarealer og facader ikke overskrider kravene til gul zone.
Konklusion
Ud fra beregninger af støjen på kommende jernbanestrækning Parcel 5, Vestfoldbanen, ses
det, at 3 eksisterende beboelseshuse i det nordlige område af strækningens begyndelse vil
blive udsat for støj på 58 og 59 Lden [dB]. Sammenlignet med den nuværende situation hvor
510 boliger udsættes for støj over 55 dB(A), LAeq,24h er dette en væsentlig forbedring af
støjkonsekvenserne for den nye planlagte jernbane. Støjniveauet indendørs overholder
grænseværdien svarende til klasse C, som beskrevet i Byggeforskriften NS8175:2005 /6 side
11, tabel 5/.
De 510 udsatte boliger for den nuværende situation er baseret på beregninger beskrevet i
Konsekvensudredning og Hovedplan 1996 /5/ omhandlende parcellen fra Holm til Nykirke. På
dette tidspunkt blev LAeq,24h anvendt som indikator for støj fra tog. I mellemtiden er Lden blevet
indført som indikator. Sammenligningsmæssigt svarer en LAeq,24h værdi på 55 dB(A), til en Lden
værdi på 58 dB.

4. Driftsfasen – strukturlyd
Byggeforskriften NS8175:2005 /6/ fastsætter, at strukturlyden fra jernbanen skal overholde
samme grænseværdier, som støj fra tekniske installationer. Dette indebærer en grænseværdi
for maksimalværdien af den A-vægtede støj på 32 dB for bygningsklasse C og 37 dB for
bygningsklasse D. Bygningsklasse C svarer til den klasse der skal overholdes ved nybyggeri.
Klasse D er en bygningsklasse med lempeligere krav, der oftest anvendes for ældre huse.
For strukturlyd er således anvendt følgende grænseværdier.

Grøn støjzone, indendørs støj
- LpA,max [dB]
< 32

Gul støjzone,
indendørs støj - LpA,max [dB]
32 - 37

Rød støjzone,
indendørs støj - LpA,max
[dB]
> 37

Tabel 4.1: Anvendte grænseværdier indendørs for strukturlyd.

Der er foretaget beregning af strukturlydniveau [dB(A)] indendørs for bygninger mindre end 50
m fra banelegeme. Beregningerne bygger på et empirisk grundlag /7/. De beregnede værdier
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er maksimalværdier (fast) af det A-vægtede lydtrykniveau. Disse maksimalværdier vil optræde
under passage af tunge godstog, hvilket vil forekomme en gang i dagperioden og én gang i
natperioden. Ved passage af de meget lettere persontog, vil ingen huse komme i hverken rød
eller gul zone.
Strukturlydberegningerne er foretaget for rum mod terræn. I højere etager vil strukturlyden
være svagere.
De berørte bygninger er farvemarkeret således, at grøn indebærer maksimalværdier under 32
dB, gule værdier mellem 32 og 37 dB og røde værdier over 37 dB (bilag 6 og 7). Det
bemærkes, at overholdelse af 32 dB-grænsen ikke sikrer, at togene ikke kan høres. 32 dB
udgør et tydeligt hørbart niveau i stille omgivelser som her.
Beregningerne viser dog, at relativt få huse/bygninger vil blive berørt af strukturlyd. Disse
problemer er koncentreret omkring bygninger nær tunnelmundingen mod syd i Holmestrand
by, hvor 5 huse ligger i den røde zone og 19 huse i den gule zone. I det sydlige område ligger
2 huse i gul zone. Overskridelsen af grænseværdien for huse i den røde zone er mindre end 3
dB.
Konklusion
Beregning af strukturlyd fra jernbanen viser, at relativt få huse vil få problemer med strukturlyd,
og at disse huse er koncentreret omkring tunnelmundingen mod syd i Holmestrand by, hvor 19
huse ligger i gul zone og 5 i rød zone. I det sydlige område over Grettetunlen ligger 2 huse i gul
zone. De beregnede maksimale strukturlydniveauer vil kun forekomme ved passage af
godstog, som kun sker 2 gange i døgnet på strækningen.

5. Driftsfasen – vibrationer
For vibrationer findes ikke egentlige grænseværdier. Følgende farvekodning er anvendt til at
anskueliggøre resultaterne af beregning af vibrationer:
Grøn zone,
vibrationshastighed
[mm/s]
< 0,1

Gul zone,
vibrationshastighed
[mm/s]
0,1 – 0,5

Rød zone,
vibrationshastighed
[mm/s]
> 0,5

Tabel 5.1: Anvendte grænseværdier for vibrationer.

Der er foretaget beregning af vibrationsniveau [mm/s] for bygninger mindre end 50 m fra
banelegemet. Vibrationerne er beregnet som max slow værdier af vibrationshastigheden. I
dette konkrete tilfælde betragtes udelukkende godstogene, idet godstog giver værdier mere
end 10 gange højere end de lettere persontog. Som for strukturlyd bygger beregninger af
vibrationer på et empirisk grundlag /8/.
Som anført for strukturlyd er der tale om 2 daglige passager af godstog: én i dagperioden og
én i natperioden.
De berørte bygninger er farvemarkeret således, at grøn betyder mindre end 0,1 mm/s, der
normalt regnes som føletærskel. Gul farve markerer et område imellem 0,1 og 0,5 mm/s hvor
vibrationerne er mærkbare, men ifølge litteraturen ikke vil give anledning til klager /9/. Huse,
der ligger over 0,5 mm/s, er markeret med rødt. Her vil vibrationerne ved godstogspassage
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mærkes tydeligt. Det skal bemærkes, at angivelserne for vibrationer er usikre, idet
vibrationsværdien i stor udstrækning også vil afhænge af den konkrete bygningskonstruktion
og fundering (bilag 8 og 9).
Beregningerne viser, at ca. 6 huse forventes at blive udsat for tydeligt mærkbare vibrationer
(rød zone) ved de to daglige passager af godstog. Derudover vil ca. 20 huse opleve vibrationer
i svagere grad (gul zone) ved godstogpassage. De meget lettere persontog vil ikke give
anledning til vibrationer i omkringliggende byggeri. I det sydlige område ligger 2 huse i gul
zone.
Konklusion
Ud fra beregninger af vibrationer ses det, at kun ganske få bygninger forventes at blive udsat
for tydeligt mærkbare vibrationer. En del bygninger vil derimod opleve vibrationer i svagere
grad ved godstogpassage. De meget lettere persontog vil ikke give anledning til vibrationer i
omkringliggende byggeri.

6. Anlægsfasen – støj
Regnemetode
For støj fra transport af masse er anvendt den fælles nordiske beregningsmetode – Road
Traffic Noise - Nordic Prediction Method; 1996 (RTN – Nordic 1996) /10/. Endvidere er
beregningerne udført I henhold til “Retningslinje for behandling av støy I arealplanlegging T1442 (26.01.05) /4/. Alle støjniveauer udendørs er beregnet 2 meter over terræn.
Følgende zoneinddelinger er gældende for støj fra vej:
Gul støjzone,
Støjkilde Grøn støjzone,
udendørs støj - Lden
udendørs støj - Lden
[dB(A)]
[dB(A)]
Vej
< 55
55 - 65

Rød støjzone,
udendørs støj - Lden
[dB(A)]
> 65

Tabel 6.1: Gældende zoneinddelinger for støj fra vej.

Betydningen af zonerne er som for støj fra tog (se kapitel 3. Driftsfasen – støj).
Støj fra transport af masse er beregnet for lastbilkørsel på følgende ruter og med følgende
antal lastbiler pr. uge og pr. døgn i dagtimerne kl. 07 – 19. Der er forudsat, at der kun køres på
hverdage (5 dage om ugen). På de angivne ruter er der foretaget beregning for udvalgte
udsatte områder med bebyggelse tæt op ad vejen.

Rute
1. Fra Påhug Holm til
Hanekleiva pukkverk
2. Fra Tversslag Sjöskogen til
Solum pukkverk gennem
Holme Strand tunnel
3. Fra Solum pukkverk til
Sjöskogen gennem
Holmestrand by

Lastbiler pr.
uge hver vej
300

Lastbiler pr. døgn
(kl. 07 – 19) hver vej
60

60

12

60

12
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4. Fra Tversslag Peter Pan til
Solum pukkverk*
5. Fra Tversslag Peter Pan til
Skaane pukkverk*

60

12

60

12

Tabel 6.2: Angivelse af ruter for massetransport og antal lastbiler.
*Fra Tversslag Peter Pan er massen forudsat ligeligt fordelt mellem Solum og Skaane pukkverk.

Endvidere er der regnet med, at lastbilerne kører 30 km/t på mindre veje, 70 km/t på større
veje og 40 km/t gennem Holmestrand by.
Resultat
Beregninger viser følgende for huse der ligger i nærheden af vejene for massetransport:
•

•

•

•

På ruten fra påhug i Holm til Hanekleiva pukkverk køres på en stor vej (70 km/t) gennem
bebygget område. Her vil huse med en afstand mindre end ca. 15 meter fra vejen ligge i
gul zone (55 ≤ Lden < 65). Huse længere væk fra vejen ligger i grøn zone (Lden< 55)
(bilag 10).
På ruten fra tversslag i Sjöskogen til Solum pukkverk køres på en smal vej (30 km/t)
nær tversslaget. Her ligger en gård tæt på vejen. Gårdens sydligste bygning ligger
delvist i den gule zone (55 ≤ Lden < 65). De andre bygninger ligger i grøn zone (Lden< 55)
(bilag 11).
Ligeledes på ruten tversslag i Sjöskogen til Solum pukkverk køres fra tversslaget
gennem Holmestrand tunnelen (70 km/t) og retur til tversslaget gennem Holmestrand by
(40 km/t). På ruten gennem Holmestrand by vil alle huse ligge i den grønne zone (bilag
12).
På ruten fra tversslag Peter Pan til Skaane pukkverk køres på en stor vej (70 km/t)
gennem bebygget område. Her vil huse med en afstand mindre end ca. 10 meter fra
vejen ligge i gul zone (55 ≤ Lden < 65). Huse længere væk fra vejen ligger i grøn zone
(Lden< 55) (bilag 13).

Eksisterende trafik gennem Holmestrand
Til sammenligning med beregning af støj fra massetransport gennem Holmestrand er der
foretaget overslagsberegning af støjen fra den eksisterende trafik gennem Holmestrand.
I beregningen er følgende forudsat vedr. trafikken.

Rute
Gennem
Holmestrand by
Gennem
Holmestrand tunnel

Let trafik - antal pr.
døgn
570 (40 km/t)

Tung trafik - antal pr. døgn
30 (40 km/t)

760 (70 km/t)

40 (40 km/t)

Tabel 6.3: Forudsætning vedr. beregning af støj fra eksisterende trafik gennem Holmestrand.

Beregningen viser, at støjen fra den eksisterende trafik ligger ca. 3 dB højere end støjen fra
lastbiltrafikken alene. Med disse forudsætninger betyder det, at den samlede trafikbelastning vil
stige med ca. 1 - 2 dB ved tilførsel af den ekstra trafikbelastning fra transport af masse.
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Anden anlægsaktivitet
Vedrørende støj fra anden anlægsaktivitet end transport er grænseværdierne præsenteret i
Tabel 6.4 gældende i henhold til T-1442 /4/. Det skal bemærkes, at dersom anlægsarbejderne
pågår ud over 6 uger, skærpes støjkravene gradvist for dag og aften perioden. Således
skærpes støjkravene når perioden overstiger 2 år med 10 dB.

Bygningstype

Boliger,
fritidsboliger,
sygehus, plejehjem
Skole, børnehaver

Støjkrav om
dagen (LpAeq,12h,
07 – 19)
65

Støjkrav om aftenen
(LpAeq,4h, 19 – 23)
eller søn-/helligdage
(LpAeq,16h, 07 – 23)
60

Støjkrav om
natten (LpAeq,8h,
23 – 07)
45

60 i brugsperioden

Tabel 6.4: Gældende grænseværdier for støj fra anlægsarbejde.

Anlægsarbejdet vil især i Holmestrand kunne give væsentlige støjgener fra en række
anlægsaktiviteter: spunsning, sprængning, rivning af spor, platforme og bygninger, og fra
sporarbejder m.v.. Disse aktiviteter fastlægges nærmere i byggeplanfasen og senere i
udbudsfasen. For at sikre at gældende støjkrav ved anlægsarbejder overholdes ved byggeriet,
foreslås det, at der etableres et støjmåleprogram, der måler støjen fra anlægsaktiviteten.
Målingerne kan foregå dels som uovervågede langtidsmålinger og kortere overvågede
målinger.
For de uovervågede langstidsmålinger opsættes mikrofoner i 2 – 3 positioner, f.eks. på
husfacader eller andre støjfølsomme bygninger tæt på anlægsstedet eller indendørs i rum
uden vinduer ud mod anlægsstedet. Hver mikrofon er tilkoblet en PC, der registrerer
lydniveauet i f.eks. 1 minuts intervaller. Dette vil kunne køres i perioder af ca. 2 uger ad
gangen, derefter skal målingen startes forfra. Denne type måling giver et indblik i støjens
niveau og dynamik over en længere periode. Da målingen er uovervåget vil det ikke være
muligt at frasortere uvedkommende baggrundsstøj.
For de overvågede målinger opsættes ligeledes mikrofoner på facader tæt på anlægsstedet
eller indendørs i rum uden vinduer ud mod anlægsstedet. Denne type måling giver en mere
præcis angivelse af støjen fra anlægsstedet, da baggrundsstøj kan frasorteres. Til gengæld
viser den kun støjen for en kortere periode.
Konklusion
Etablering af ny jernbanestrækning - Vestfoldbanen - vil betyde en væsentlig forøgelse af
lastbiltrafikken i området omkring strækningen i anlægsfasen.
Beregningerne af støjen fra denne trafik viser, at på veje hvor der køres 70 km/t og med 60
lastbiler i døgnet hver vej (mellem kl. 07 – 19) vil huse tættere end ca. 15 meter fra vejen blive
udsat for støjniveauer, Lden, mellem 55 og 65 dB. For ruten gennem Holmestrand, hvor der
køres 40 km/t med 12 lastbiler i døgnet , vil ingen huse blive udsat for støjniveauer, Lden, over
55 dB. Overslagsberegning viser, at den forøgede lastbiltrafik gennem Holmestrand vil øge det
samlede støjniveau fra vejtrafik med 1 – 2 dB.
Der bør etableres et støjmåleprogram til sikring af at anlægsaktiviteterne i Holmestrand
overholder de gældende grænseværdier.
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7. Anlægsfasen – strukturlyd
Anlægsarbejderne vil ikke give anledning til strukturlydproblemer, bortset fra ved
sprængninger, som omtales efterfølgende under 8. Anlægsfasen - vibrationer. Det er for
nuværende ikke kendt, om der bliver tale om ramningsaktiviteter, som er den anden potentielle
kilde for strukturlyd.

8. Anlægsfasen – vibrationer
Vibrationer stammende fra bygge- og anlægsarbejderne kan komme fra to kilder: Ramning og
sprængning. For nuværende er det ikke kendt, om der bliver tale om ramningsaktiviteter.
Sprængning derimod vil forekomme hyppigt, idet hele tunnelen er planlagt sprængt ud af
fjeldet, ligesom der eventuelt vil blive tale om sprængning i forbindelse med rasssikring ved
Holmestrand station.
Risikoen ved sprængning for nærmeste huse til den eksisterende tunnel kan ikke beregnes.
Det bemærkes dog, at den eksisterende tunnel er blevet til efter sprængninger, der
tilsyneladende ikke har været et problem for kirken. På nuværende tidspunkt vides intet om de
fremtidige sprængninger. Men det forventes, at der ikke vil være risiko, der er højere, end da
de seneste sprængninger blev foretaget.
Med henvisning til Norsk Standard NS8141 (2.udgave 2001) /11/ kan det konstateres, at der
skal udarbejdes et kontrolprogram for monitering af sprængningernes dynamiske påvirkninger
af nærliggende bygningers fundamenter. Sprængningerne må forventes at kunne såvel høres
som mærkes i bygninger, der ligger på det fjeld, som sprængningen udføres i.
Der findes kun én metode til at begrænse disse påvirkninger, og det er ved at reducere
sprængladningernes størrelse, hvilket på den anden side vil gøre den periode, i hvilken der
sprænges, mere langvarig.
Ved at etablere monitering i de nærmest liggende bygninger, der hvor sprængningerne
påbegyndes, kan den acceptable størrelse af ladningerne konstateres umiddelbart, hvorefter
processen kan reguleres i overensstemmelse hermed.
Der skal udarbejdes et monitoreringsprogram, når detaljer om sprængningsarbejderne
foreligger.
Planlægning af sprængningsarbejdet og dets påbegyndelse skal ske i samarbejde med
personer med vibrationsteknisk ekspertise.
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10. Bilag
Driftsfasen
Bilag 1: Støjzonekort for jernbanestrækningens nordlige område.
Bilag 2: Støjzonekort for jernbanestrækningen gennem Holmestrand by.
Bilag 3: Støjzonekort for jernbanestrækningens sydlige område.
Bilag 4: Støjzonekort for jernbanestrækningens nordlige område med støjdæmpende tiltag.
Bilag 5: Billede af støjskærm der skal anvendes ved støjdæmpende tiltag.
Bilag 6: Kort med angivelse af strukturlydniveau for udsatte bygninger i Holmestrand by.
Bilag 7: Kort med angivelse af strukturlydniveau for udsatte bygninger i det sydlige område
Bilag 8: Kort med angivelse af vibrationsniveau for udsatte bygninger i Holmestrand by.
Bilag 9: Kort med angivelse af vibrationsniveau for udsatte bygninger i det sydlige område.
Anlægsfasen
Bilag 10: Støjzonekort over transport af masse på større vej gennem bebygget område nord
for Holmestrand.
Bilag 11: Støjzonekort over transport af masse på smal vej gennem bebygget område.
Bilag 12: Støjzonekort over transport af masse gennem Holmestrand.
Bilag 13: Støjzonekort over transport af masse på større vej gennem bebygget område syd
for Holmestrand.

12

Nordlig område

Hus 1

Hus 2

Hus 3

Bilag: 1

13

Støj fra jernbane - Holmestrand by

Bilag: 2

14

Bilag: 3

Støj fra jernbane - Sydlig område

15

Støj fra jernbane – nordlig
område med støjskærm

Hus 1

Hus 2

Hus 3

Bilag: 4

16

Ca. 4 meter

Udformning af støjskærm i henhold til ”Formingsveileder” – Jernbaneverket.

Trykimprægneret
træbeklædning

Stålstolper nedstøbt i
borede huller

2 – 2, 5 meter

Bilag: 5

17

Kerne af
lydabsorberende
materiale

Bilag: 6

Angivelse af strukturlydniveau for
enkelte huse.
> 37 dB(A)
32 – 37 dB(A)
< 32 dB(A)

Støj fra jernbane - Holmestrand by

18

Bilag: 7

Angivelse af strukturlydniveau for
enkelte huse.
> 37 dB(A)
32 – 37 dB(A)
< 32 dB(A)

Støj fra jernbane - Sydlig område ved km 13,5
Jernbane kører i tunnel

19

Bilag: 8

Angivelse af vibrationsniveau for
enkelte huse.
> 0,5 mm/s
0,1 – 0,5 mm/s
< 0,1 mm/s

Vibrationer fra jernbane - Holmestrand by

20

Bilag: 9

Angivelse af vibrationsniveau for
enkelte huse.
> 0,5 mm/s
0,1 – 0,5 mm/s
< 0,1 mm/s

Vibrationer fra jernbane - Sydlig område ved km 13,5
Jernbane kører i tunnel

21

Bilag: 10

Støj fra transport af masse på stor vej, 70 km/t
Fra påhug Holm til Hanekleiva pukkverk
Beregningsområde: Ødegården, område ca. 2
km syd for Holm

22

Bilag: 11

Støj fra transport af masse på smal vej, 30 km/t
Fra Påhug Holm til Hanekleiva pukkverk
Beregningsområde: Lille tilkørselsvej til pukkverk

23

Bilag: 12

Støj fra transport af masse gennem Holmestrand, 40 km/t
Fra Solum pukkverk til tversslag Sjöskogen
Beregningsområde: Holmestrand by

24

Bilag: 13

Støj fra transport af masse på stor vej, 70 km/t
Fra tversslag Peter Pan (Grettetunnel) til Skaane pukkverk
Beregningsområde: Nordlige område af Nykirke by

25
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1 FORORD
Med dette dokument legger Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen frem detaljplan for parsell
5.2 og 5.3 Holm – Holmestrand – Nykirke på Vestfoldbanen. Strekningen er totalt 13,6 km,
hvorav 11,9 km vil gå i fjelltunnel.
Parsell 5.2 starter i nord ved eksisterende dobbeltspor ved Holm i Sande kommune(parsell
4.3). Fra Holm og sydover, inneholder parsellen 1,1 km daglinje, Ramberg fjelltunnel på 6,4
km og en daglinje i Holmestrand sentrum som kobler seg på eksisterende Holmestrand
stasjon.
Parsell 5.3 starter i nord med etablering av nytt stasjonsområde i Holmestrand, før banen går
inn i den 5,5 km lange Grette tunnel. Parsellen kobler seg inn på eksisterende dobbeltspor ved
Nykirke (parsell 5.1).
Tiltaket inngår som en del av den planlagte utbygging av Vestfoldbanen til dobbeltsporet
jernbane med dimensjonerende hastighet på 200 km/t fra Drammen til Larvik.
Hovedmålsettingen er å øke kapasiteten og dermed gi økt konkurransekraft og tilrettelegge for
økt togtrafikk.
Detaljplanen for den aktuelle strekning er en videreføring av Endelig Hovedplan ”HolmHolmestrand-Nykirke. Vestfoldbanen P. 5”. Hovedplanen ble godkjent juni 2002.
Detaljplanen består av to plandokumenter: Detaljplan Bygg/bane og Detaljplan Elektro, hver
med tilhørende tekst og tegningshefte. Det er i tillegg utarbeidet kostnadsoverslag.
Detaljplanen er beslutningsdokument for Jernbaneverket med hensyn til valg av konkrete
tekniske løsninger, kostnader og virksomhetsplanlegging. Denne danner grunnlaget for
reguleringsplan, byggeplaner og produksjonsplaner.
Parallelt med detaljplanleggingen blir det utarbeidet reguleringsplanforslag i samarbeid med
Sande, Holmestrand og Re kommune. Reguleringsplanforslaget fremgår av egne dokumenter
som ikke inngår i detaljplandokumentet. Reguleringsplanforslaget danner grunnlag for den
offentlige planbehandling og vedtak i henhold til Plan- og bygningsloven. Planene er
utarbeidet i samarbeid med regionale etater og berørte kommuner.
Rådgivere:
Atkins Danmark A/S, oppdragsleder Lars Müller
- Underbygning, overbygning
- Kontaktledning, lavspent, signal, tele
Underrådgiver:
Multiconsult A/S, oppdragsleder Wibeke Norris
- Tunnelteknikk og geoteknikk
- Vegomlegging og stasjon
Oslo, juni 2008
Jernbaneverket Utbyggingsdivisjonen

_______________________________
Utbyggingssjef Ole Konttorp
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2 SAMMENDRAG
Bakgrunn, forutsetninger og rammebetingelser.
Detaljprosjektet for de nye sporene fra Holm til Nykirke er et resultat av et ønske om å
modernisere Vestfoldbanen ved å etablere dobbeltspor fra Drammen til Larvik.
Moderniseringen er endelig vedtatt i Fylkesplan for Vestfoldbanen 1993. Den Endelige
Hovedplan for Parsell 5 ble vedtatt i 2002 og danner grunnlaget for det videre arbeidet.
I Norsk Jernbaneplan 1998-2007 er parsell 5 prioritert etter parsellene 3, 4, 5.1, 7.1 og 12.
Denne prioriteringen er opprettholdt i NPT 2002-2011. Detaljprosjektet skal gi de tekniske og
økonomiske rammene for en videre prosjektering og gi opplegg til en rammebevilling for den
videre utbygging.
Den prinsipielle utbyggingen er vedtatt i Hovedplanen. Men det er etter følgende tatt en
beslutning om at den eksisterende tunnelen for den gamle E18 traseen stadig skal være
tilgjengelig for trafikk.
Mål for jernbanetiltaket
Overordnet mål for prosjektet er en modernisering av Vestfoldbanen og derved gi jernbanen
økt konkurransekraft og tilrettelegge for økt togtrafikk. Ønsket er å knytte Oslofjordområdet
sammen og bidra med miljøvennlige transportformer.
Prosjektets mål er å utbedre jernbanen mellom Holm og Nykirke, som er den strekningen med
dårligst geometrisk standard på Vestfoldbanen. Utbygging av parsell 5, Holm – Holmestrand Nykirke vil også fjerne en strekning med dårlige grunnforhold og en stor barriere gjennom
Holmestrand by. Tidsbesparelsen vil være betydelig.
Utbygging av etappen er inndelt i faser. Dette muliggjør en trinnvis økonomisk investering.
Hver ny fase er i seg selv en forbedring av infrastrukturen og det nybyggede anlegg kan
utnyttes fullt ut. Dette vil gi fullt utbytte av investeringene.
Optimalisering
I forkant av detaljplanen er det laget en optimaliseringsrapport, UVB-50-O-21001, [6]. Som
beskrevet i hovedplanen var det behov for supplerende grunnundersøkelser. Dette ble utført
høsten 2007, og er brukt som grunnlag for optimaliseringen. Grunnforholdene er bakgrunn for
de fleste justeringene av linja.
Viktige elementer i optimalisering har vært:
Hastighetsprofil, justering av fastlagt trasé, disponering av masseoverskudd, plassering av
riggområder, stasjonsområdet, tunnelportalene / konstruksjoner, etappevis utbygging og
tverrslag og rømningsveier.
Jernbane
Jernbanen fra Holm til Nykirke skal utvides fra enkeltspor til dobbeltspor. I både Holm og
Nykirke skal sporene tilkobles dobbeltspor, som er etablert i tidligere faser som et ledd i
utbyggingen av Vestfoldbanen.
Begge sporene er dimensjonert etter de nye banenes normale krav. Ved plattformer på
Holmestrand stasjon tilfredsstiller kurveradier og overhøyde også nye baners normale krav.
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Plattformer har en effektiv lengde på 250 m og en høyde på 760 mm. Plattformer
tilfredsstiller de krav som gjelder for minste bredde og har tilpass bredde der hvor trapper,
ramper og heiser kommer opp.
Konstruksjoner
Forprosjektet omfatter følgende konstruksjoner:
•
Portaler
•
Driftsundergang Skjervik
•
Støttemur (rassikring)
•
Personundergang inklusiv trapper og ramper
•
Plattformer
Geoteknikk, geologi, hydrogeologi
Geoteknikk
Generelt
Grunnforholdene karakteriseres ved at det i de lavereliggende områdene i dagsonene ved
Holm og Nykirke er mektige avsetninger av marin leire, som er bløt og til dels kvikk. Nederst
mot fjell er det morene. På deler av disse strekningene er det ur-masser og
forvitringsmateriale i overflaten der områdene grenser mot den bratte fjellet i vest. I dagsonen
ved Nykirke er det bedre grunnforhold, med fastere leire som inneholder en del stein. Her er
det er det fyllmasser over leira helt i sør.
Det er utført grunnundersøkelser, i hovedsak i dagsonene. Undersøkelsen har bestått av
totalsonderinger og opptak av forstyrrede og uforstyrrede prøver. Informasjon om
grunnforhold i Holmestrand sentrum er også hentet fra tidligere grunnundersøkelser fra eget
arkiv. Det er behov for supplerende grunnundersøkelser.
Basert på gjennomgang av kvartærgeologisk kart og tidligere grunnundersøkelser, samt
befaringer, er det gjort en vurdering av områder som kan bli påvirket av en
grunnvannssenkning. Det er lagt vekt på områder der det er bebyggelse, og der en
grunnvannssenkning kan få konsekvenser i form av skadelige setninger på bygninger og
infrastruktur. Det er satt ned poretrykksmålere i 6 lokasjoner oppe på fjellet over Holmestrand
sentrum. Ved målepunktene er det utført en totalsondering til fjell.
Dagsone Nord – påhugg Holm
Lengst i sør på det flate området, der traseen ligger tilnærmet i eksisterende terreng, vil det bli
behov for tiltak for å forsterke traubunnen som ligger i bløt og til dels kvikk leire. Lokalt blir
det oppfylling, som bør skje med lette masser for å unngå setninger. Det vil bli restriksjoner
på plassering av anleggsveier og lagring av overskuddsmasser i nærheten av sporet. Lokalt må
man ta hensyn til eksisterende spor ved uttrauing for det nye sporet. Videre sørover drar
sporet seg opp i skråningen mot tunnelpåhugget, og skjærer inn i terrenget. Det vil bli behov
for forsterking av traubunn og tiltak for å oppnå tilfredsstillende stabilitet. En løsning med
kalk- sementpeler er vurdert å være mest aktuell. Nærmere tunnelpåhugget vil skjæringen
komme i faste steinholdige masser og morene, og det er ikke behov for spesielle tiltak i
grunnen.
Dagsone Holmestrand
På den nordre delen ligger den nye traséen i tilnærmet samme nivå som eksisterende. Det må
graves bort en del masser mot fjellet i vest, blant annet for å få plass til rassikring. Ugravingen
vil skje i faste masser, og det er ikke forventet at det blir behov for spesielle tiltak. Videre
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sørover skjærer traséen seg ned i terrenget med skjæringshøyder på 7 – 8 m, og enda høyere
for ramper og undergang. Traubunn vil komme ned bløt kvikkleire. På denne strekningen vil
det bli behov for stabiliserende tiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet i gravefasen. Også
her er kalk-sementpeler antatt å være best egnet. Dette vil gi tilfredsstillende fasthet av
massene i traubunn. Lokale utgravinger for rampe og undergang må i tillegg sikres med spunt.
Sør for eksisterende stasjonsområde, fra portalen og sørover, må det etableres gravesikring for
å ta opp høydeforskjell mot Nordre Klev og tilliggende områder. En løsning med innvendig
avstivet spunt er vurdert å være mest aktuell. Videre sørover går skjæringa inn i fjell på
vestsiden. Det blir svært vanskelig å få til innvendig avstivning av en sikringskonstruksjon.
Det er svært viktig å velge løsninger ved graving forbi Holmestrand kirke som gir så små
deformasjoner som mulig, og i tillegg gir minst mulig grunnvannsenkning. En løsning med
jetpelkonstruksjon er vurdert å være gunstig. Konstruksjonen kan forspennes med vertikale
stag ned i fjell for å gi økt momentkapasitet og trolig eliminere behovet for bakforankrede
stag. Mellom dagsonen og tunnelpåhugget legges jernbanelinjen i lukket konstruksjon som
gjøres vanntett, for å hindre senkning av grunnvannstanden i permanent situasjon.
Fra tidligere prosjekter og fra kunnskap om grunnforholdene i Holmestrand, vet vi at grunnog stabilitetsforholdene generelt er dårlige. Terrenginngrepene som må gjøres for den nye
jernbanetraséen representerer en gunstig avlasting av terrenget, og bedrer således den globale
stabiliteten.
Dagsone Nykirke
Linja kommer ut av fjellet i et kolleparti, og skjærer seg skrått ned i et dalsøkk før den treffer
eksisterende spor. Løsmassene består generelt av vekstjord og tørrskorpe over siltig leire med
stein, over morene. Lengst i sør er det fyllmasser over leira. Det blir skjæringer i løsmasser på
opptil 10 m. Det er mulig å grave åpent, med slake skråninger med helning på 1:3 – 1:2,5.
Hydrogeologi
Det er satt ned noen få poretrykksmålere over de to tunnelene. Disse er kun avlest en gang (i
uke 3/2008). Disse første registreringene indikerer at for Grettetunnelens vedkommende, ser
det ut til at tunnelen på Rv 313 (Holmestrandtunnelen), allerede delvis har drenert deler av
bergmassen i området nord og sør for Bassengdammen. For de øvrige områdene har en
foreløpig ingen indikasjoner på at bergmassen er drenert.
Med sårbare områder mener vi områder hvor det kan oppstå skader på natur eller bygninger.
De sårbare områdene er først og fremst knyttet til løsmasseområdene (dyprennene).
Berggrunnen i området er gjennomsatt av sprekkesoner, forkastninger og intrusivganger som
kan være vannførende og nedbørfeltene er små. De fleste løsmasseområdene langs traséen
består med få unntak, av bløte leirmasser med setningspotensiale.
Det må utføres jevnlige avlesninger av poretrykksmålere for å få sikrere datagrunnlag for
hydrogeologiske vurderinger. Dette vil kunne ha betydning lekkasjekravene langs
tunneltraséene, og for opplegget for tettearbeidene.
Tunneler
De to planlagte tunnelene vil få en lengde på til sammen 11701 m i fjell. Rambergtunnelen
blir på 6366 m og Grettetunnelen på 5335 m. Tunnelene drives som en dobbeltsporet tunnel
med teoretisk sprengningsprofil på ca. 118 m2. Det blir en tverrslagstunnel med teoretisk
sprengningsprofil på ca. 52 m2 for hver av tunnelene, samt driving av totalt 9
rømningstunneler, 5 for Rambergtunnelen og 4 for Grettetunnelen.
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Resultater fra grunnundersøkelser er vist i rapport UVB-50-V-21202, [11]. Rapporten viser
kart og lengdesnitt, og er tegnet på grunnlag av tilgjengelig data ut fra kartlegging på
overflaten og resultater fra kjerneboring. Erfaring tilsier at flere eruptivganger og mindre
forkastninger og knusningssoner enn det som er avmerket på profilet vil opptre under
tunneldriften.
Tettestrategi:
Hensikten med tetting av tunnelen er delt:
• Unngå uakseptable skader på natur
• Unngå uakseptable skader på bebyggelse og annen infrastruktur
• Tilfredsstille tunnelens funksjonskrav som byggverk
Ved forinjeksjon utføres tettingen før tunnelen drives inn i det vannførende partiet. Det legges
opp til at tilstrekkelig tetting oppnås med én injeksjonsomgang i en skjerm med et stort antall
hull. Det kan være aktuelt å supplere injeksjonsskjermen med et antall horisontale hull med
ansett i tunnelstuffen. Alle borhull injiseres med sementbasert injeksjonsmiddel, lave v/c-tall
m/tilsetningsmidler, høyt injeksjonstrykk og stor pumpekapasitet.
Sikringsarbeider i tunnelene:
Det forutsettes driving av tunnel med konvensjonell boring og sprengning. Omfanget av
sikring på det enkelte stedet må tilpasses bergkvaliteten slik at tilfredsstillende stabilitet
oppnås. Vurderinger av nødvendig sikringsmengde langs traséen er basert på observasjoner i
felt og tolkning av grunnundersøkelser. Det er svært sannsynlig at man ved driving av
tunnelen vil støte på svakhetssoner, ganger og dårlige partier i berget som man ikke har klart å
fange opp ved undersøkelser i dagen.
Grunnforholdene langs traséen er forventet å være varierte fra partier med lite oppsprukne
(massive) bergarter til partier med sterkt oppsprukne bergarter og eruptivganger med innslag
av skifrige, forvitrede bergarter og dagfjell, samt partier med meget dårlig berg. Her vil det
vanligvis være tilstrekkelig å sikre med bolter og sprøytebetong. Slik praksis i tunneler er i
dag forventes det at hengen og veggene langs hele tunnelen sikres med minimum 60 mm tykk
fiberarmert sprøytebetong. I partier med oppknuste soner kan det bli aktuelt å supplere bolte/sprøytebetongsikringen med forbolter og armerte sprøytebetongbuer. Ved spesielt vanskelige
bergforhold med store oppknuste svakhetssoner, eller i partier med liten fjelloverdekning, vil
det kunne bli behov for forbolter og full utstøpning. Vanntett støp kan også bli aktuelt dersom
man i partier ikke oppnår tilfredsstillende tetthet ved for- og etterinjeksjon.
Sikring av Holmestrandsfjellet.
Forslag til sikringstiltak:
1. Det foretas en grundig inspeksjon av de usikrede fjellflatene.
2. Sprengning av større usikre partier som ikke lar seg renske ned.
3. Manuell rensk av fjellflatene for å få ned det som er løst.
4. Bolting av potensielt løse blokker.
5. Nettsikring på flater som ikke allerede er nettsikret.
6. Beskyttelsesvegg på hele strekningen langs plattformen, antatt nødvendig i 4 m høyde
over plattform, totalt 250 m. Fra enden av plattformen mot nord, og til portalen for
Rambergtunnelen kan det benyttes blokker av larvikitt (ca. 1 m3/stk) med
støtdempende masser bak.
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7. Skredoverbygg som forlengelse av portalen på søndre påhugg på Rambergtunnelen, til
sammen ca. 45 m.
Slukkevann i tunnelene.
Det er planlagt å hente vann for brannslukking fra kommunalt nett ved Holmestrand. Siden
ledningen sannsynligvis blir en ”endeledning” bør det vurderes flere tilknytningspunkt langs
tunnelene for å redusere ledningens lengde. Dette spesielt hvis trykktapet blir betydelig.
Tilbakeslag fra ”endeledninger” til kommunalt nett skal ikke oppstå og de nødvendige tiltak
for å forhindre dette må iverksettes.
Kapasitetskravet som er satt fra EU er minimum 800 liter i minuttet (13,3 l/s) i to timer
Foreløpig ønske fra de lokale brannvesener (Holmestrand brannvesen og Vestfold
Interkommunale Brannvesen) er 50 l/s mot et trykk på 6 bar. I sammenligning har Bærum
brannvesen påkrevd 20 l/s mot et trykk på 6 bar, som krav for brannvann i jernbanetunnel
mellom Sandvika og Lysaker.
Vannledningen er foreslått å ligge nedgravd på siden av jernbanesporene i samme grøft som
drensledningen. Kommunens retningslinjer stiller krav til brannuttak. Avstand fra uttak til
brannobjekt bør ikke overstige 100 m. Dette betyr at det minimum må være uttak i tunnelen
for hver 200 meter. Uttakene foreslås å være stengbare brannventiler m/drenering som kobles
direkte til PE-ledningen.
Brannventilasjon.
Dimensjonerende brannstørrelse er satt til 150 MW. Brannviftene er dimensjonert for en
lufthastighet på 3,5 m/s.
2.1.1.1 Grettetunnelen
Utregnet skyvkraft er: 34 KN
Antall vifter: 22 stk, a’ 38 kW
Viftene plasseres parvis med innbyrdes lik avstand.
Innløp/ utløpsviftene plasseres ca 100 m fra åpningene.
Hver rømningstunnel, 5 stk, utstyres med luftinntak, stengespjeld, kanaler, vifte med lydfelle
og overtrykk spjeld. Hver vifte er på 5 kW.
2.1.1.2 Rambergtunnelen
Utregnet skyvkraft er: 37 KN
Antall vifter: 22 stk, a’ 49 kW
Det er den samme antagelse av sikkerhet og plasseringer som i Grette.
Hver rømningstunnel, 5 stk, utstyres med luftinntak, stengespjeld, kanaler, vifte med lydfelle
og overtrykk spjeld. Hver vifte er på 5 kW.
Holmestrand stasjon og bussterminal.
Generelt er det ønskelig å gi stasjonsområdet og tilhørende utomhusareal et enhetlig uttrykk
som binder sammen de ulike arealene. Brukerne skal komme til et oversiktlig anlegg og gis en
positiv opplevelse. Dagens til dels utflytende og utydelige trafikk- og parkeringsarealer gjør
at mye av parkeringen blir tilfeldig. Med flyttet og utvidet stasjonsområde i forbindelse med
ny linjeføring ligger det til rette for å utbedre dagens situasjon.
Prosjektet omfatter nytt stasjonsbygg på 200m2, parkering for ca. 220 biler inkludert ca.
10HC plasser, korttidsparkering for ca 8 biler, oppstillingsplasser for 5 taxier og 6 busser
(lengde 15 meter), sykkel- og mopedparkering med ca 100 plasser samt personundergang med
trapper og ramper.
Stasjonen skal legges til rette for alle brukere (se kapittel 3.2.2).
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Anleggets gjennomføring
Faseplanene er utviklet med henblikk på reduksjon av kostnader og inngrep, samt best mulig
avvikling av togtrafikken. Det legges opp til faseplaner med dobbeltsporet drift på
strekningene som utbygges i fasen. Kortere perioder med driftsstop av banen er nødvendige.
Det antas at dette kan aksepteres av hensyn til den etterfølgende økning av kapasitet på linjen.
I dagens situasjon kommer Riksvei 313 nordfra og passerer gjennom Holmestrand i tunnel.
En avgrening av veien passerer jernbanen i en planovergang med bomanlegg, og går inn til
Holmestrand sentrum. Som en konsekvens av ombyggingen lukkes adgangen til veitunnelen
og veien inn til Holm omlegges. Når det endelige nye jernbaneanlegget tas i bruk, og den
eksisterende jernbane fjernes, etableres ny adgang til veitunnelen tettere på Holmestrand
sentrum.
Det skal sikres at adkomst til stasjonen for gående, sykler og biler kan skje uhindret gjennom
byggefasen. Funksjonen til stasjonsbygningen og bussterminalen samt parkeringsforholdene
vil være uendrede i byggeperioden.
Ved anleggsgjennomføringen er helse, miljø og sikkerhet vurdert i samsvar med
Jernbaneverkets mål for å ivareta kravene i byggherreforskriften. Jernbaneverket Utbyggings
hovedmålsetning er, at all virksomhet skal planlegges og gjennomføres uten at det oppstår
skader eller tap på menneskers liv og helse eller på omgivelsene.
Størstedelen av alle massene som produseres må transporteres bort fra anleggsområdet, enten
til mellomlager eller direkte til deponi for overskuddsmasser. Dette vil medføre en stor
trafikkbelastning på det eksisterende veinett. Og det vil skape behov for
trafikkreguleringstiltak og sikring av øvrig trafikk, spesielt for syklister og fotgjengere.
Grunnarbeider og oppbygging av rassikring, kulvert og ramper/trapper samt plattformer til det
nye stasjonsanlegg i Holmestrand, vil foregå i nærheten av spor i drift. Adkomst til
byggegrunnen og riggplassen for arbeiderne vil være plassert tett på gjennomgående vei i
Holmestrand sentrum. Ramming av pæler og spunt vil gi rystelser og støy.
Tverrslag og riggområder.
Etter bearbeiding og sammenligning av flere lokaliseringer og kombinasjoner av tverrslag, er
det nå valgt ett tverrslagssted for hver hovedtunnel.
Rambergtunnelen: Tverrslag Steinbrudd ved Sjøskogen
Grettetunnelen: Tverrslag Peter Pan.
Total byggetid for Rambergtunnelen påvirkes vesentlig ved å drive tunnel fra portal Holm i
tillegg til driving fra tverrslag Steinbrudd ved Sjøskogen, og er blant annet derfor valgt som
gjennomføringsløsning.
Det legges en driftsvei på vestsiden av sporet frem til servicesporet ved Holm. Langs denne
veien og spesielt frem mot tunnelpåhugg er det god plass for et riggområde, der midlertidig
mellomlagring av deler av tunnelsteinen kan være aktuelt.
Det er plass for riggområde og mellomlager for sprengstein i området langs veien til påhugget
ved Sjøskogen.
Ved Peter Pan er riggområdet begrenset av både næringsbygg/bolig med adkomstveier, samt
”viktig naturtype/skog” på vestsiden av parkeringsplassen. Det er aktuelt å legge beslag på en
stor del av parkeringsplassen og legge om adkomstveiene, slik at området kan brukes til å
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etablere riggområde for tunnelpåhugg og minimumsrigging. Resterende riggareal bør
vurderes lagt til nærliggende åpent område, se tegning UVB-50-X-22819.
Riggområder og trasé for anleggsvei til anleggssted Nykirke er vist på tegning
UVB-50-X-22820. Det skal ikke drives tunnel fra denne enden av Grettetunnelen, så
anleggsarbeidene med spor i dagen og tunnelpåhugg vil avgjøre plassbehovet.
Massetransport og massedeponier.
I forbindelse med drivingen av Rambergtunnelen (6366 m) og Grettetunnelen (5335 m) vil det
bli produsert ca. 820.000 fm3 tunnelstein fra Rambergtunnelen, og fra Grettetunnelen ca.
700.000 fm3. Med en utvidelsesfaktor på 1,6 vil det bli produsert totalt 2,4 mill. løse m3.
Kvaliteten på steinen fra begge (hovedsakelig basalt og kvartsittisk sandstein) er tidligere
undersøkt i forbindelse med tunnelbyggingen på E18. Den er funnet å være tilfredsstillende til
forsterkningslag og bærelag i veger. Det synes ikke å være deponiplasser med gunstig
lokalisering og tilstrekkelig kapasitet, og som er velegnet ved fylling i sjøen, ravinedaler eller
lignende. De eneste alternativene med god nok kapasitet for jernbaneprosjektet synes å være
steinbruddene. Det er tre eksisterende steinbrudd som alle er svært interesserte i å motta stein.
Det vil også være et behov for å deponere løsmasser. Matjord vil bli lagt i ranker for senere
bruk til landskapsmessig behandling. For øvrig er det både leirmasser og morene som vil bli
overskuddsmasser som må deponeres.
Miljø
Et overordnet mål med utbyggingen har vært å finne en samlet løsning der hensynet til miljø
og sikkerhet står sentralt i kvalitetsarbeidet. Jernbaneverkets miljø- og sikkerhetskrav som de
fremgår av Jernbaneverkets miljøstyringssystem, er innarbeidet i løsningene.
De delene av planområdet som ligger i dagen, består overveiende av grønne, blandede by- og
landmiljøer. I planområdets nordlige del ved Holm er landskapet preget av skog og åpne
landbruksområder med delvis utsikt til Oslofjorden. I planområdets sørlige del fra
Grettetunnelens sørlige påhugg ved Nykirke, passerer den nye banen en kort strekning med
åkre. I Holmestrand sentrum anlegges ny stasjon tett på fjellet og banen går kun i dagen på en
kort strekning før den går inn i Grettetunnelen.
Der er en del kulturminner i planområdet både i form av fredede bygninger i Holmestrand
Sentrum (bl.a. kirken) og potensielle kulturminner i områdene ved Rambergtunnelens
nordlige påhugg samt ved Grettetunnnelens sørlige påhugg.
I Detaljplanen er T1442 (retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging) lagt til
grunn. Svært få hus påvirkes av støy, og det kun marginalt. Det anbefales eventuelt å overveie
en todelt støyskjerm på vestsiden av strekningen fra Holm til påhugg for Rambergtunnelen,
eller alternativt å etablere støydempende foranstaltninger ved de enkelte berørte hus. Selv uten
støyskjerming vil høyst tre hus bli påvirkede av utendørs støy fra den nye banen, hvilket er et
vesentligt fremskritt i forhold til den eksisterende bane, hvor mer end 600 hus er
støypåvirkede. De tre husene vil – uten støyskjerm – oppleve utendørs støypåvirkning på ca.
59 dB, hvor grensen mellom påvirket og upåvirket går ved 58 dB. I Holmestrand Sentrum og i
dagsonen ved Nykirke vil ingen hus bli utsatt for støy over de gjeldende grenseverdiene.
Naturmiljø.
Den foreløpige vegetasjonskartleggingen har ikke påvist områder med stor naturverdi i
dagsonene eller påhugsområdene for hovedtunnelen. Naturverdiene i prosjektområdet er
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knyttet til områdene over tunnelen eller nær enkelte av de foreslåtte tverrslags- og
rømningsveiområdene.
Det er registrert 2 verneområder Bogen og Tangenbekken naturreservat. Bogen naturreservat
ble fredet i 2006. Tunnelen og anleggsvirksomheten kan påvirke reservatet dersom fuktige
områder dreneres som følge av innlekkasje til tunnelen. Tangenbekken naturreservat ble
fredet som ledd i verneplan for edelløvskog i fylket i 1980. Tunnelprosjektet vil ikke berøre
dette reservatet fysisk, men søndre påhugg for Grette-tunnelen ligger rett vest for reservatet,
og det er viktig at anleggsdriften ikke påvirker livet i Tangenbekken. Ved utformingen av det
planlagte riggområdet, må en ta spesielle hensyn til Tangenbekken da denne er ørretførende
og renner gjennom et naturreservat.
Utslippsløsningen fra anleggsvirksomheten ifm skjæringen og dagsonen må utformes slik at
det ikke foregår direkte avrenning til eller annen forurensning av, bekken.
Hasselbakken og Sjøskogen er to områder i nedre kant av ”Holmestrandsveggen” som er
definert som svært viktige ”. Disse områdene er ikke vernet men vurdert som svært viktige for
biologisk mangfold. Det er ikke registrert noen trekkveier eller beiteområder for elg, rådyr
eller andre dyr i dagsonene til tunnelene eller tverrslagene.
Samfunn
Friluftsliv og rekreasjon
Den nye jernbaneparsellen vil i liten grad påvirke rekreasjon og friluftsliv i tiltaksområdet.
Dagens bane og tidligere E18, danner en barriere mellom ”Holmestrandsveggen” og sjøen fra
Framnes til Holmestrand. Det er ikke avklart hva den eksisterende jernbanelinja skal benyttes
til etter at det nye dobbeltsporet tas i bruk, men det er sannsynlig at i alle fall deler av traséen
benyttes til gang/sykkelsti.
Nedlegging av eksisterende bane gjør strandsonen mer tilgjengelig og åpner mulighetene for
friluftsliv.
Infrastruktur
Den dobbeltsporede banen fra Holm videreføres og det er sikret at hovedsporet og
krysningssporet ved Nykirke kan inngå i den videre utbygging av Vestfoldbanen. Det er
vedtatt en strategi for mulighet for sporkrysning på hele Vestfoldbanen
Det er gitt mulighet for at etablere en jernbane som ligger i tunnel på en stor del av
strekningen. Dermed får man en kortere og geometrisk forbedret trase, med et minimum av
påvirkning på lokalsamfunnet. Samtidig er det lyktes å opprettholde adgang til den gamle E18
veitunnel for nødberedskap for den nye E18.
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Tomtervervelse/ ekspropriasjon
Der er i forbindelse med anlegget ikke behov for at innløse hele eiendommer. Nedenstående
liste omfatter tomter, hvor det er nødvendig at erverve permanente arealer:
GNR
BNR
2/5
2/2
2/1
1/1
2/8

BEHOV FOR AREAL
(m2)
Skjervikveien 16, 3070 Sande
5.633
Skjervikveien 22, 3070 Sande
300
Lille Ve 6, 3070 Sande
6.025
Gamle Sørlandske 502, 3070 26.779
Sande
Lille Ve 6, 3070 Sande
4.703

3/1

Nordre Holmsvei 20. 3070 Sande

245

3/1/52

Ørka 12, 3041 Drammen

13

75/1

Fjordveien 27, 3080 Holmestrand

1.740

76/7

Fjordveien 25, 3080 Holmestrand

1.232

76/31

Holmestrand Kommune

587

76/14
79/16
80/30
5/1

Holmestrand Kommune
Holmestrand Kommune
Holmestrand Kommune
Bruserudveien
359,
3080
Holmestrand
Holmestrand Sardine Co. A/S

90
248
231
679

10/37

/ ADRESSE PÅ GRUNNEIER

625

10/3

Bruserudveien
305,
3080 8.802
Holmestrand
10/1
Bruserudveien
296,
3080 140
Holmestrand
Tabell 1: Tomter omfattet av permanent arealervervelse.
Sikkerhet
Sikkerheten ved anleggsgjennomføringen har høy prioritet. Dette gjelder både sikkerheten for
reisende, personale, ansatte og tredjemann. Det er derfor gjennomført forskjellige tiltak.
Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok [31] beskriver metodikk og prinsipper for
sikkerhetsstyring som skal benyttes innenfor Jernbaneverket. Trafikksikkerheten under og
etter anleggsgjennomføringen er i detaljplanfasen ivaretatt gjennom en fareidentifikasjon og
risikoanalyse. Analysen viser at de største farerne finnes i bygge- og anleggsfasen hvor deler
av det nye anlegget er satt i drift sammen med deler av det gamle anlegget. Det er foreslått
forskjellige tiltak for å redusere risikoen forbunnet med de identifiserte farene:
- Låsning av midlertidige sporveksler vha. rigel.
- Innstilling av togdrift i en periode når sikringsanlegg er ute av drift.
- Vurdere sikten til signaler i neste planfase ved bruk av 3D-modell.
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- Etablering av sporsperre i midlertidige spor.
- Bruke sikkerhetsmann ved sprengninger og ha gode opplastningsrutiner for
massetransporter.
- Sikring mot ras fra fjellside vha. overbygg, mur, bolting og nett.
- Ved personovergang på Holmestrand skal passasjerer advares ved skilting og bruk av
høyttaler. Det bør overveies gjerde på mellomplattformen. En prosedyre bør følges
ved kryssing, så forløpet er forutsigbart.
- Etablering av planfri kryssing bør overveies til massetransporter.
- Bruke viltgjerder for at holde dyr og mennesker ute av tunneler og spor.
- Benytte tilsyn og vedlikehold for at holde signaler fri for vegetasjon.
- Vanskeliggjøre tilgang til arbeidsområder ved f.eks bruk av vakthold eller
- sikkerhetsmann, plakater, kurs, artikkel i lokalavis.
- Etablering av sikerhetsskjermer for å sikre at personer ikke kommer i kontakt med
kjøreledningen, og skilting av KL-anlegg.
- Låsbare porter og alarm på porter i rømmingstunneler.
- Tilstrebe at signalanlegg kommer fra samme leverandør.
- Bruke kjøresterkt rekkverk eller liknende (eventuelt av betong), når vei føres nær
sporet.
- Benytte avskjerming eller gjerde og skilting for å sikre at personer ikke kan komme i
farlig nærhet av kontaktledningsanlegget (sikkerhetsavstand: 6 meter horisontalt).
I forbindelse med detaljplanarbeidet er det også gjennomført helse- og miljøscreeninger med
dertil hørende risikovurderinger. Screeningene har vist et antall farer med medium eller høy
risiko. For anlegg er det risikoer involvert som krever en videre redegjørelse, samt videre
arbeid med de screeninger som er behandlet her. Kun Ytre Miljøscreening og risikoanalyse
for anleggsfasen er utført i detaljplanfasen.
Det anbefales derfor at dette arbeidet fortsettes på følgende vis:
-

Identifikasjon av arbeider der de alvorligste riskoer er involvert, og hva disse risikoer
innebærer.
Implementere risikoanalyse i det videre arbeidsmiljøarbeid på utførelsesfasen.
Utvidelse av detaljerte risikoanalyser til å omfatte en vurdering av hvilket risikonivå
som foreligger etter tiltak. Arbeidet vil omfatte praktiske tiltak til risikominimering,
samt å bestemme det nye risikonivå etter tiltak er gjennomført.

Arbeidet med risiko i drift og anlegg for Helse og Ytre Miljø skal foregå løpende, og det skal
kunne revideres i resultatene.
Det er dessuten identifisert følgende ytre miljøopgaver som anbefales nærmere undersøkt i
byggeplansfasen:
-

Forurenet jord og pukksten på Holmestrand Stasjon og ved stoppsignaler
Nedgravde oljetanker
Forurente sviller (kreosot) på hele den strekningen som skal fjernes: Holmestrand
stasjon og det gamle trasé.
Tekniske installasjoner langs den eksisterende banen samt i teknikkbygninger,
stasjonsbygningen m.v.- herunder asbest, tungmetaller, PCB m.v.
Eventuelt store mengder vanskelig håndterbart avløpsvann/slam fra tunnelboringen.
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Samlet er det snakk om forhold som både kan fordyre og forsinke prosjektet. Det bør derfor
snarest mulig tas stilling til hvordan disse problemstillingene skal håndteres i prosjektet.
Konsekvenser i byggeperioden
Av viktige konsekvenser i byggeperioden er det lagt vekt på at følgende er avklart:
• Eiendomsinngrep og riggområder
• Anleggsstøy, helse, miljø og sikkerhet, rystelser, naboforhold
• Massetransport, trafikkavvikling og adkomst til stasjonen
• Fremkommelighet for publikum.
• Forurensing
Støv
Det vil bli tre vaskeanlegg ved hhv Holm og tverrslagene ved Sjøskogen og Peter Pan, som
sørger for spyling av kjøretøy før de kommer ut av tunnelen.
Rystelser ved sprengning
Vibrasjonene fra sprengningsarbeidene vil være merkbare over et stort område. Kartleggingen
begrenses til det området som blir sterkest berørt av sprengningsvibrasjonene og der
skaderisikoen er reell, d.v.s. ca. 50 m ut til sidene for tunneltraséen der byggene står på berg,
og ca. 100 m ved løsmassefundamentering.
Byggekostnader og byggetider
Avsnitt er under utarbeidelse
Optimalisering sportrasé – forkastede alternativer.
På grunn av dårlige grunnforhold, svakhetssoner i fjellet, økt horisontalradie ved plattformer
og nærføring ved kirken, har mange alternativer for nytt dobbeltspor vært vurdert.
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3 BAKGRUNN, FORUTSETNINGER OG RAMMEBETINGELSER
3.1 Bakgrunn / historikk
Vestfoldbanen har ligget i den samme trase, som da den ble etablert i 1881. Den opprinnelige
banen hadde smalspor. Først i 1949 lå den ferdig ombygd med normal sporvidde.
På strekningen fra Holm til Nykirke ligger banen delvis på jordbruksland, dels i et tungt
fremkommelig fjell- og klippelandskap. Banen bukter seg med radier helt ned til 250 m. Den
gamle traseen gir en veldig vakker reiseopplevelse, men hastigheten er også svært lav, 70
km/t på mesteparten av parsellene 5.2 og 5.3.
Dessuten er det i dagens løsning en plankryssing med riksvei 313, den gamle E18, rett nord
for Holmestrand stasjon. Dette skjer hvor veien deler seg og går dels inn mot Holmestrand
sentrum, dels inn i veitunnelen sør for stasjonen.
Meldingen for Vestfoldbanen fra mars 1992 er det første dokumentet i
moderniseringsprosessen. Siden er de ulike parsellene på Vestfoldbanen omtalt i Norsk
Jernbaneplan og Nasjonal Transportplan med forskjellige bevillingsrammer og tilhørende
utbyggingstakt og –rekkefølge. Overordnet planvedtak for utbyggingen gjennom Vestfold er
gjort ved vedtak av fylkesdelplan for Vestfoldbanen.
I Norsk Jernbaneplan 1998 -2007 og i Nasjonal transportplan (NTP) 2002-2011, datert
september 1999, er parsell 5 på Vestfoldbanen prioritert etter parsellene 3, 4, 5.1, 7.1 og 12.
Parsell 2, Skogerparsellen, ble ferdig i 1996, parsell 3 og 4 i 2001 og parsell 5.1,
krysningssporet i Nykirke, sto ferdig i 2002.
I Melding for Vestfoldbanen 1992 inneholder utredningsprogram for grovmasket
konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens kap. VIIa.
Etter en høringsrunde la NSB i november 1992 fram Jernbaneutredningen for modernisert
Vestfoldbane. Et tillegg til Jernbaneutredningen i juni 1993 korrigerer og supplerer
hovedrapporten.
Vestfold Fylkeskommune utarbeidet en fylkesplan for Vestfoldbanen på grunnlag av
jernbaneutredningen, som ble vedtatt i mars 1993. Fylkesdelplanen ble stadfestet av
Miljøverndepartementet i 1994.
Grovmasket KU for modernisert Vestfoldbane er datert august 1993. Den ble lagt ut til
offentlig ettersyn høsten 1993. Den inneholdt forslag til et generelt program for finmasket
KU.
Et program for finmasket KU for Parsell 5, fase 2, ble fastsatt av NSBs Banedirektør i juni
1995. Denne konsekvensutredning lå ferdig i juni 1996. Parallelt med konsekvensutredningen
ble foreløpig Hovedplan utarbeidet.
Oppsamling av merknader til KU fra høring og offentlig ettersyn lå ferdig i mai 1998, med en
begrenset høring om rassikring i 1996. Fase 2 av konsekvensutredningen ble godkjent av
Jernbaneverkets Hovedkontor ved sluttdokument av 27. mars 2000.
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I juni 2000 vedtok Bystyret i Holmestrand Kommune en Kommunedelplan for modernisering
av Parsell 5 på Vestfoldbanen. Denne er også grunnlag for Holmestrand Kommunedelplan for
bysentrum 2001-2012.
Den endelige Hovedplan for Vestfoldbanens parsell 5, Holm-Holmestrand-Nykirke, ble
godkjent i Drammen i 2002. Den foreløpige hovedplan fra juni 1996 og
Konsekvensutredning, med sluttdokument fra mars 2000, er grunnlag for den endelige
hovedplanen.

3.2 Forutsetninger
3.2.1 Funksjonskrav for nye dobbeltspor
Funksjonskrav til jernbanen er beskrevet i Jernbaneteknisk Rammeplan, Region Sør for
utbygging av Vestfoldbanen. Da det i forbindelse med detaljplanarbeidet er gjort endringer til
disse kravene, er dette angitt spesielt i de enkelte avsnitt.
3.2.1.1 Teknisk regelverk
Jernbaneverkets tekniske regelverk for prosjektering er lagt til grunn for dimensjonering når
det gjelder underbygning, overbygning. Likeledes når det gjelder banestrømsforsyning,
kontaktledning, lavspenning, signal og tele, se ”Detaljplan Elektro”, [3].
Normale krav for nye baner er benyttet, men reduserte krav kan vurderes der det kan gi
vesentlige gevinster.
Jernbaneteknisk rammeplan for Vestfoldbanen (JrVb) definerer noen tekniske forutsetninger
og søker å ivareta samme krav til standard og funksjon for de ulike parsellene. Den skal også
ivareta kravet til sikkerhet, kapasitet og punktlighet. Den utfyller hovedplanene for de enkelte
parsellene når det gjelder de jernbanetekniske tiltakene. Detaljplanen beskriver følgelig ikke
disse tiltakene, men kostnadene for tiltakene. Det vises til Jernbaneteknisk Rammeplan,
Region Sør mai 1997, samt Notat av 30.4.2002, revisjon av kap. 2.2. i Jernbaneteknisk
rammeplan for Vestfoldbanen.
3.2.1.2 Funksjonskrav som skal legges til grunn ved utbyggingen
Sikkerhet
Toget skal være det sikreste kollektive transportmiddelet. Det skal kun bygges planskilte
krysninger av sporet. Det skal bygges signalanlegg med vekt på standardisering. Banen skal
sikres med nødvendige gjerder mot vilt. Gjeldende krav til sikkerhet i tunneler skal ivaretas.
Punktlighet
Punktlighetskravet innebærer at 95 % av togene skal være mindre enn tre minutter forsinket
til endestasjonen, målt over en uke.
Kapasitet
Minste togfølgetid for IC-tog skal ikke overstige fem minutter på fri linje. Inn og ut av de
store bystasjonene skal minste togfølgetid ikke overstige tre minutter for noen av
togproduktene. Dobbeltsporet skal ta overkjøringsmuligheter slik at man ved enkeltsporet
drift på en seksjon skal ha en praktisk kapasitet på minst seks tog/time, totalt for begge
retninger.
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Hastighet
Konvensjonelt materiell skal kunne kjøre med en hastighet på 200 km/t, krengetog med en
hastighet på 250km/t. Gjennom de største byene kan redusert hastighet aksepteres.
Aksellast
Maksimal tillatt aksellast for persontog ved hastighet på 200 km/t er 18 tonn. Kravet for
godstog er 22,5 tonn ved 100 km/t og 25 tonn ved 70 km/t.
Profil
Strekningen skal bygges etter minste profil for nye baner. Profielt bygger på UIC-GC (Gabarit
C). Minste lasteprofil skal være A-C for å tilfredsstille lasteprofil UIC-GC.
Miljø
Banen skal oppfylle Jernbaneverkets generelle krav til miljøvennlighet, komfort,
reiseopplevelser og informasjon.
Tilgjengelighet
Det skal tilrettelegges for god tilgjengelighet og lesbarhet i alle løsninger for alle typer
brukere på stasjonsområder. Tilgjengelighet er nær knyttet til miljøkravet når det gjelder
informasjon og komfort.
Driftsforhold
For hensetting av materiell benyttet til drift og vedlikehold, må det anlegges servicespor med
ca. 20-30 km avstand. Dobbeltsporet skal være tilgjengelig for ettersyn/drift minimum 1,5 – 2
timer sammenhengende hver dag uten å påvirke kapasiteten.
3.2.1.3 Dimensjoneringskriterier som skal legges til grunn ved utbyggingen
Dimensjonerende trafikk
Basistrafikken på dagens bane, som også er definert å være maksimaltrafikken for dagens
parsell, er beregnet til 1 785 000 reisende om året, eller ca. 5700 reisende per virkedøgn.
Trafikkvekst på grunn av tiltaket i det året anlegget står ferdig er beregnet til 175 000
reisende. Videre er det beregnet en trafikkøkning pga. tiltaket i de første 9 årene på 14,3 %
per år (dette gir 648 300 flere reisende i år 2019), og deretter 4 % per år. Øvrige tiltak er
beregnet å gi 40 000 flere reisende i åpningsåret. Det er også lagt til grunn en økning i
trafikken på 1 063 000 flere reisende over parsellen i året. Dette er ikke medtatt i
samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsberegningene.
Tidspunktet for byggestart for beregningsformål i denne detaljplan er satt til år 2012, med
åpning for full trafikk i 2014. Dette er tidligst mulige åpningsår. Reelle årstall vil være
avhengig av NTP 2006-2015, bevillinger over statsbudsjett og /eller alternative
finansieringsformer. (Vi antar, at parsell 5 blir åpnet for trafikk i 2015-2020).
Underbygning
Underbygning omfatter hele kjøreveien fra og med traubunn opp til formasjonsplan. Det er
forutsatt en tykkelse på 1,9 m for frostsikrings- og forsterkningslag.
Regelverkets krav til konstruksjonsprofiler for daglinje : fylling, skjæring bruer, tunnel og
byggverk over sporet, skal legges til grunn ved dimensjoneringen. Likeledes kravene til
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bæredyktighet, stabilitet, setninger og frost i banekroppen. Gjeldende krav til drenering,
støytiltak og sikring av banen skal også ivaretas ved planlegging og bygging.
Tunneltverrsnitt er ca. 110 m2 for dobbeltsporet bane som teoretisk utsprengt profil i
Hovedplanen. Dette gir en profil på ca. 90 m2 over ballastpukken. For å følge Regelverket er
det i detaljfasen valgt en tunnelprofil som er ca. 118 m2 teoretisk utsprengt profil.
Det skal bygges kabelkanaler langs begge sider av dobbeltsporet.
Sporets trase
Dimensjonerende hastighet på 200 km/t for konvensjonelt materiell gir en minste
horisontalradius på sporet på 2 400 m med normale krav til komfort og vedlikeholdsbehov.
Denne kurvaturen krever en overhøyde på minst 105 mm og en klotoidelengde på minst 208
m.
Med minste krav til komfort og vedlikeholdsbehov og oppbygning av overhøyde til minst 135
mm, kan det tillates en horisontalradius ned til 1 800 m ved hastigheten 200 km/t.
Klotoidelengden må da være minst 214 m.
Regelverket angir en generell maksimal overhøyde på 150 mm på fri linje og 80 mm på
stasjon.
Største bestemmende stigning/fall bør ikke overstige 12,5 ‰. Minste vertikalradius er 15 500
m ved normale krav, og 10 260 m med minste krav. Av hensyn til krengetog bør normale krav
benyttes.
Sporavstanden skal være minst 4,6 m. På steder der det er uforholdsmessig kostbart med
denne avstanden, kan den reduseres til 4,5 m. Kurveutslag må benyttes da.
Sporsløyfer for overkjøring mellom sporene bør i henhold til Jernbaneverkets rammeplan for
Vestfoldbanen anlegges for minst hver 13,5 km. Det er i forbindelse med detaljplanarbeidet
utført en nærmere vurdering av plasseringen av sporsløyfer på hele vestfoldbanen. Denne
vurderingen utmyntes i at disse legges med avstander mellom 11 og 15 km, se avsnitt 6.1.4 og
UVB-50-Y-22601, ”Plassering av sporsløyfer”, [8]. Midt mellom sporsløyfene plasseres en
blokkpost på en rett strekning, som ved behov for oppgradering av punktlighet/kapasitet kan
bygges om til en sporsløyfe.
Sporveksler i sporsløyfene skal være av typen 1:18,4 (R=1 200). Dette gir en
gjennomkjøringshastighet på 100 km/t. Ifølge Jernbaneverkets rammeplan for Vestfoldbanen
vil dette kreve en rett linje på 465 m for at gi plass til en dobbeltsløyfe. I forbindelse med
detaljplanarbeidet er det besluttet at sporene i tunnelen skal ligge med en sporavstand på 4,5
m. Videre skal det legges en rett linje på 200 m mellom teoretisk krys, TK, i de to
sporvekslene som ligger med forendene imot hverandre. Derfor krever dobbeltsløyfene en
rettlinje på 430 m ialt.
Overbygning
Overbygningsklasse d skal legges til grunn ved dimensjonering. Sporets overbygningsklasse
angir konstruksjon med hensyn til skinneprofil (UIC60), fastgjørelse/ festing (Pandrol
fastclip) m svilletype (Betong NSB 95) svilleavstand (600 mm).
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3.2.2 Funksjonskrav Holmestrand stasjon
For togtrafikken gjelder at stasjonen skal ha kapasitet til at det ankommer tog fra begge
retninger samtidig.
For persontrafikken er universell utforming en viktig forutsetning for prosjekteringen. For
brukervennligheten er minsteradius på sporet forbi stasjon satt til 2000 m for, å oppnå
tilfredsstillende avstand mellom togsett og plattform. Med ny plattformhøyde på 76 cm over
sporet blir det også bedre tilgjengelighet for å komme inn og ut av vognene.
For Holmestrand stasjon gir universell utforming og en generell opprydding av funksjoner og
arealer, en stasjon som er søkt lagt til rette for høyest mulig samfunnsnytte. Universell
utforming er under stadig utvikling og foreløpig finnes det ingen offisiell mal for hvordan det
skal gjøres.
Universell utforming innebærer at det velges løsninger som er gode for alle brukere - det
gjelder barn, unge, eldre, rullestolbrukere, svaksynte, blinde, hørselshemmede, gravide,
personer som reagerer på miljøforhold, høye, lave, smale og brede for å nevne noen.
Kravene til universell utforming utgjør en stor totalpakke. Følgende punkter er noen av de
mest sentrale kravene som må oppfylles for å oppnå universell utforming
•

En rampe/stigning bør være maks 1:20 eller slakere med repos for hver 0,6
høydemeter

•

Reposene bør være min 1,6x1,6 meter

•

Minimum 5-10% av alle parkeringsplasser bør være HC-plasser

•

HC plass 4,5m x 6,0 m

•

HC-plasser maks 25 meter fra plattform

•

Oppkanter i trafikkarealer maks 20 mm eller lavere

•

Håndlister skal være i to høyder (0,9m (øverst), 0,7m (nederst))

•

Ledelinjer bør være med avvikende farge og overflate

•

Gangveier bør ha varmekabler eller kan være overbygget

•

Det bør ikke forekomme bjørk, gran og burot med flere allergifremkallende vekster i
en avstand nærmere enn 200 m fra parkering, gangvei og oppholdsareal.

For de ulike funksjoner og arealer på Holmestrand stasjon er det lagt vekt på å løse universell
utforming så godt som mulig ut fra en helhetspakke av forutsetninger og stedlige forhold.
I hovedsak har stigningsforhold på ramper og nivåforskjeller vært noen av de viktigste
temaene innenfor Universell utforming. Dette fordi det i størst mulig grad berører geometrien
i planen. Også plassering, antall og utforming av Handikap parkeringsplasser er blitt viet
oppmerksomhet. Håndlister på ramper og trapper er tilstrebet å tilfredsstille kravene til
universell utforming. Det vil bli lagt taktil merking som en del av belegget med en tydelig
kontrast både i tekstur og farge.
Når det gjelder beplantning bør de typene som er kjent for å avgi allergifremkallende pollen
unngås (for eksempel bjørk, hassel, gran).
Undergangen mellom øst og vestsiden er tilgjengelig via ramper med stigningsforhold 1:20
med repos (1,6 m dybde) for hver 0,6 høydemeter. Dette har ført til lange ramper.
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Handikapparkering er løst i henhold til antall og utforming (4,5x6 m). Avstand til undergang
og stasjonsbygg er ikke innenfor 25 meter, men er lagt så nærme som mulig og nærmest
stasjonen i forhold til parkeringsplasser for øvrig.
Oppfølging i det videre planarbeidet
Videre vil plassering av informasjon både med tekst, blindeskrift og informasjon over
høytaleranlegg vies spesiell oppmerksomhet i det videre planarbeidet.
3.2.3 Landskap og visuelt miljø
Et overordnet formål for detaljplanen har vært å sikre at de landskapsmessige fremskrittene
som tunnelføringen medfører, bevares gjennom en hensyntaken til landskapet hvor det nye
jernbanetraseen tar seg frem i åpent landskap.
3.2.4 Naturmiljø
Hensynet til naturverdier skal vurderes på lik linje med tekniske og økonomiske forhold.
3.2.5 Kulturminner og kulturmiljø
Hensynet til kulturminner og kulturmiljø skal vurderes på lik linje med tekniske og
økonomiske forhold.
3.2.6 Helse og trivsel
I henhold til Kommunalhelsetjenesteloven kan det på visse vilkår kreves en utredning bl.a av
mulige helsemessige forhold ved et tiltak.
Det skal sørges for trygge og gode bomiljøer med særskilt tilrettelegging for å sikre barnas
oppvekstvilkår. Aktuelle forhold vil være å sikre skolevei i forbindelse med transport av
masser fra påhugg ved Holm, Sjøskogen og Peter Pan.
Skolevei hvor det skal foregå massetransport eller anleggskjørsel, skal sikres med fysiske
foranstaltninger som øker sikkerheten på disse rutene.
Det bør sørges for informasjon til beboere i boliger som delvist skal innløses, enten permanent
eller midlertidig. Det bør generelt sørges for informasjon til områdets beboere i hele
anleggsperioden om kommende tiltak som vil berøre området.
Andre forhold som vil kunne få betydning for helse og trivsel er behandlet særskilt:
• Anleggsperioden med riggområder: Det nye dobbeltsporet skal planlegges og
prosjekteres med tanke på å minimalisere konsekvensene av anleggsfasen, særlig for
bolig- og oppholdsområder langs banen. Hensynet til bolig- og oppholdsmiljøer,
særlig når det gjelder støy, skal innarbeides i fremdriftsplaner for
anleggsvirksomheten.
• Innløsning av eiendommer
• Støy og vibrasjoner: T1442 (Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging)
skal legges til grunn for hele anleggsprosjektet.
• Sikkerhet: Avbøtende tiltak i anleggsperioden skal særlig legge vekt på å ivareta
sikkerhetshensyn, og avbøte eventuelle helsemessige ulemper i nærheten av
boligområdene. Ved fastlegging av transportruter for massetransport skal det tilstrebes
å benytte hovedveier og unngå smale boligveier
• Naturmiljø og landskap.
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3.2.7 Støy, strukturlyd og vibrasjoner
Beregningene skal vise støy, strukturlyd og vibrasjoner fra den kommende jernbane. Det skal
utarbeides forslag til støyreduserende tiltak som tilfresstiller de gjeldende krav og samtidig
gjøres en rimelighetsvurdering av omfanget av støyskjerming
Grenseverdier støy
Den beregnede støybelastning utendørs er kategorisert jevnfør ”Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging” T-1442 (26.01.05) i tre støysoner:
Grønn Sone

LDEN ≤ 58 dB(A)

Gul Sone

58 dB(A) < LDEN ≤ 68 dB(A)

Rød Sone

LDEN > 68 dB(A)

Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres såfremt
støydempende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold
Rød sone angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av
ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Innendørs i boliger anvendes Byggeforskriften NS 8175:2006, idet det forutsettes at det
innendørs støynivå skal oppfylle klasse C gjeldende for nybyggeri. Det vil si at
maksimalverdien av det A-vektede støynivå, LpA,max,fast, ikke må overstige 32 dB(A).
Grenseverdier Strukturlyd
Med utgangspunkt i Byggeforskriften NS 8175:2006 er der oppstilt følgende støysoner for
strukturlyd:
Grønnsone

LpA,max,fast ≤ 32 dB(A)

Gul sone

32 dB(A) < LpA,max,fast ≤ 37 dB(A)

Rød sone

LpA,max,fast > 37 dB(A)

3.3 Forhold til andre planer
Konsekvensutredning, fase 2. Parsell 5 Vestfoldbanen.
Fase 2 av konsekvensutredningen ble godkjent av Jernbaneverkets Hovedkontor ved
sluttdokument av 27. mars 2000.
Kommunedelplan for modernisering av Vestfoldbanen, Parsell 5, Holmestrand.
Med bakgrunn i foreløpig Hovedplan og godkjennelse av fase 2 av konsekvensutredningen,
ble Kommunedelplan for Parsell 5 på Vestfoldbanen utarbeidet. Holmestrand bystyre vedtok
denne ved dokument av 26.06.2000
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Endringsanalyse. Parsell 5, Hovedplan. Jernbaneverket 21.11.2001
Analyse er utført på det valget av alternativ som er foreslått i Endelig Hovedplan. Hvis det
kommer endringer til den prinsipielle løsningen, må en ny risikoanalyse foretas.
Godkjent Hovedplan
Endelig, for Vestfoldbanens parsell 5, Holm-Holmestrand-Nykirke, Drammen 2002.
Den foreløpige hovedplan fra juni 1996 og Konsekvensutredning med sluttdokument fra mars
2000, er grunnlaget for den endelige hovedplanen.
Reguleringsplan
Det utarbeides Reguleringsplan for Parsell 5, med henblikk på fremsendelse til kommunene i
høsten 2008.
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4 MÅLSETTING
4.1 Mål for utbyggingstiltaket
Målsettinger fra konsekvensutredningen.
Overordnet mål for prosjektet er en modernisering av Vestfoldbanen og utvide sporene til
dobbeltspor på strekningen. Det skal dermed gi jernbanen økt konkurranseevne og legge til
rette for økt togtrafikk.
Dagens jernbane gjennom Holmestrand er den strekningen med dårligst geometrisk standard
på Vestfoldbanen, mellom Drammen og Larvik. Utbyggingen av parsell 5, Holm –
Holmestrand - Nykirke vil også fjerne en strekning med dårlige grunnforhold og en stor
barriere gjennom Holmestrand by. Tidsbesparelsen vil være betydelig.
Så Vestfoldbanen skal utbygges til et effektivt kommunikasjonsmiddel med
høyhastighetsstandard, for å bygge opp under en utvikling mot nærmere sammenknytning av
Oslofjordområdet og bidra til miljøvennlige transportformer.
Det skal være et mål å finne løsninger som er effektive:
• For kundene - når det gjelder tid, sikkerhet og pris.
• For samfunnet - i form av miljøfordeler og gunstig samfunnsøkonomi.
• For togtrafikkoperatørene - i form av god driftsøkonomi.
For parsell 5 er det satt følgende konkrete mål som skal oppnås:
• Redusere reisetiden med innkorting og fjerning av kurver slik at toget blir et
konkurransedyktig alternativ til bilen.
• Gi økt kapasitet og bedre punktlighet for IC-trafikken.
• Erstatte den teknisk dårligste strekningen mellom Drammen og Larvik.
• Redusere vedlikeholdsbehovet knyttet til fjellskjæringer, dårlige grunnforhold og
krappe kurver.
• Forlenge den sammenhengende dobbeltsporstrekningen inn mot Oslo.
• Kunne ta i bruk delstrekninger før hele parsellen er fullført.
• Bidra til regional utvikling og vekst ved å befeste Holmestrand som stasjonsby.
• Fjerne en barriere i Holmestrand by og frigjøre arealer til byutvikling.
• Sikre en stasjon/ et togstopp med god tilgjengelighet.
• Skape færrest mulig negative konsekvenser av inngrepet.
• Bidra til best mulig samfunnsøkonomisk nytteverdi.

4.2 Mål for selve planleggingen
Planarbeidet kan inndeles i tre hovedfaser:
1. Utvikling av løsninger
2. Detaljplan
3. Reguleringsplan.
Utvilkling av løsninger
Utvikling av løsninger har bestått av å vurdere ulike hovedkonsepter med utgangspunkt i
prinsippene for hovedplanen. Hensikten er å finne løsninger som kan gi optimalisering i
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forhold til de viktigste kravene som stilles til prosjektet i henhold til oppdragsbeskrivelsen og
konsekvensene av tiltaket:
• Geometriske og funksjonelle krav.
• Forbedret trafikksikkerhet.
• Høyere punktlighet.
• Konsekvenser for omgivelsene herunder miljø, bebyggelse og natur.
• Kostnader.
Detaljlplanen
Detaljplanen danner grunnlag for kostnadsoverslaget og vil være basis for reguleringsplan og
byggeplan. Nivået skal være tilstrekkelig nøyaktig til at kostnadene skal ligge innenfor krav
om usikkerhet. Alle relevante forhold som har betydning for det videre planarbeidet skal
belyses i detaljplanen.
Reguleringsplanen
Reguleringsplanen danner det juridiske grunnlaget for ervervelse av tomter / ekspropriasjon
når den er vedtatt i de pågjeldende kommuner. Den vil sammen med detaljplanen være basis
for byggeplanen.

4.3 Oppfylling av mål
Ved at utbygge til dobbeltspor sikres bl.a. som tidligere nevnt en redusert reisetid, en stor
økning i kapasiteten og mer miljøvennlig transport.
I henhold til hovedplanen for nytt dobbeltspor mellom Holm – Nykirke, har man gjennom
arbeidet med utvikling av løsninger kommet frem til en detaljplan som i høy grad sikret
måloppnåelse på en rekke punkter:
• Samfunnsøkonomisk vil det bli en forbedring ved at den valgte løsningen vil gi
mindre inngrep i bestående bebyggelse og naturområder.
• Hensynet til etappevis utbygging er ivaretatt ved at områdene sør for Nykirke kan
anlegges i en senere fase.
• Kapasiteten er ivaretatt ved at de ønskede tunneler etableres og det bygges inn
fleksibilitet for driftssituasjonen med sporsløyfer og servicespor før Holmestrand.
• Hensynet til miljøet i anleggsfasen forutsetter minst mulig støy, støv og vibrasjoner i
bolignære og bevaringsverdige områder.
• Kulturminner og andre bevaringsverdige elementer vil berøres minst mulig.
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5 OPTIMALISERING
I forkant av detaljplanen er det laget en optimaliseringsrapport, UVB-50-O-21001, [6].
Rapporten tar for seg resultatet av arbeidet med optimaliseringen av hovedplanens trasé for
jernbanen på strekningen Holm - Holmestrand - Nykirke. Jernbaneverkets tekniske regelverk
for prosjektering er lagt til grunn for dimensjoneringen.
Som beskrevet i hovedplanen var det behov for supplerende grunnundersøkelser. Dette ble
utført høsten 2007, og er brukt som grunnlag for optimaliseringen. Grunnforholdene er
bakgrunn for de fleste justeringene av linja.
Siden hovedplanen ble utarbeidet, har det kommet et nytt EU-direktiv med krav om at
horisontalradius ved stasjonsområder ikke skal være mindre enn 2000 meter. Dette medfører
at radien ved plattformene på Holmestrand stasjon må økes fra 1000 m i hovedplanen til 2000
m i detaljplanen. Som et resultat av denne endringen i regleverket, vil jernbanelinja komme
nærmere fjellskjæringen på stasjonsområdet.
Viktige elementer i optimalisering er:
• Hastighetsprofil, høyest mulig hastighet gjennom Holmestrand stasjon for tog som
ikke stopper
• Justering av fastlagt trasé på enkelte punkter
• Disponering av masseoverskudd
• Plassering av riggområder og andre anleggselementer
• Tiltak som kan redusere kostnader
• Optimalisering av stasjonsområdet
• Tunnelportalene / konstruksjoner
• Etappevis utbygging
• Tverrslag og rømningsveier
Alle elementene fra optimaliseringen er grunnlag for detaljplanen, og er beskrevet videre i
detaljplanens tekstdel.
Justeringer av linja i forhold til hovedplanen er beskrevet i avsnitt 10.2, ”Justering av
hovedplanlinja”.
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6 BESKRIVELSE AV TILTAKET
6.1 Jernbane
De nye dobbeltsporene avviker i nord fra de eksisterende dobbeltsporene ved Holm i
kilometer 76,814. Hvor dagens spor dreier mot nordøst og fortsettet i et forløp parallelt med
kysten, går de nye sporene mot sør og skjærer sig inn i fjellmassivet. Traseen forløper i tunnel
over en strekning på 6366 m, Rambergtunnelen, og kommer ut i dagen rett nord for det
eksisterende og kommende stasjonsområdet i Holmestrand.
På Holmestrand skal de to nye hovedsporene og plattformene anlegges vest for dagens spor.
Der er i dagens anlegg to hovedspor og et overhalingsspor på Holmestrand stasjon.
Fra Holmestrand fortsetter jernbanen inn i enda en tunnel, Grettetunnelen. Denne er 5335 m
lang. Jernbanen kommer ut i dagen ved Fegstad og tilslutter de eksisterende hoved- og
krysningssporene ved Nykirke, i de eksisterende spors kilometer 92 344.
Det legges et 150 m langt servicespor i Holm, vest for hovedbanen. Arealet som frigjøres når
det eksisterende sporet rives, kan brukes til parkering og opplagring. Kulvert i Skjervik,
avsnitt 6.4.2, gir adkomst for biler til servicesporet.
Formålet med å føre jernbanen inn gjennom fjellet er å rette linjen ut, så hastigheten i sporet
kan bli 200 km/t for konvensjonelt tog.
Referansespor. Kilometrering
Som referanselinje for prosjektet er det høyre sporet valgt, sett i retning av stigende kilometer.
Kilometreringen utgår fra Oslo.
I Hovedplanen var sporet kilometrert med en prosjektprofil. Parsell 5.2 startet i profil 680,
svarende til kilometer 77,72 i eksisterende trase. Parsell 5.2 sluttet, og parsell 5.3 startet, i
profil 8180. Overgang fra parsell 5.3 og parsell 5.1 var i profil 14090.
Det er med arbeidet for detaljplanen besluttet at parsell 5.2 og 5.3 skal ha kilometrering fra
eksisterende bane. Parsell 5.1 starter i Holm i kilometer 76.814, nøyaktig der de nye
dobbeltsporene avviker fra eksisterende trase. I sør tilsluttes de nye dobbeltsporene den
eksisterende banen i høyres spors kilometer 92 344. Den nye banen er kortere enn den
eksisterende. Kilometeren for de nye dobbeltsporene i tilslutningspunktet er 91 037. Der skal
legges et kjedebrudd for overgangen mellom ny og eksisterende kilometrering.
I den midlertidige trafikkfase 10 skal det likeledes legges et kjedebrudd mellom de nye
dobbeltsporene og de eksisterende sporene i Holmestrand.
Planovergang
På Holmestrand stasjon, nord for plattformene skal det legges en planovergang for
driftpersonalet. Planovergangen skal gi adgang for blant annet snøfeiemaskin til plattformene,
til mannskap for vedlikehold av rassikringsbygg og grunnen bak.
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6.1.1 Spor generelt
Det sporet som er prosjektert i detaljplanen har utgangspunkt i opplegget i Endelig
Hovedplan. Det har etterfølgende skjedd en optimalisering som er beskrevet i avsnitt 5. Ved
den endelige beregningen er de nye dobbeltsporene deretter tilsluttet eksisterende spor i Holm
og Nykirke ut fra oppmålingene.
I både Holm og Nykirke er oppmålingene ikke utført tilpass langt til å sikre en sikker
tilslutning. I Detaljplanen er tilslutningen med best mulig nøyaktighet. I Nykirke er
tilslutningen hendt ut fra stikningsdata fra bygging av krysningssporet i 2002.
I de etterfølgende avsnittene henviser alle kilometreringer til de nye spors kilometrering, der
ikke annet er nevnt.
Der vises til tegninger UVB-50-Y-22702 til UVB-50-Y-22722 og UVB-50-Y-22730 og -31.
6.1.2 Høyre spor
Før traseen for det nye spor begynder, etableres en sporveksel i det eksisterende spor, se
avsnitt om sidespor. Det forventes ikke, at det eksisterende høyre spor flyttes eller bakses ut
over dette, før det nye spor tilsluttes.
Det høyre sporet avviker fra rett linje i det eksisterende sporet i Holm i kilometer 76,814 med
en overgangskurve. Sporet går mot sørøst inn mot fjellet, og går i tunnel med påhugg i
kilometer 78,230.
Sporet starter med en horisontal geometri med to motsatte kurver med R2400, som fører inn i
tunnelen. Først i tunnelen ligger det en kurve med radius 3600 og en ca. 730 m lang rett linje,
før sporet går over i en kurve med radius 6000. Deretter ligger det en rett linje på cirka 1500
m, en kurve med radius 2400 og en motsatt kurve med radius 1000. Tunnelpåhugg i km
84,596 og avslutning av skredoverbygg i kilometer 84,642 ligger, hvor denne kurven starter
og inn i den etterfølgende overgangskurven. Etter R=1000 ligger en kurve med R=2000, som
går fram til Cut & Cover, i km 85,210, for Grettetunnelen. Kurven med R=2000 ligger hvor
de nye plattformene skal etableres. Grettetunnelens nordlige påhugg ligger i km 85,315. Etter
R=2000 ligger det en kurve med R=1000 og en motsatt liggende med R=2400 før sporet går
inn i en rett linje på cirka 1800 m. Etter den rette linjen ligger en kurve med R=6000 og en
rett linje, som fører sporet ut i dagen. Det sørlig påhugg for Grettetunnelen ligger i kilometer
90,650. Sporet tilsluttes det eksisterende sporet med en overgangskurve og en kurve med
R=2644, som tangerer en tilsvarende kurve i det eksisterende krysningssporet.
Tangentpunktet for den eksisterende kurven med R=2644 er flyttet cirka 7 m mot nord, så den
presise kilometer for tilslutning til det eksisterende sporet er i kilometer 91,043, selv om
kurven starter i km 91,036.
Imellom de rette stykkene og kurvene, samt kurvene innbyrdes, er det innlagt
overgangskurver som er tilpasset hastigheten på de relevante strekningene.
Dimensjonerende hastighet er 200 km/t frem til overgangkurven før R=1000 ved
Rambergtunnelens sørlige påhugg. På arealet i dagen i Holmestrand og videre langs
plattformen, er den dimensjonerende hastighet 130 km/t. Denne hastigheten er valgt da det i
forbindelse med optimaliseringen av sportraseen ga mulighet for den beste plassering sett ut
fra det å rassikre sporet. Samt det å få en god trase i forhold til ny plattform og eksisterende
veitunnel og videre å få passelig avstand til en kirke, som ligger på fjellet over
jernbanetunnelen. Fra avslutningen av den første overgangskurven etter R=1000 inne i
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Grettetunnelen, er dimensjonerende hastighet 200 km/t fram til tilslutningen i Nykirke.
Teoretisk kan det kjøres 200 km/t til avslutningen av R=2644. I dagens anlegg ligger det en
R=500 og en motsatt rettet R=617 i eksisterende kurveveksel som avslutning av
krysningssporet. Der er hastigheten 60 km/t i følge løfteskjema.
6.1.3 Venstre spor
Venstre spor ligger parallelt med høyre spor i hele parsellens lengde. I Nykirke tilsluttes
sporet det eksisterende spor med en overgangskurve og en kurve med R=2639, som tangerer
en tilsvarende kurve i de eksisterende hovedspor. Tangentpunktet for en eksisterende kurve
med R=2639 er flyttet cirka 7 m mot nord, så den presise kilometer for tilslutning til det
eksisterende sporet er i kilometer 91 043, selv om kurven starter i km 91,036.
De to sporene har like radier i kurvene, dog med den forskjell at den kurve som ligger på
innersiden, vil ha en radius som er mindre svarende til sporavstanden på stedet. For begge
sporene gjelder det at den kurven med minst radius alltid overholder kravet til minste radius i
henhold til den Jernbanetekniske Rammeplan og Regelverket.
Også dimensjonerende hastighet er lik med den i høyre spor. Det vil si 200 km/t frem til
overgangkurven før R=1000 ved Rambergtunnelens sørlige påhugg, 130 km/t på arealet i
dagen i Holmestrand, og videre langs plattformen. Fra avslutningen av den første
overgangskurven etter R=1000 inne i Grettetunnelen, er dimensjonerende hastighet 200 km/t
fram til tilslutningen i Nykirke. Teoretisk kan det kjøres 200 km/t til avslutningen av R=2644.
I dagens anlegg ligger det en R=1700 og en rett linje uten overgangskurver i det eksisterende
hovedsporet etter kurven med R=2539. Der er hastigheten 120 km/t i følge løfteskjema.
Alle radier, lengder på elementer og overhøyder er beregnet i henhold til normale krav for nye
baner i JD 530, [5].
6.1.4 Sporavstand
I Hovedplanen er det forutsatt at sporavstand generelt skal være 4,6 m. Der det er
uforholdsmessig kostbart kan sporavstand 4,5 m benyttes. I detaljplanen er det bestemt at
sporavstanden er 4,6 m i dagen og 4,5 m i tunnelene. Der sporgeometrien i tunnelene krever
det, skal sporavstand være 4,6 m.
Sporavstanden på 4,5 m i tunnelene er valgt for å gi en besparelse på tunneldriving og
minimere massetransport på offentlige veier. Dessuten er det dermed overensstemmelse med
prosjekt Lysaker-Sandvika på Vestfoldbanen, hvor den samme sporavstanden er valgt.
6.1.5 Øvrige sporforhold
Sidespor
Sidespor, servicesporet, i Holm legges vest for hovedsporene. En sporveksel, 1:9 R=300
etableres i det eksisterende høyre spor, med bakkanten 50 m nord for den overgangskurven
hvor de nye sporene starter. Sporvekselens stokkskinneskjøtt ligger i retning nord og avviker
mot sør. Sidesporet blir 150 m langt og legges parallelt med det høyre sporet, på vestlig side,
med en sporavstand på cirka 5 m.
Der etableres sporstopper for enden av sidesporet.
Det regnes med, at servisesporet etableres i forbindelse med en signalteknisk stasjon. Det
betyr, at sporvekselen skal ligge med elektrisk avlåsning, se ”Vestfoldbanen km 76,8-91,0.
Elektro. Planhefte 1. Detaljplan”. [3]
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Midlertidig spor i Holmestrand, fase 10
For å tilslutte de nye dobbeltsporene som kommer fra nord ut av Rambergtunnelen til de
eksisterende sporene på Holmestrand stasjon, anlegges en midlertidig trase. Venstre spor
tilsluttes det eksisterende sporet som ligger ved plattformen med direkte adgang fra stasjonen,
med parkering og bussholdeplass. Venstre spor tilsluttes det eksisterende sporet ved den
sideliggende plattformen.
I Høyre spor legges en overgangskurve cirka 45 m fra skredoverbygget, som går inn i en rett
linje. Deretter ilegges en overgangskurve, en kurve med R=804 og en overgangskurve inn i
det eksisterende venstre sporet. Sporet er beregnet etter nye baners normale krav.
Dimensjonerende hastighet er 80 km/t fra overgangskurven ved tunnelen fram til det
eksisterende sporet.
I Venstre spor legges en overgangskurve som begynner så snart sporet ligger fri av
skredoverbygget, som går inn i rett linje. Deretter ilegges en overgangskrve, en kurve med
R=840 og en overgangskurve inn i det eksisterende høyre sporet. Sporet er beregnet etter nye
baners normale krav. Dimensjonerende hastighet er 100 km/t.
De eksisterende sporforhold medfører, at den siste kurve og overgangskurve som kommer til
å ligge ved plattformene, har radius mindre enn 2000 m. Der må søkes en dispenssjon for
dette forhold.
Radier for kurvene og overhøyden skal finnes for de eksisterende sporene ved plattformene på
Holmestrand. Dimensjonerende hastighet i tilslutningssporene og radier i kurvene, krever en
overhøyde på 75 mm i venstre spor og 50 mm i høyre spor. Hvis overhøyden i de eksisterende
sporene er mindre, skal de nye sporene beregnes etter minstekravene til de nye banene eller
etter eksisterende baners krav.
Kjedebrudd.
I det endelige anlegget for parsell 5 anlegges et kjedebrudd i Nykirke. Kjedebruddet plasseres
rett sør for det eksisterende sporveksel 2, som blir liggende som en del av krysningssporet.
Kjedebruddet ligger nord for det eksisterende hovedsignalet for innkjøring, så dette skal ha
kilometrering som i dagens anlegg. Det er kilometeren for det nye høyresporet som er valgt
som det nordlige kjedebrudd. Dette kommer til å ligge i km 91,640. Det sørlige kjedebrudd
defineres av det eksisterende hovedsporet. Denne km blir 92,943.578.
I den trafikale fase 10, hvor de nye sporene fra Rambergtunnelen tilsluttes de eksisterende
sporene på Holmestrand stasjon, skal det etableres et kjedebrudd. Da det ikke er i-signal på
den siden av stasjonen der de to banene løper sammen, legges kjedebruddet på Oslosiden av
samlingsstedet. Dermed må eksisterende objekter ikke ha ny kilometer. Det legges utenfor
tunnelen, tettest mulig på samlingsstedet.
Det er kilometeren for det nye høyre sporet som er valgt som det nordlige kjedebrudd, da
dette er referansesporet for prosjektet. Kilometeren for det eksisterende hovedsporet blir
bestemmende for det sørlige kjedebruddet. Det er venstre spor som er hovedsporet.
Kjedebruddet legges i det nye høyre sporet i kilometer 84840, som da blir det nordlige
kjedebruddet. Sørlige kjedebrudd kommer til å ligge i det eksisterende spors km 85833,314.
Kjedebruddet kommer å ligge i en kurve, utenfor en vertikalkurve.
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For å kunne bestemme kilometeren i det eksisterende sporet, er det anvendt beregning av det
eksisterende sporet med sporvekslerens stokkskinneskjøt. Beregningen er foretatt ut fra
oppmålinger og angivelse av sporvekselens kilometer, som den er oppgitt i løfteskjema.
Arbeidssporskifter i eksisterende spor
For å gi adgang til sporleggingsmaskin og annet skinnekjørende materiell til den nye
jernbanetraseen, forutsettes det å etablere arbeidssporveksler i eksisterende enkeltspor som gir
forbindelse inn til nytt spor. Det skal skje både i Holm, inn mot Rambergtunnelen og i sør, inn
mot Grettetunnelen. Det ilegges kurveveksler 1:9 R=300, da de eksisterende sporene ligger i
kurver begge steder hvor arbeidssporveksel skal legges inn. Sporvekslenes kurver i
avvikesporet vil være motsatt hovedsporets kurver.
Ved Holm har kurven en R= 922 m. Ifølge løfteskjema for strekningen, datert 17.12.07, er
dimensjonerende hastighet 80 km/t i denne kurven. Det skjønnes derfor at overhøyden er 35
mm. Ved en hastighet på 40 km/t i avvik i arbeidssporvekselen tilfredsstiller den manglende
overhøyden det den maksimalt må være ifølge regelverket.
Ved Nykirke har den kurven som ligger tettest på utbyggingen av det nye spor R=600 m. Da
det ikke kan ilegges en 1:9 sporveksel med R=300 i kurver med radier mindre enn 850 m, må
arbeidsvekselen legges i kurven med R=2644. Da den dimensjonerende hastighet er 60 km/t i
dagens anlegg, skjønnes det at sporet ikke har overhøyde. Da blir det ingen problemer med
manglende overhøyde.
6.1.6 Sporveksler
Der vises til rapport UVB-50-Y-22601: ”Plassering av sporsløyfer”, [8]. Dette notatet
beskriver hele bakgrunnen for hvor sporsløyfene i denne parsellen skal plasseres.
På Vestfoldbanen, nærmere bestemt strekningen fra Holm til Nykirke, vil det bli plassert 4
nye sporveksler for overkjørsel mellom sporene. Alle sporveksler er av typen 1:18,4 R=1200,
med en hastighet i avvik på 100 km/t. I høyre spor er sporveksel 541 plassert i km 82,000,
sporveksel 542 ligger i km 82,497. I venstre spor er sporveksel 943 plassert i kilometer
82,148 og sporveksel 944 ligger i kilometer 82,348. Alle kilometreringene er i henhold til
referansesporet, høyre spor. Det vises til tabell 6.1.1.
Regelverkets krav til avstand mellom to sporveksleres teoretiske kryss er 200 m som
minimum. For sporforbindelsen i Rambergtunnelen er det 200 m mellom stokskinneskjøt, SS,
i forendene av de to sporvekslerne, som ligger nærmest hverandre, nemlig sporveksel 943 og
944.

Spv.
Nr.

Km SS

Type

R

Avvik

Referanse

541
542
943
944

82,000.000
82,148.364
82,348.364
82,496.727

1:18,4
1:18,4
1:18,4
1:18,4

1200
1200
1200
1200

V
H
H
V

Høyre spor
Høyre spor
Høyre spor
Høyre spor

Tabell 6.1.1. Liste over nye sporveksler på strekningen Holm-Nykirke
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Til å muliggjøre utførelse av spor og annen jernbaneteknikk på de lange strekningene mellom
Holm og Holmestrand og mellom Holmestrand og Nykirke, etableres det arbeidssporveksler i
det eksisterende sporet. Arbeidssporveksler er av typen 1:9 R300. Det blir kurveveksler, da
de skal legges i spor med kurve, se avsnitt 6.1.5. Ved Holm etableres arbeidssporvekselen i
enkeltspor, i cirka kilometer 77,500 (eksisterende spors kilometer). I Nykirke etableres
arbeidssporvekselen i krysningssporet cirka i kilometer 92,370 (eksisterende spors kilometer).
Det vises til tabell 6.1.2.
I detaljfasen er det forutsatt at de to arbeidssporvekslene ikke kommer med i signalanlegget.
De skal bare benyttes ved driftsstopp og får en lås til stedlig betjening.
Spv.
Nr.

Km SS

Type

*R
Rett spor

R
Hovedspor

**R
Kurveveksel

Avvik

Referanse

76,500

1:9

300

922

659

H

92,370

1:9

300

2644

338

V

Eksisterende
spor
Eksisterende
spor

Tabell 6.1.2. Liste over arbeidssporveksler som etableres i forbindelse med utførelsen.
*Sporvekselens radius i avvik ved rett hovedspor
** Sporvekselens radius i avvik ved krummet hovedspor

I forbindelse med prosjektets gjennomførelse rives sporvekslere i Holm, i Holmestrand og i
Nykirke. I Holm rives sporveksel i km 76,985, eksisterende sporkilometrering, som fører
dobbeltsporene inn til ett spor. Sporvekselen er av typen 1:18,4, R=1200. I Holmestrand rives
4 sporveksler, som ligger med forbindelser mellom hovedsporet, krysningssporet og
sidesporet. Det er tre sporveksler av typen 1:9, R=300 og en sporveksel av typen 1:9, R=190.
I Nykirke, i km 92,215, eksisterende sporkilometrering, rives nordlige sporveksel, som ligger
i forbindelse med krysningssporet som er etablert i 2002. Sporvekselen er av typen 1:12,
R=500.

Spv. Nr
523
1
2
3
4
1

Km SS
76,985
85,735
92.215

Type
1:18,4
1:9
1:9
1:9
1:9
1:12

R
1200
300
190
300
300
500

Avvik
H
H
V
V
H
H

Tabell 6.1.3. Liste over sporveksler som rives under utbyggingen.
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Sviller
Betong
Tre
Tre
Tre
Tre
Tre

Skinnevekt
60
49
49
49
49
49

Lokalitet
Holm
Holmestrand
Holmestrand
Holmestrand
Holmestrand
Nykirke
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Oppfølging i det videre planarbeidet:
Ved oppstart av byggeplanfasen skal det utføres supplerende oppmålinger ved
tilslutningspunktene i Holm og Nykirke. Ved Holm foreslås det at oppmålingen foregår
gjennom rettlinjen, som er siste geometriske element før tilslutningen, samt mot nord så minst
tre geometriske elementer er oppmålt. I Nykirke foreslås det at det oppmåles gjennom hele
strekningen med krysningsspor og fram til eksisterende kilometer 95, der siste endring i
objekter tilhørende signalanlegget skjer.
For den midlertidige tilslutningen til de eksisterende sporene ved plattformene på
Holmestrand i fase 10, skal det undersøkes om det skal gis dispensasjon til å beregne
overhøyden i de nye sporene etter nye baners minstekrav, eller eksisterende baners krav. Det
skal søkes en dispensasjon til å ha kuRver med R=840 og R=804 ved plattformene i den
midlertidige situasjonen.
Sidesporets plasssering og lengde skal i det videre arbeidet avklares. Plasseringen som
sidesporet har i detaljplanen er en videreførsel av opplegg i Hovedplanen. Men da det er en
dårlig løsning signalteknisk å legge sidespor på hovedsporet, skal det undersøkes, om dette
kan legges på andre lokasjoner. Det skal også avklares, hvilken lengde sidesporet skal ha. Det
er fra Driftorganisasjonens side et ønske om 1000 m, som oppfylder krav til sporlengder for
alle ”Gule maskiner”. Endelig skal behov for en sporavstand mellom sidesporet og et
eventuelt hovedspor klarlegges. Det kan være restriksjoner på avstand til nærmeste spor i
drift, ved bruk av visse arbeidsmaskiner.
ArbeidsspoRveksler, som legges ved Holm og Nykirke, blir kuRveveksler, som legges med
radius modsatt vendt i forhold til eksisterende spors kuRver. Det er normalt ikke ønskelig å
ha kuRveveksler i hovedspor. Det skal derfor søkes en dispensasjon for dette forhold.

6.2 Veier
6.2.1 Vegomlegginger
6.2.1.1 Bakgrunn
Bygging av dobbeltspor ved Holmestrand medfører at eksisterende vegsystem inn mot
Holmestrand i nord blir berørt. Jernbanens føring fra søndre portal inn mot stasjonen passerer
over eksisterende kryss for hovedadkomsten til Holmestrand i nord og tilgjengeligheten til
eksisterende vegtunnel forbi Holmestrand blir avskåret. I Jernbaneverkets hovedplan og
kommunedelplanen for Holmestrand sentrum er det derfor forutsatt at nordre del av
vegtunnelen ikke lenger kan benyttes for biltrafikk. I kommunedelplanen er det likevel
forutsatt bygget en ny tilknytning til tunnelen ved den gamle politistasjonen, alternativt i
forlengelsen av Weidemanns gate, slik at gjennomgangstrafikk på Rv 313 ikke belaster
sørlige deler av Holmestrand.
Med bakgrunn i erfaringene med de langvarige stengningene av tunnelene på E18 fremla
statens vegvesen høsten 2007 et behov for å opprettholde bruk av eksisterende vegtunnel som
omkjøringsveg ved stengninger av E18. Primært var det et ønske om å opprettholde mulighet
for bruk av hele vegtunnelen slik at omkjøringstrafikken heller ikke belastet nordre del av
Holmestrand sentrum.
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Det ble avholdt en møteserie med representanter fra Statens vegvesen og Holmestrand
kommune for utvikling av ulike vegløsninger.
Det ble tidlig klarlagt at ønsket om å opprettholde bruk av hele vegtunnelen ikke er teknisk
gjennomførbart. Som vist i figuren nedenfor skjærer den nye jernbanetunnelen inn i
vegtunnelen over en lengre strekning syd for stasjonen. Først ved snitt C-C som vist i figuren
er det mulig å reetablere adkomst til vegtunnelen.

Tilgjengeligheten til vegtunnelen blir avskåret ved sluttføringen av 1. etappes utbygging av
Holm – Holmestrand. Ny adkomst til tunnelen kan ikke etableres før 2. etappe Holmestrand Nykirke er fullført og eksisterende spor gjennom Holmestrand er fjernet. Det er vurdert
muligheter for midlertidige adkomster til vegtunnelen før 2.etappe er fullført uten å finne
akseptable tekniske eller økonomiske løsninger.
Etter gjeldende fremdriftsplan vil 1.etappe fullføres i 2011, mens 2.etappe fullføres i 2014.
Dette tilsier at vegtunnelen ikke vil kunne fungere som omkjøringsveg i en periode på
størrelsesorden 4 år. Vegvesenet har understreket at det vil være nødvendig med sammenhengende utbygging av de to etappene, da en ikke kan akseptere at lukkeperioden for
vegtunnelen blir mer enn 4 år. Det er forutsatt opprusting av Langgaten gjennom Holmestrand
for å tåle omkjøringstrafikken i perioden mens tunnelen er avskåret.
Arbeidet med vurdering av løsningsalternativer er dokumentert i egen rapport; UVB-50-O21003, Vestfoldbanen Holm – Nykirke, Vegnett Holmestrand, Trafikk / beredskap
Holmestrand, datert 30.01.08, [9].
Alternativ A, som vist skissemessig i etterfølgende figur ble foreslått som anbefalt løsning.
Løsningen er i overensstemmelse med Jernbaneverkets forutsetninger i forbindelse med
behandlingen av kommunedelplanen for Holmestrand sentrum og tillfredsstiller vegvesenets
krav til omkjøringsveg for E18.
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Alternativet viser ny tunnel fra den gamle politistasjonen til eksisterende vegtunnel samt
etablering av miljøgate i Rådhusgaten. Det er forutsatt hovedtrase for gående og syklende i
eksisterende jernbanetrase mellom sentrumskjernen og ny stasjon.

I behandlingen av planprogrammet for reguleringsplanen ga bystyret sin tilslutning til
alternativ A som beredskapsvei for E18, men vedtaket ble supplert med at planarbeidet skulle
legge til grunn en kombinasjon av alternativ A og F som grunnlag for etterbruk av
eksisterende jernbanetrase gjennom sentrum. I vedtaket ble det også presisert at utformingen
av krysset ved Rådhusgaten / Langgaten må tilpasses en fremtidig tilkobling til Jernbanegata..
Etterfølgende figur viser alternativ F. Kombinasjon av A og F vil omfatte to nye tunneler.
Tunnelen i alternativ F gir ny innføring av hovedadkomsten til bysentrum fra platået.
Tilleggselementene fra alternativ F vil være av lokal karakter, der ny hovedgata i nedlagt
jernbanetrase gir mulighet for etablering av gågate i Langgaten. Den nye hovedgate vil ikke
belastes med gjennomgangstrafikk nord/sør.
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Det ble derfor i mars 2008 satt i gang en ny prosess med representanter fra Statens vegvesen
og Holmestrand kommune for utvikling av vegløsninger samt valg av kryssløsning ved
Rådhusgaten / Langgaten.
Arbeidet med vurdering av løsningsalternativer vil bli dokumentert i eget notat.
I etterfølgende skisse er vist hovedtrekkene i veg- og gatesystemet med de
løsningsalternativer som nå er foreslått for Holmestrand.
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6.2.1.2 Trafikkmønster
Bakrunnen for opprettholdelse av søndre del av vegtunnelen forbi Holmestrand i
kommuneplanen var vurderinger av gjennomgangstrafikken på Rv 313 nord/sør i
Holmestrand etter at ny E18 var åpnet. Som vist i prognose 2000 i etterfølgende figur tilsa
beregningene en gjennomgangstrafikk på 3 – 4 000 kjøretøyer i nord-/sydlig retning forbi
Holmestrand. Erfaringene etter åpning av E18 viser at denne gjennomgangstrafikken er
betraktelig lavere og mindre enn 1 000 kjøretøyer pr. døgn.

Med bakgrunn i den reviderte prognosen er det gjort en vurdering av trafikkstrømmene til/fra
og gjennom Holmestrand sentrum. Gjennomgangstrafikken i Holmestrandsentrum utgjør ca
2 500 biler i døgnet, der trafikken mellom platået og Rv 313 i nord utgjør hovedtyngden.
Trafikken til og fra sentrum utgjør ca. 6 500 biler i døgnet. Den alt overveiende trafikken i
Holmestrand sentrum er lokale reiser, der trafikk mellom platået og byen er den klart
dominerende.
6.2.1.3 Omlegging i nord til forbi stasjonsområdet
Rv 313 i nord må legges nærmere fjorden og starter ca 250 meter nord for eksisterende kryss
med Rv 315 mot Holmestrand. Vegen vil krysse eksisterende jernbanetrase nord for
kryssområdet, men vil etter ca. 300 meter føres inn på eksisterende Rv 315 inn mot
Holmestrand. Videre føres vegen i eksisterende trase forbi stasjonsområdet. Omlegging av
vegen er vist på tegning UVB-50-D-22102 og D-22103.
Ved eksisterende kryss til hotellet etableres et nytt 4-armet kanalisert kryss med
venstresvingefelt for hovedadkomst til stasjonsområdet og adkomst til hotellet. Ved den
sekundære utkjøringen fra stasjonområdet i sør etableres et opphøyet felt med 7 meter bredde.
Dette vil være hovedkryssingen for myke trafikanter fra stasjonsområdet mot fjordsiden av
byen. Hovedtraseen for myke trafikanter mellom stasjonsområdet og bykjernen vil følge
nedlagt jernbanetrase.
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For utforming av stasjonsområdet vises til beskrivelse i kapittel om Holmestrand stasjon og
bussterminal.
6.2.1.4 Strekningen stasjonsområdet sør, kryss med Langgata og tilknytning til
eksisterende vegtunnel
Rv 313 føres videre sydover i Rådhusgata fra kryss med Havnegaten fram til opphøyet felt i
kryss med Bekkegaten ved Rådhuset. Herfra føres vegen fram til nytt kryss ved gammel
politistasjon og videre inn i en ny tunnel med ca 160 meters lengde før vegen kan tilknyttes
eksisterende vegtunnel. Vegløsningen er vist på tegning UVB-50-D-22104, D-22105 og O20500.
I samarbeid med vegvesenet og kommunen har en blitt enige om en utforming av krysset ved
gammel politistasjon som vist i etterfølgende skisse. Skissen viser en foreløpig arm mot
Langgaten, mens armen i endelig utforming er ført sydover i nedlagt jernbanetrase fram mot
torget og nytt kryss med Nyveien.

Kryssutformingen er i prinsippet et T-kryss, men modifisert ved at de gjennomgående feltene
for rv313 er trukket fra hverandre slik at en får et bredt midtdelerområde gjennom krysset.
Utformingen tar sikte på å få hastigheten ned mot 30 km/t i kryssområdet. Det brede
midtdelerområdet muliggjør etablering av venstresvingefelter og en prioritert og sikker
ledning av hovedstrømmen av myke trafikanter mellom bykjernen og hovedtraseen i
eksisterende jernbanetrase fram til ny Holmestrand stasjon. Foreslått kryssutforming er vist på
tegning UVB-50-D-22105.
Det er ikke utført innmåling av området. Data om eksisterende vegtunnel er hentet fra tegning
i målestokk 1:10 000.
Det blir gang- og sykkelveg i nedlagt jernbanetrase. Høybanen senkes til eksisterende
terrengnivå fra stasjonen fram til den gamle jernbanestasjonen.
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6.2.1.5 Vegsystemet sør for gammel politistasjon
Etterfølgende figur viser utforming av alternativ F i henhold til bystyrets vedtak om etterbruk
av eksisterende jernbanetrase gjennom sentrum, kfr. pkt. 6.1.1.

Hovedstrømmen sydover fra nytt sentrumskryss med Nyveien gjelder i all hovedsak trafikk
mot Hydro og bykjernen i syd via Weidemanns gate som vist i skissen under. Den nye
hovedgata vil ikke belastes med gjennomgangstrafikk nord/syd da denne trafikken er forutsatt
å benytte tunnelen fra krysset ved den gamle politistasjonen. Ny hovedgata i nedlagt
jernbanetrase sør for Weidemannsgate vil få svært liten trafikk. Hovedtyngden av trafikk
sydfra vil ha sitt målpunkt i bykjernen i syd.

I den videre bearbeiding av løsningen har en derfor i samarbeid med vegvesenet og
kommunen blitt enige om å ikke videreføre hovedgata i jernbanetraseen syd for Weidemanns
gate
For å unngå tunnel og ikke berøre øvre del av torget og tilliggende kvartalsstruktur, er
dessuten det nye krysset med Nyveien flyttet lenger sør. Dette betyr at Nyveien svinges inn i
ura før fjellet ned mot torget. For å få akseptable stigningsforhold for Nyveien inn mot krysset
må ny veg i jernbanetraseen heves ca 1,2 meter ved passering av torget og frem mot krysset.
Dette anses som en god estetisk løsning, da en mur mot hevet ny veg vil gi en gunstig
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avgrensning av torget inn mot fjellet. En vil dessuten unngå myke trafikanter med uautoriserte
bevegelser i krysset.
Utformingen gir bedre avvisning av gjennomgangstrafikk mot syd med derav økt bruk av
tunnelen ved den gamle politistasjonen. Dette er en av grunnene også for valg av kryssløsning
ved politistasjonen. Utformingen gir videreutvikling av kvartalsstrukturen mot syd og frigjort
areal til byutvikling.
Den valgte løsningen er vist i etterfølgende figur.

6.2.2 Driftsveier for jernbanen
En ny driftsvei etableres ved Holm frem til det nye servicesporet. Driftsveien når sporområdet
via en kulvert som plasseres i ca km 77+410. Veien frem til og under kulverten vil også
brukes som jordbruksvei. Anleggsveien ved Sjøskogen vil etter byggeperioden brukes som
driftsvei frem til påhugget. På samme måte vil et kortere stykke av anleggsveien ved Peter
Pan også brukes etter byggeperioden. Ved Nykirke vil veien til sporområdet brukes som i dag
som driftsvei. Samtlige beredskapsveier vil også benyttes som driftsveier etter byggeperioden.
6.2.3 Rømningsveier
Rømning skjer via direkte evakueringstunneler ut i dagen for hver 1000 m hovedtunnel.
Følgende krav er satt til disse:
•
•
•

•
•
•

Maksimal avstand mellom 2 beredskapsveier er 1000m.
Maksimal stigning er 1:7.
Rømningstunnelene skal kunne drives ut mot allerede eksisterende infrastruktur; nedlagt
jernbanespor, skogsvei, gangvei eller sti.
Minst mulig inngrep i naturen.
Lave kostnader i utslagsområdet for rømningstunnel, dvs. bl.a. fjell i dagen.
Kortest mulig tunnellengde

6.2.3.1 Rambergtunnel
Med utgangspunkt i rømning til begge portaler/påhugg i Holmestrand og Holm samt
tverrslaget ved Steinbrudd-Sjøskogen, så må det etableres minst 5 beredskapsveier i tillegg
langs traseen. Alle disse rømningstunnelene vil komme ut i nærheten av eksisterende
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infrastruktur. Det være seg nedlagt jernbanespor, skogsvei, gangvei eller sti, som fører til
riksvei eller til fremtidig nedlagt jernbanetrase. Rømningstunnelene presenteres nedenfor.
Rømningstunnel 1 (RR1)
Er første rømningstunnel fra nord. Beredskapsveien anslutter til Rv 313 via boligveier på en
strekning om omtrent 400 meter. Det er ikke mulig å anlegge noe møtested langs strekningen.
Rømningstunnel 2 (RR2)
Utslag i fjellet ved dagens jernbanetrasé, eventuelt under med utslag mot Rv 313 hvis utslaget
blir i Bogen naturreservat. Rv 313 går parallelt med dagens jernbanetrasé her.
Området mellom Rv 313 og påhugg lages kjørbar i grus. Vil påhugget plasseres nærmere
veien enn 5-10 meter, kan dørene plasseres 5-10 meter inn i berget slik at et område dannes
før man når veien og trafikken. Eventuelt kan man lage hjørneskjæringer for å skape bedre
trafikksikkerhet og øyekontakt med veitrafikken. Kjørebanen brukes som beredskapsplass.
Rømningstunnel 3 (RR3)
Utslag i fjell ved skogsbilvei som er fullt kjørbar med vanlig personbil. Beredskapsveien
starter der anleggsveien til tverrslaget i Steinbrudd ved Sjøskogen viker av til påhugget. Den
delen som vil brukes som beredskapsvei, utføres ved eksisterende grusvei. En ny vei må til
den siste biten, drøyt 100 meter. Møtested vil lages på delen etter anleggsveien.
Rømningstunnel 4 (RR4)
Utslag i fjellskjæringen langs Rv 313, eventuelt gjennom ut for å korte ned beredskapsveien i
fjellet.
Området mellom Rv 313 og påhugget lages kjørbar i grus. Vil påhugget plasseres nærmere
veien enn 5-10 meter, kan dørene plasseres 5-10 meter inn i berget slik at et område skapes
før man når veien og trafikken. Eventuelt kan hjørneskjæringer lages for å skape bedre
trafikksikkerhet og øyekontakt med veitrafikken. Kjørebanen brukes som beredskapsplass.
Rømningstunnel 5 (RR5)
Utslag i fjellskjæringen direkte til Rv 313. Området mellom Rv 313 og påhugget lages kjørbar
i grus. Vil påhugget plasseres nærmere veien enn 5-10 meter kan dørene plasseres 5-10 meter
inn i berget slik at et område skapes før man når veien og trafikken. Eventuelt kan
hjørneskjæringer lages for å skape bedre trafikksikkerhet og øyekontakt med veitrafikken.
Kjørebanen brukes som beredskapsplass.
6.2.3.2 Grettetunnel
Med utgangspunkt i rømning til begge portaler/påhugg i Holmestrand og Nykirke, samt
tverrslaget ved Peter Pan, så må det etableres minst 4 beredskapsveier i tillegg langs traseen.
Alle disse rømningstunnelene vil komme ut i nærheten av eksisterende infrastruktur. Det være
seg nedlagt jernbanespor, skogsvei, gangvei eller sti, som fører til riksvei eller til fremtidig
nedlagt jernbanetrase. Rømningstunnelene er presentert nedenfor:
Rømningstunnel 1 (GR1) og rømningstunnel 2(GR2)
Beredskapsvei med utslag inne i Holmestrandstunnelen. Ved anslutningen plasseres dørene 510 meter inn i fjellet slik at et område skapes før man når veien og trafikken i tunnelen. Det
må også vurderes å etablere hindringer slik at personer ikke kommer rett ut i den trafikkerte
tunnelen. Eventuelt kan hjørneskjæringer lages for å skape bedre trafikksikkerhet og
øyekontakt med veitrafikken. Kjørebanen brukes som beredskapsplass. Et elektronisk system,
lik det som allerede er montert på E18, bør installeres slik at det med kort varsling er mulig å
stoppe trafikken på vei inn i tunnelen ved en nødsituasjon.
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Rømningstunnel 3 (GR3)
Utslag i fjellet langs dagens jernbanetrasé.
Eksisterende gårdstilslutning brukes for beredskapsveien og det lages en omtrent 450m lang
ny grusvei. Det er ikke mulig å skape noe møtested langs strekningen. Den nye
beredskapsveien tilpasses til det omkringliggende terrenget. Beredskapsveien utføres i grus
med en seksjon på totalt 3,5 meter.
Arbeidet med tunnelpåhugget bør utføres med følgende arbeidsgang:
1. Trafikken på den eksisterende jernbanetraseen lukkes i kortere tid mens
gjennombruddet i påhugget lages.
2. Midlertidig dørtilslutning utføres.
3. Beredskapsvei fra Rv 313 til nåværende trase utføres.
4. I forbindelse med stanset i togtrafikken for omleggingen til den nye strekningen, rives
jernbanen mellom påhugget og beredskapsveien.
5. Tunnelpåhugg og beredskapsplass settes i stand snart etter at trafikken starter i
tunnelen.
Rømningstunnel 4 (GR4)
Utslag i fjellet langs dagens jernbanetrasé.
Eksisterende asfaltert vei brukes fram til den eksisterende jernbanetraseen. Det starter en ny
grusvei med en sving opp mot eksisterende trase frem til påhugget. Møtestedet skapes midt på
den nye delen.
Siktproblemer kan oppstå ved den eksisterende passasjen under jernbanen. Denne bør derfor
rives.
Arbeidet med tunnelpåhugget bør utføres lik Rømningstunnel 3 (GR 3).

6.3 Underbygning sporområdet
6.3.1 Underbygning for spor
Profilen følger de retningslinjene som finnes i Teknisk regelverk. Jernbaneverkets ”Regler for
prosjektering og bygging” er brukt.
Forsterkningslaget er det øvre laget av underbygningen. Toppen av forsterkningslaget danner
formasjonsplanet (FP). Forsterkningslaget skal danne et trykkfordelende lag mellom ballast
og
underliggende, mindre bæredyktige masser. Laget skal ivareta underbygningens drenerende
evne og styrke samt skape jevn elastisitet for overbygningen.
Forsterkningslaget skal ha en tykkelse på 700 mm.
Øverste del av forsterkningslaget kan bestå av et avrettingslag av grus/pukk som underlag for
ballasten.
Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, godt drenerende og ikke telefarlige
materialer. Godkjente materialer er beskrevet i Jernbaneverkets Regelverk.
Frostsikringslageret ligger mellom forsterkningslaget og traubunnen. Tykkelsen på dette laget
varierer, men her er forslaget 1000mm. Frostsikringslaget skal bygges opp av gode
friksjonsmaterialer, dvs. velgraderte, godt drenerende og frostsikre masser. Godkjente
materialer er beskrevet i Jernbaneverkets Regelverk.
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På traubunn legges fiberduk. Traubunnen heller 3 % mot dreneringsledningen.
Grøftene skall tettes med leire. Dels for å føre vann i grøften istedenfor å få det ned i
dreneringen, men også for at tettingen hindrer inntrengning av kald luft gjennom
sideskråningene til fyllingen og frostsikringen.
Normalprofilen ser ut i henhold til følgende tegning:

Skråningen er i henhold til retningslinjene for Vestfoldbanens utforming med skråning 1:3
ved Holm og Nykirke. I Holmestrand brukes 1:2 for å gi plass til omleggingen av Rv 313.
Ved skråning med fjell brukes 10:1.

6.4 Konstruksjoner
6.4.1 Teknisk beskrivelse
Dimensjoneringsgrunnlag
•

Jernbaneverkets regler for prosjektering og bygging, dokument nr. JD525-Lastmodell 71.

•

Stasjonshåndboken

Grunnlagsmateriale
Som grunnlagsmateriale har vi hatt følgende:
•

Optimalisert trasé for dobbeltsporet

•

Stasjonsutforming

•

Innspill fra befaring med Jernbaneverket.

Geometriske data
I stasjonsområdet er sporavstanden satt til 4.60 m, plattformhøyden til 0.76 m over SOK, og
plattformbredden min. 4,30 m.
For utforming av portaler er det valgt samme løsning som for tunnelen mellom Lysaker og Sandvika,
mens det for driftsundergangen er valgt samme løsning som for kulverter på Gardermobanen.
Fundamenteringsforhold
Portalene fundamenteres til fjell, enten direkte på fjell eller ved bruk av peler til fjell. Det er forutsatt
at driftsundergang og personundergang og delvis den nordre portalen for Grettetunnelen, utføres
innenfor en avstivet byggegrop. Avstivningen vil generelt bestå av spunt, mens det forbi kirken
spesielt er foreslått en Jet-Pel-konstruksjon. For øvrig er det forutsatt åpen utgraving. Det vil bli behov
for grunnforsterkning ved bruk av kalk/sementpeler.
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6.4.2 Beskrivelse av konstruksjonene
Generelt

Det er forutsatt at alle konstruksjonene utføres i betong C55 SV-40.
6.4.2.1 Portaler
Rambergtunnelen, portal nord

Se tegning UVB-50-K-21030/-31.
Det er forutsatt en typisk betongportal for tunneler. Påhugget er antatt i km 78,230.
Rambergtunnelen, portal syd

Se tegning UVB-50-K-21032/-33.
Det er det forutsatt et skredoverbygg med lengde 44 m. Påhugget er antatt i km 84,596.
Portalen må fundamenteres på peler til fjell der dybdene til fjell er store. Fjelloverflaten
skråner bratt mot sjøen i øst, slik at det langs portalveggen på venstre side trolig blir behov for
peler på hele strekningen. Overbygget blir støpt i betong med tverrsnitt som
sprengningsprofilet for tunnelen. På partier med utilstrekkelig sideoverdekning (km 84,585km 84,596) vil det være behov for en støttemur for å fange opp omfyllingsmassene.
Tilbakefylling over og rundt portalen utformes med gruspute som kan ta imot eventuelt
nedfall fra fjellskjæringene.
Grettetunnelen, portal nord

Se tegning UVB-50-K-21040/-41.
Det er forutsatt en cut & cover-konstruksjon fra enden av plattform i syd frem til en har
tilstrekkelig overdekning i fjellet for å sprenge tunnel. Påhugget er antatt i km 85,210, og
lengden på konstruksjonen blir 105 m. Konstruksjonen må utføres vanntett med lukket
tverrsnitt. Dette er nødvendig for å hindre grunnvannsenkning på permanent basis. Fjellet
ligger dypt på nordre del av strekningen. Der er det aktuelt å bruke peler.
Grettetunnelen, portal syd

Se tegning UVB-50-K-21042/-43.
Det er forutsatt en typisk betongportal for tunneler. Påhugget er antatt i km 90,650.
For tverrslagene er det ikke tegnet portaler. Der er det tenkt at det bygges en dør, som trekkes
et lite stykke inn i tunnelen.
6.4.2.2 Driftsundergang Skjervik
Se tegning UVB-50-K-21050.
Det er forutsatt en driftsundergang ved km 77, 410, både under eksisterende og nytt spor.
Undergangen utformes som en plasstøpt kulvert med lysåpning BxH = 5.0 x 4.7 m og lengde
28 m. Kulverten fundamenteres på en avrettet sprengsteinsfylling i en utgravet byggegrop i
løsmassene. På grunn av nærhet til eksisterende spor, og for å redusere gravearbeidene, er det
forutsatt at byggearbeidene skjer innenfor en spuntet byggegrop. Etter tilbakefylling fjernes
spuntveggen langs 3 sider og nye spor etableres. Når jernbanetrafikken er ført over på nytt
dobbeltspor, fjernes dagens spor midlertidig, og Byggefase 2 utføres. Spuntveggen mellom
nye spor og eksisterende spor fjernes etter at det er gravet ut for Byggefase 2. Til slutt reetableres eksisterende spor. Den delen av undergangen som ligger under eksisterende spor
kan fjernes når eksisterende spor legges ned.
6.4.2.3 Støttemur (ras-sikring)
Se tegning UVB-50-K-21060 og -21061.
Langs vestsiden av plattform 2 bygges det en 4 m høy støttemur i hele plattformens lengde
(250 m). Muren skal sikre plattformen mot nedfall fra fjellskråningen. Støttemuren er utført
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med bredere baklabb enn standardutførelse for å sikre stabiliteten av muren med redusert
tilbakefyllingshøyde. Tilbakefyllingen avsluttes minimum 1 m under ok mur, og med helning
1:2 inn mot fjellskråningen, slik som vist på tegningen. Denne utførelsen vil sikre at blokker
som raser ned fra fjellet, vil bli fanget opp og ledet inn mot foten av fjellskråningen. Ved
avslutning av muren inn mot trapp vest (ved plattform 2) er det forutsatt atkomst bak muren
for eventuell rensk av nedfall fra fjellskråningen.
I forlengelsen av støttemuren, fra enden av plattformen og frem til portal syd på
Rambergtunnelen, er det forutsatt en tørrmur av steinblokker.
6.4.2.4 Personundergang
Det vises til tegning UVB-50-K-21070 til -21076.
Undergangen er prosjektert som en plasstøpt slakkarmert betongkonstruksjon med to ramper
til plattform 1 og 2. Dessuten er det en ekstra trapp opp til plattform 2 mot syd.
Lysåpningen i undergangen er B x H = 5 x 2.4-3.0 m, og lengden ca 26 m eksklusiv
atkomstsonen i øst. Hver av rampene er totalt 90 m lange med stigning 1:20 i
overensstemmelse med krav til universell utforming.
For å etablere personundergangen med tilhørende ramper blir det store gravedybder i bløt
kvikkleire. Det er foreslått en løsning med innblanding av kalk og sement i leira for å oppnå
tilfredsstillende stabilitet under gravearbeidene og i permanent fase. For undergangen spesielt
må det etableres en midlertidig spunt. Det er foreslått å fundamentere bunnplaten direkte mot
avrettet grunn på den stabiliserte leira. På grunn av telefarlige masser er det behov for
frostisolasjon under både undergang og ramper/atkomstsoner.
For å hindre overflatevann fra ramper og atkomstsoner å trenge inn i undergangen, skal det
benyttes dreneringsrister i bunnplaten ved alle innganger. Vannet føres i en renne langs den
ene veggen i undergangen. Rennen har fall til samlekummer, og pumpes fra disse til det
øvrige drenssystemet.
Det er forutsatt at grunnvannet kan stige til et nivå tilsvarende nivået på traubunnen, dvs ca
1.9 m under SOK. Det må derfor regnes oppdrift på alle neddykkede konstruksjoner.
Tverrsnittet på undergangen er utformet slik at den har tilstrekkelig vekt til å gi nok sikkerhet
mot oppdrift.
Det er dilatasjonsskjøt mellom ramper til plattform og undergang. I dilatasjonsfugene er det
lagt inn dobbel water-stop, en innvendig midt i veggen, og en nær utvendig side.
Undergangen er utført med utvendig membran av type Combiseal eller tilsvarende fabrikat på
vegger og tak. Betongtrauene for trapper samt ramper til plattformer er utført med samme
type membran utvendig opp til nivå for høyeste grunnvannsstand.
For vanntetting er det waterstop (svelleleire, svellegummi etc) i alle støpeskjøter i tillegg til
injeksjonsslanger.
Det er satt av plass til et teknisk rom ved rampe øst. Det kan eventuelt bli benyttet til en
varmesentral for snøsmelteanlegg i plattformer. I tillegg kan deler av rommet bli benyttet til
regionens behov for drift og vedlikehold.
6.4.2.5 Plattformer
Se tegning UVB-50-K-21080/-81.
Det er plattformer på begge sider av dobbeltsporet. Plattformlengden er 250 m, og høyden
over SOK er 760 mm.
Utforming og materialvalg på plattformer omtales i kapittel 6.9 Holmestrand stasjon og
bussterminal. Det er prosjektert med plattformkanter av prefabrikkerte elementer, mens
fundamentet er forutsatt plasstøpt.
6.4.2.6 Ytterligere konstruksjoner
I tillegg til det som er listet opp over, vil det være behov for følgende konstruksjoner:
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• Ny portal ved tilknytning til eksisterende vegtunnel ved den gamle ”Politistasjonen”.
En lav natursteinsmur langs veien ved kirken, ved cut & cover tunnelen.

6.5 Geoteknikk, geologi, hydrogeologi
6.5.1 Grunnforhold generelt
Ved Holm (dagsone frem til påhugg Rambergtunnelen ca km 78,240) går traséen i et område
med hav- og fjordavsetninger (sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet).
Første del av tunnelen går i et område med bart fjell eller et tynt løsmassedekke over fjell.
Ved ca. km 79,370 passeres et område med morene før traséen igjen kommer inn i områder
med bart fjell. Ved ca. km 81,170 går traséen inn i et område med hav- og fjordavsetninger og
strandavsetninger før tunnelen kommer ut i dagen ved ca. km 84,580, gjennom et område med
bart fjell. Strekningen mellom ca. km 81,370 og km 84,580 går under et område som
hovedsakelig er bebygd.
Dagsonen mellom tunnelene i Holmestrand er en marin strandavsetning.
Fra nordre påhugg Grettetunnelen i km 85,315 er det et smalt område med bart fjell før man
går inn i et område med hav- og fjordavsetninger og strandavsetninger. Strekningen mellom
påhugget og km 86,970 går hovedsakelig under bebygd område. Nær søndre påhugg til
Grettetunnelen, i km 90,650, går traséen inn i et område med bart fjell før dagsonen helt i syd,
som er i et område med hav- og fjordavsetninger.
Mer detaljert beskrivelse av grunnforhold, samt geotekniske problemstillinger knyttet til
dagsonestrekningene er behandlet i Fagrapport geoteknikk UVB-50-V-21201, [10], og i
Datarapport fra grunnundersøkelsene UVB-50-V-21202, [11].
Øvre marine grense ligger i området på ca. 200 moh. Hele prosjektområdet, bortsett fra
mindre partier i den nordlige delen av Rambergtunnelen, ligger under dette nivået, og
løsmassene består derfor i stor grad av marine avsetninger (silt, leire). De marine
avsetningene har varierende mektighet, fra områder med tynne, usammenhengende dekker, til
opp mot 40 m i området øst for Holmestrand stasjon. Mellom de marine avsetningene og
bergoverflaten er det gjerne et tynt lag morene (sand og grus).
Holmestrand er kjent for å ha vanskelige grunnforhold, med til dels bløt leire og kvikkleire.
Et annet typisk kvartærgeologisk trekk i området er de store urmassene. Langs sjøen går en
brattskrent som er tilnærmet vertikal, og som stiger opp fra strandflaten til et øvre nivå på ca.
kote 80-100 m. Fra brattskrenten har det rast ut betydelige urmasser. Typisk for disse massene
er at de er svært grovblokkige, med blokker på opptil flere hundre m3.
I den nordre delen av prosjektområdet mot Holm er det også avsetninger av
forvitringsmateriale.
6.5.2 Geoteknikk
6.5.2.1 Grunnundersøkelser
På store deler av strekningen er det tidligere ikke utført grunnundersøkelser. I forbindelse med
detaljplanen er det derfor utført grunnundersøkelser langs linja i dagsonene. Resultater fra
grunnundersøkelsene er presentert i rapport UVB-50-V-21202, [11].
Videre er det funnet frem tidligere grunnundersøkelser i Holmestrand sentrum fra eget arkiv.
Disse er:
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Rapport nr. 811128 – 1, datert 29. august 2007. Holmestrand Kirke.
Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport
Rapport nr. 5721.04, datert 18. juni 1979 fra AS Geoteam. Grunnundersøkelser for E18 gjennom Holmestrand. Delrapport 4 – ”Stasjonsområdet” frem til tunnelpåhugg
(Multiconsult AS har overtatt rapportarkivet til tidligere AS Geoteam)

Vi har i tillegg mottatt rapport nr. 241501 utarbeidet av Grøner i desember 1999. Denne
presenterer grunnundersøkelser for Nykirke krysningsspor – parsell 5.1, og er relevant for
denne parsellen helt i sør.
Relevante data er vedlagt datarapport UVB-50-V-21202, [11].
Grunnundersøkelser utført i denne omgang ble gjort med utgangspunkt i hovedplanens linje.
Basert på geotekniske og ingeniørgeologiske vurderinger underveis (etter hvert som
resultatene har foreligget), har det blitt gjort justeringer av linja (optimalisering). Det er ikke
blitt gjort nye grunnundersøkelser etter dette, og det vil således være behov for supplerende
grunnundersøkelser på deler av strekningen i neste planfase.
Undersøkelsene har i hovedsak blitt utført i dagsonene, dvs fra parsellstart i nord frem til
planlagt tunnelpåhugg ved ca. km 78,240, dagsone i Holmestrand inklusive stasjonområdet,
km 84,570–85,370 og området i dagsone ved tunnelutløp lengst i syd, km 90,320-91,120.
Videre er det satt ned poretrykksmålere i 6 lokasjoner oppe på fjellet over Holmestrand
sentrum. Ved målepunktet er det utført en totalsondering til fjell.
Det er totalt utført 64 totalsondringer, tatt opp 1 prøveserie med forstyrrede prøver, samt tatt
opp 3 prøveserier med uforstyrrede prøver. På opphentede prøver er det utført
laboratorieundersøkelser bestående av rutineundersøkelse, samt ødometerforsøk
(setningsparametere) og treaksialforsøk. Beskrivelse av grunnforholdene i de områdene hvor
det er tatt opp prøveserier følger nedenfor.
Pr 1, borpunkt 750 CL, dagsone Holm, km 77,420:
Prøveserien er tatt opp i kanten av et jorde mot eksisterende jernbanespor. Fra de første 2 m er
det skovlet opp masser. Fra 2 m dybde er det tatt prøver som viser bløt sandig leire. Fra 4 m
dybde er det en bløt kvikkleire ned til avsluttet prøvetaking i 9 m dybde. Totalsondering på
samme sted viser fjellnivå i 25,9 m dybde under terreng. Sonderingsdiagrammet tilsier at det
er bløt leire ned til fjell.
Pr 2, borpunkt 1100 30H, dagsone Holm, km 77,770:
Prøveseriene er tatt opp i skogsterreng mellom jorde i øst og fjellskjæringen mot vest. Fra de
første 2 m er det skovlet opp masser. Fra 2 m dybde er det tatt prøver som viser bløt siltig
leire. Fra 4 m dybde er det en bløt kvikkleire ned til avsluttet prøvetaking i 10 m dybde. Flere
av prøvene fra 5 til 10 m dybde ble mistet under prøvetaking (dvs de ”rant” ut av sylinderen
på vei opp). Mellomliggende prøver viser at løsmassene er siltig kvikkleire. Totalsondering på
samme sted viser fjellnivå i 20,8 m dybde under terreng. Sonderingsdiagrammet tilsier at det
er bløt leire ned til fjell.
Pr 3, borpunkt 8450 50V, dagsone Holmestrand, km 85,160:
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Prøveserien er tatt opp på stasjonsområdet. Fra de første 2 m er det skovlet opp masser. Den
1. meteren viser tørrskorpeleire/sand. Fra 1 – 5 m er det bløt siltig leire. Fra 5 m dybde er det
en bløt kvikkleire ned til avsluttet prøvetaking i 13 m dybde. Totalsondering på samme sted er
avsluttet i 20,6 m dybde under terreng. Sonderingsdiagrammet tilsier at det er bløt leire ned til
fjell.
SK1, borpunkt 14050 H20, dagsone Nykirke, km 90,760:
Skovlboringen er tatt i skråningen opp mot planlagt påhugg. Området er tidligere ryddet for
skog, og det er stedvis gjort oppfyllinger i området. Prøvetakingsstedet ble valgt ut i fra at det
her ikke var toppmasser av fyllmasser. Massene var imidlertid faste og det ble vurdert som
vanskelig å ta opp prøver med 54 mm prøvetaker. Det ble derfor valgt å skovle opp prøver.
Laboratorieanalysene viser at det er leire fra terreng til avsluttet prøvetaking i 10 m dybde.
Leira er vekselvis siltig og sandig. Leira er vurdert til å være fast basert på at den har lavt
vanninnhold (mellom 20 og 30 %) og høy omrørt skjærfasthet (su omrørt = 7-10 kN/m2).
Totalsondering på samme sted er avsluttet i 19,5 m dybde under terreng.
6.5.2.2 Løsmasseområder som kan bli påvirket av grunnvannssenkning
Basert på gjennomgang av kvartærgeologisk kart og tidligere grunnundersøkelser, samt
befaringer, er det gjort en vurdering av områder som kan bli påvirket av en
grunnvannssenkning. Vi har konsentrert oss om områder hvor det er bebyggelse, og hvor en
grunnvannssenkning kan få konsekvenser i form av skadelige setninger på bygninger og
infrastruktur.
Det er kun utført totalsonderinger og nedsetting av poretrykksmålere for kontroll av
løsmassemektigheter og kontroll/oppfølging av poretrykk. Det er ikke tatt opp prøver for
videre analyser i laboratorium mht. setnings- og drensegenskaper.
Generelt vil områdene som er beskrevet nedenfor ha et setningspotensiale ved
poretrykksreduksjoner. Stedvis er det registrert fastere, antatte morenemasser ned mot fjell,
noe som kan bidra til en raskere drenering/poretrykksfall.
Nærmere beskrivelse er gitt under kapittel 6.5.3 - 6.5.5 om ingeniørgeologi og hydrogelogi
senere i rapporten.
Nedenfor er det gitt en kort oversikt over områder som er vurdert spesielt og det er satt ned
poretrykkmålere:

Rambergtunnelen
Km

Beskrivelse

81,370 – Fjellveien
82,270
Nytt boligområde øst for traséen der det er planlagt
ytterligere utbygging. Opp til 20 m til fjell.
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82,970

Kleivan-veien:
Nytt boligområde i og på begge sider av et dalsøkk,
der det kan være løsmasser av betydning.

Det skal settes ned
poretrykksmålere etter nærmere
avtale med grunneier.

84,070

Tunveien:
Eksisterende boligfelt i forlengelsen av et jorde vest
for traséen.

Totalsondering viser 7 m til
fjell. Det er satt ned 1
poretrykksmåler som senere er
blitt fjernet. Måleren skal
erstattes etter nærmere avtale
med grunneier.

84,320

Montebelloveien:
Tunneltraséen krysses trolig av en svakhetssone.

Boring utført. 2,6 m til fjell. Det
er ikke satt ned poretrykksmåler.

Grettetunnelen
Km

Beskrivelse

Utførte grunnundersøkelser

85.270

Roveveien:
Eksisterende og planlagte omsorgsboliger i ett drag
som ligger vest for traséen.

Totalsondering viser 13,6 m til
fjell. Det er satt ned 2 målere i
hhv. 6 og 13 m dybde.

85,470 –
85,870

Gjelder området ved Bassengparken.
Terrengformasjonene og opplysninger fra Holmestrand
kommune indikerer at løsmassene består av leire og at
det kan være løsmassemektigheter av betydning.

Totalsondering utført ved nordre
ende av bassenget viser dybde
til fjell på 6,6 m. Ikke satt ned
poretrykkmåler.

86,070

Eikeveien:
Etablert boligfelt i drag som ligger i forlengelse av
bassengparken.

Totalsondering viser 11,5 m til
fjell. Det er satt ned 2 målere i
hhv. 6 og 11 m dybde.

86,770

Eikelundveien

Totalsondering viser 11,6 m til
fjell. Det er satt ned 2 målere i
hhv. 6 og 10 m dybde.

Markert ravinedal med boliger nedstrøms.

Plassering, installasjonsdata og avlesninger er vist i rapport UVB-50-V-21202 [11].
6.5.2.3 Grunnforhold og geotekniske forhold
Grunnforhold og fundamenteringsløsninger for konstruksjoner er beskrevet under kapittel 6.4,
Konstruksjoner. Dette blir derfor ikke nærmere omtalt her.
For detaljert beskrivelse av grunnforholdene vises det til den geotekniske datarapporten,
rapport nr. UVB-50-V-21202, [11].
I områder der det av plasshensyn ikke er krav til kulvert- eller murløsninger, er det generelt
tatt utgangspunkt i at det skal være permanente skråninger med helning 1:3, og ikke brattere
enn 1: 2,5. Dette er i henhold til Formingsveilederen for Vestfoldbanen.
Strekningene er delt opp avhengig av hvilke løsninger som er foreslått for gravesikring. For
hvert område er grunnforhold, terrenginngrep og geotekniske tiltak/løsninger beskrevet. Vi
gjør oppmerksom på at de typiske snittene som er vist presenterer prinsipper. Løsningene er
ikke regnet på i detalj.

Dagsone Nord – påhugg Holm
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Km 76.814 – 77,820
Linja følger jordekanten. Det er store dybder til fjell, i størrelsesorden 15 - 30 m. Løsmassene
består generelt av ca. 2 m med vekstjord- og tørrskorpeleire over bløt, siltig leire. Fra ca. 4 m
dybde er leira svært sensitiv og leira må betegnes som kvikkleire. Overgangen mellom
topplag og kvikkleire vil variere.
Linja ligger på store deler av strekningen tilnærmet med skinneoverkant i nivå med dagens
terreng. Man forventer ikke at det blir behov for tiltak for å oppnå tilfredsstillende stabilitet
for uttrauing. Massene i traubunn vil være bløte, slik at det er behov for tiltak for å forsterke
traubunn for (eksempel i form av nettarmering i tillegg til fiberduk). Anleggsveier må trekkes
så langt unna linja at det ikke gir problemer med stabilitet mot uttrauet nivå. Videre vil det
ikke bli mulig å lagre masser inntil linja i anleggsfasen.
På begrensede deler av strekningen blir linja liggende opp til 3 m over dagens terreng. Her må
det i tillegg til tiltak i traubunn, fylles opp med lette masser som lett-klinker for å redusere
setninger og sørge for tilfredsstilende stabilitet. Der ny og fremtidig linje går nært inntil
hverandre, må stabiliteten til eksisterende spor sikres når man trauer ut for nytt spor.
Km 77,820 – 78,020
På denne strekningen begynner linja å fjerne seg fra jordet og dra seg forsiktig opp skråningen
på høyre side. Mot jordet på østsiden og delvis under sporet antas det å være tilsvarende
forhold som beskrevet for strekningen rett nord; vegetasjonsdekke og tørrskorpeleire over
siltig bløt og kvikk leire. På vestsiden viser boringer at det er et morenelag ned mot fjell.
Mektigheten av morenelaget øker på sørover og mot vest. Boringer 20 - 30 m vest for
senterlinja viser at det er registrert dybder til fjell varierende mellom 10 – 20 m. Dybdene til
fjell øker trolig østover i retning mot jordet.
Etter hvert som linja går sørover, begynner den å skjære seg inn i sideterrenget på høyre side.
Det er sparsomt med grunnundersøkelser som gir informasjon om forholdene på tvers av linja.
Siden linja ligger nært inntil jordet og boringer i nærheten viser at det er dårlige grunnforhold
på jordet, antar vi at det er dårlige grunnforhold under linja for denne strekningen. Traubunn
blir liggende fra 2 til drøyt 5 m under dagens terreng. Det må forventes å bli behov for
forsterking av traubunn på store deler av sterkningen. Mot km 78,020 viser boringene at det
sannsynligvis blir morene og steinholdige masser i nivå med traubunn, slik at tiltak i
grøftebunn kan sløyfes på den søndre delen. Tilsvarende må det forventes å bli behov for
tiltak for å oppnå tilfredsstillende stabilitet både mot høyre og venstre side på deler av
strekningen. Løsning med kalk-sementpeler er vurdert å være et av de mest aktuelle tiltakene.
Det vil kunne sikre tilfredsstillende stabilitet både i midlertidig og permanent situasjon.
Dersom det velges en løsning med kalk- sementpeler, vil dette også kunne benyttes som
forsterking av traubunn. Ved bruk av en slik metode er det mulig å få til brattere skjæringer
enn 1:3. Nødvendig omfang av innblandet kalk og sement i leirmassene vil styres av den
skråningshelningen som velges. I detaljplanen er jordskjæringsskråning 1:3 lagt til grunn i
hele dagsonen ved Holm, ihht ”Formingsveilederen for Vestfoldbanen”.
Som nevnt ovenfor er det sparsomt med opplysninger om grunnforholdene på tvers av linja.
På denne strekningen er det behov for å gjøre supplerende grunnundersøkelser for å bestemme
omfang av geotekniske tiltak.
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Typisk snitt km 77,820 – 78,020

Km 78,020 – 78,120
Linja går i skjæring opp i lia mot påhugget for tunnelen. På vestsiden av sporet er det
registrert vegetasjonsdekke med varierende mektighet over steinholdige masser og morene.
Dybder til fjell i borpunktene varierer mellom 3 - 4 m og opp til 12 - 13 m.
Skjæringsybdene langs linja i anleggsfasen øker sørover fra drøyt 5 m til nesten 10 m.
Skjæringene vil for det aller meste skje i steinholdige masser og morene. Unntaket er venstre
side lengst i nord, der det kan være bløte masser. Lokalt kan det bli behov for tiltak som en
forlengelse av tilsvarende tiltak lenger nord. Skråningsutslagene i de faste massene på høyre
side blir store dersom man skal benytte helninger på 1:3. På deler av strekningen vil
skjæringen gå ut i fjellet som har en helning 10:1. Der det er tilfelle, antar vi at det er mest
aktuelt å beholde blottlagt fjell. På denne strekningen mener vi det vil være mulig å stramme
opp skråningshelningen til 1: 1,5, dersom det er forsvarlig ut fra jernbanetekniske krav.
Velger man så bratte skråninger må tiltak for å unngå overflateerosjon vurderes spesielt.
Tiltak som plastring av overflaten og grøfter for håndtering av vann er aktuelle. I detaljplanen
er jordskjæringsskråning 1:3 lagt til grunn i dette området.
Dersom det i permanent fase er ønskelig å stramme opp skråningene ytterligere, kan det
vurderes gravitasjonsmur-løsninger (for eksempel gabionmur). Det forutsettes da at
stabilitetsforholdene er ivaretatt.
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Typisk snitt km 78,020 – 78,120

Km 78,120 – 78,230 (tunnel-påhugg)
Linja skjærer seg tungt inn i terrenget frem til påhugget. Løsmassene antas å bestå av stein og
morene. Dybdene til fjell varierer fra ca. 13 - 15 m til fjell i dagen.
Skråningsutslagene på høyre blir store for den nordre delen av strekningen. Sørover vil
utslagene begrenses ved at de treffer fjell og ved at løsmassemektigheten blir mindre. Det er
forsvarlig å benytte brattere skråninger som beskrevet for strekningen på nordsiden. Dette
gjelder også for skjæringa på venstre side.
Der det skal sprenges ned i bunnen av løsmasseskjæringene, må løsmassene sikres slik at de
ikke kommer ned i byggegropa. Dette kan gjøres med for eksempel et plankesteng ved
bunnen av løsmasseskjæringen.

Dagsone Holmestrand
Når Fjellet (fjell med stor F) er benyttet i teksten, er det referert til Holmestrandsfjellet som er
synlig i dagen, vest for linja.
For dagsonen gjennom Holmestrand er 1:2 lagt inn som skjæringsskråning på hele
strekningen. Her må terrenget bearbeides.
Km 84,870 – 85,015
På den nordre delen av strekningen er det fyllmasser over leire blanda med stein. Leira antas å
være fast. Fra ca. km 84,970 er det registrert sensitiv og kvikk leire i dybden. Ned mot fjell er
det registrert et morenelag. Dybdene til fjell under jernbanetraséen ligger på 15-30 m. De øker
på mot øst ut mot fjorden og avtar raskt mot Fjellet i vest.
Den nye jernbanetraséen ligger mellom dagens trasé og tidligere E18, og den nye traséen
ligger omtrent i samme nivå som den gamle. Siden veien ligger noe høyere må det graves av
en del for å få plass til nytt spor og rassikring som må etableres på innsiden mot Fjellet. All
graving antas å skje i faste masser og det er ikke forventet at det blir behov for spesielle tiltak
i forbindelse med graving eller etablering av traubunn.
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Km 85,015 – 85,210
Løsmassene består av fyllmasser eller vekstjordlag over tørrskorpe ned til 2 – 3 m dybde.
Videre nedover er det middels fast siltig leire som går over til å bli bløt og kvikk i dybden.
Kotehøyde for overgang til kvikkleire øker på sørover, antatt å variere fra ca. kote 0 til over
kote 10. Dybdene til fjell varierer mellom 15 og 40 m.
Den nye traséen begynner å skjære seg ned i forhold til dagens linje, og skjæringshøydene blir
på opptil 7 – 8 m for traubunn, og dypere for ramper og undergang. På denne delstrekningen
går traubunn ned i den antatt kvikke leira over hele strekningen, med unntak av den nordre
delen. Gravedybdene er imidlertid så store at det antas å bli nødvendig ned stabiliserende
tiltak for å oppnå tilfredsstillende sikkerheter i gravefasen. Mellom km 85,015 og 85,080 skal
det graves for ramper, trapper og undergang, slik at her går gravedybdene opptil 3,5 m under
traubunn. Mye av massene inn mot Fjellet i vest må også fjernes for å få etablert rassikringen.
Det er vurdert at stabilisering av den bløte leira med kalk og sement er den løsningen som er
mest hensiktsmessig. Da kan det graves åpent over store deler av strekningen, samtidig med at
man oppnår tilfredsstillende stabilitetsforhold på lang sikt og får nødvendig forsterking av
traubunn. Kalk-/sementstabilisering kan brukes i kombinasjon med spunt der det er behov for
det. Ved innvisping av kalk og sement i grunnen vil det oppstå poreovertrykk i massene. Dette
gir redusert fasthet i leira til poretrykkene har jevnet seg ut. For å påskynde utjevningen av
poreovertrykket bør det settes ned vertikaldren i grunnen på forhånd. Poretrykket må følges
opp og tas hensyn til i anleggsfase. Det kan bli ventetid og restriksjoner på hvor man kan
jobbe på grunn av høye poretrykk.
På sørsiden av det planlagte stasjonsbygget er det et område der det ikke er avklart fremtidig
bruk og terrengutforming. For å få en myk overgang mot stasjonsområdet og redusere
høydeforskjellen ned mot jernbanetraséen, er det forutsatt at det kan graves av i tilstrekkelig
omfang på østsiden. Fra ca. km 85,180 og sørover vil det imidlertid bli restriksjoner for
avgraving. Det blir for stor høydeforskjell mot Nordre Klev. Her må det etableres
gravesikring i anleggsfasen. Spunt antas å være mest aktuelt. Omfanget vil avhenge av
hvilken løsning som velges inn mot kulverten i permanent fase og krav til trafikkavvikling i
anleggsfasen. For å sikre høydeforskjellen på permanent basis, må det etableres en
støttekonstruksjon i form av en portal. Alternativt kan en portal kombineres med en
forlengelse av selve kulverten. En løsning med innvendig avstivet spunt er vurdert å være
mest aktuell.
Det må utføres supplerende grunnundersøkelser for å få bedre oversikt over fasthet i leira og
informasjon om nivå for overgang til kvikkleire.
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Typisk snitt km 85,015 – 85,210

Km 85,210 – 85,315
På denne strekningen er det fyllmasser og tørrskorpeleire ned til 1 – 2 m dybde, over middels
fast siltig leire og morene. Løsmassemektighetene avtar mot Fjellet i vest, slik at tverrsnittet
raskt går inn i fjell på vestsiden mens det er løsmasser på østsiden.
Skjæringshøydene øker mot tunnelpåhugget, og det er planlagt en løsning med kulvert før
traséen går inn i fullt fjelltverrsnitt. Traséen går nært inntil Holmestrand kirke som er i dårlig
forfatning og under rehabilitering.
Frem til ca. km 85,230 foreslås utgravingen sikret med innvendig avstivet spunt, der det er
løsmasseskjæring på begge sider. Videre sørover går skjæringa inn i fjell på vestsiden. Da blir
det svært vanskelig å få til innvendig avstivning. Kirken har hatt skader på grunn av setninger
i grunnen. Det er derfor svært viktig å velge løsninger ved graving forbi kirken som gir så små
deformasjoner som mulig, og i tillegg gir minst mulig grunnvannsenkning. En løsning med
jetpelkonstruksjon er vurdert å være gunstig. Dette er en metode der løsmassene i bakken
erstattes med betong, ved at løsmassene eroderes og spyles bort ved bruk av jetstråle.
Konstruksjonen kan forspennes med vertikale stag ned i fjell for å gi økt momentkapasitet og
trolig eliminere behovet for bakforankrede stag. Ved graving i Kirkeveien må det også tas
hensyn til prosjekterte VA-ledninger som vil være lagt når dette prosjektet kommer til
utførelse. Disse må legges om midlertidig i anleggsfasen, trolig i kombinasjon med pumping
av selvfallsledninger. Det er forutsatt at pumpestasjonen som er planlagt vis-á-vis kirken
flyttes sørover, slik at den ikke kommer i konflikt med cut & cover-konstruksjonen.
Det er forutsatt at plattformene og sporene skal dreneres ned til traubunn der det er åpen
løsning. Dette vil trolig gi en senkning av grunnvannstanden på permanent basis. Denne antas
imidlertid å bli beskjeden, da dagens traubunn ligger omtrent i samme nivå som fremtidig.
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Videre sørover skjærer linja seg ned og jernbanelinjen legges i lukket konstruksjon som gjøres
vanntett (dette er ikke vist på det typiske snittet nedenfor). Bakgrunnen for at den gjøres
vanntett er at det er behov for å hindre senkning av grunnvannstanden i permanent situasjon.
En senkning av grunnvannet på denne strekningen vil gi setninger på bygningene som ligger
inntil, og da spesielt på Holmestrand kirke. Tetting av fjellet må også vurderes. Mellom
Holmestrand kirke og jernbanetraséen ble det registrert en grunnvannstand på 1,5 m under
terreng i august 2007. På denne strekningen skal utgravingen skje i avstivet byggegrop med
spunt og jet-peler, som vil redusere effekt av grunnvannsenkning i anleggsfasen. For
permanent situasjon må det vurderes spesielle tiltak i overgangen mellom cut & coverkonstruksjon og åpen løsning, for å hindre at grunnvannet dreneres ut i dagen mot
stasjonsområdet i nord.
Det anlegges en liten natursteinsmur langs veien ved kirken slik at cut & cover tunnelen
dekkes til og ikke blir synlig i dette området. Se perspektivtegning av dette området.

Typisk snitt ved Holmestrand Kirke. Ca. km 85,270
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Global stabilitet for dagsonen i Holmestrand sentrum
Fra tidligere prosjekter og fra kunnskap om grunnforholdene i Holmestrand, vet vi at grunnog stabilitetsforholdene generelt er dårlige. Det er derfor viktig at fremtidig terreng og tiltak
som må gjøres for den nye jernbanetraséen ikke reduserer den globale stabiliteten ut mot
fjorden. Som det kommer frem av snittene som er vist ovenfor, representerer
terrenginngrepene en gunstig avlasting av terrenget. Forutsatt at lokal stabilitet er ivaretatt, vil
planene for den nye jernbanetraséen bedre stabilitetsforholdene.

Dagsone Syd – påhugg Nykirke
Km 90,650 – 90,850
Linja kommer ut av fjellet i et kolleparti, og skjærer seg skrått ned i et dalsøkk før den treffer
eksisterende spor. Løsmassene består generelt av vekstjord og tørrskorpe over siltig leire med
stein. Ned mot fjell er det morene. Fra ca. km 90,770 og sørover er det fyllmasser over leira.
Totalsonderinger i området det er fyllmasser viser en mektighet av fyllmasselaget på 5-7 m.
Det er kun tatt opp skovlprøver av løsmassene. På grunn av stein og grus i massene, var det
ikke mulig å ta opp uforstyrrede prøver av leira. Resultater fra totalsonderinger og
laboratorieundersøkelser av de forstyrrede prøvene antyder at leira er middels fast til fast.
Dybdene til fjell i borpunktene varierer fra 1,3m til over 20 m. Dybdene er størst i midtre parti
av dalsøkket. Det blir skjæringer i løsmasser på opptil 10 m. Løsmasseskjæringene er størst i
området mellom km 90,670 -90,770. Grove overslagsberegninger med antatte skjærfastheter
viser at det trolig er mulig å grave åpent. Det må graves med slake skråninger. Krav til
helninger er antatt å ligge på rundt 1:2,5. Tilsvarende krav vil også gjelde for de permanente
skråningene. Det er behov for å gjøre supplerende grunnundersøkelser for å få bedre
kunnskap om fastheten i leira. I detaljplanen er det valgt jordskjæringsskråning 1:3 ved
Nykirke.

Typisk snitt km 90,650 – 90,820
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Oppfølging i det videre planarbeidet.
Generelt må de foreslåtte løsningene detaljeres videre i neste fase av prosjektet. Nedenfor er
det nevnt spesielle forhold som må tas hensyn til i den videre planleggingen.
•

•
•
•
•
•

Det må utføres supplerende grunnundersøkelser. Spesielt er det behov for
suppleringer:
o Ved Holm der linja begynner å skjære seg inn i skråningen på høyre side for å
få mer opplysninger om grunnforholdene på tvers av linja.
o I dagsonen ved Holmestrand stasjon for å få mer opplysninger om fastheten i
leira og dybde for overgang til kvikkleire.
o Ved Nykirke for å få mer informasjon om leiras fasthet.
Skråningshelning på permanente skjæringer for å redusere terrenginngrep.
Samordne tiltak for å oppnå tilfredsstillende stabilitet og løsninger for underbygning.
Dette gjelder ved Holm og Holmestrand stasjon.
Må foRvente restriksjoner på fremdrift der det må utføres kalk-/sementstabilisering
for å vente på at poreovertrykket har jevnet seg ut.
Avklare terrengutforming sør for Holmestrand stasjon.
Vurdere tiltak for tetting mellom cut & cover-løsning og åpen løsning, for å hindre
drenering av grunnvann ut mot Stasjonsområdet.

6.5.3 Bergarter
Området fra Sande til Nykirke der nytt dobbeltsporet jernbane skal gå, ligger i den sørlige
delen av Oslofeltet som utgjør en del av en rift- eller grabenstruktur (Osloriften) dannet ved
strekking, fortynning og oppsprekking av jordskorpen i periodene karbon og perm. I øst og
vest er feltet begrenset av forkastningssoner som går omtrent N-S, sonene skiller feltets
hovedsaklige kambrosiluriske og permiske bergarter fra eldre grunnfjellsbergarter. I et smalt
belte langs Rv 313, fra lengst nord i fylket, forbi Sande og videre ytterst langs kysten sydover
til Holmestrand, opptrer sedimentære bergarter. I nord består sedimentene av kalkstein mens
sydover fra omkring Sande består sedimentene av sandstein. Utenom dette området består
berggrunnen av permiske smeltebergarter, dominert av lavabergarter.
Bergrunnen langs tunneltraséen består av lavabergarter av permisk alder med underliggende
sedimenter fra overkarbon (Askergruppen med siltstein og kvartskonglomerat) og sandstein
fra sensilur.
6.5.4 Hydrogeologi
Bergartene langs traséen er i seg selv forholdsvis tette. Grunnvann i fjell i Norge finnes
primært i sprekker. I dette området har en både sprekker som krysser laggrensene og sprekker
som følger lagflatene. Erfaringene fra E18-tunnelene tilsier at de største lekkasjene vil komme
i tilknytning til tettoppsprukne eruptivganger eller i overgangen mellom eruptivganger og
sidebergart.
Lavabergartene i Oslofeltet skiller seg ut hydrogeologisk (NLVF, 1980). Rombeporfyren har
godt utviklede steile sprekker som drenerer overflatevann. Mellom lavabenkene er det
sedimenter, ofte av vulkansk opprinnelse, og disse lavaformasjonene inneholder betydelige
grunnvannsreservoarer.
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Rombeporfyr er en av de beste vanngivere for uttak av grunnvann fra borebrønner i fjell.
Vannmengder på 2 000-5 000 liter/time er relativt vanlig (Huseby m fl., 1980).
Loggene fra drikkevannsbrønnene over traséen inneholder lite geologisk informasjon.
Kapasiteten varierer. Kapasiteten til brønnene over og øst for Rambergtunnelen varierer fra
mindre enn 100 l/t til 6 000 l/t (øst for traséen ligger noen av disse i kambro-silurbergarter),
mens over Grettetunnelen varierer kapasiteten fra 1 200 l/t til 6 000 l/t. Kjerneborhullet i
rombeporfyr (Grettetunnelen) indikerer imidlertid at bergarten her har lite sprekker under
dagfjellsonen.
Som nevnt er det nettopp satt ned noen få poretrykksmålere over de to tunnelene. Disse er kun
avlest en gang (i uke 3/2008). Plassering, utforming samt totalsonderingsresultatene fra
nedsettingen av disse målerne, er presentert i Datarapport grunnundersøkelser.
Disse første registreringene indikerer at for Grettetunnelens vedkommende, ser det ut til at
tunnelen på Rv 313 (Holmestrandtunnelen), allerede delvis har drenert deler av bergmassen i
området nord og sør for Bassengdammen. For de øvrige områdene har en foreløpig ingen
indikasjoner på at bergmassen er drenert.
I tillegg til poretrykket i løsmasser og nær overgangen løsmasser – berg, vil poretrykket i
berg, bli overvåket i kjerneborhullene. En bør videre vurdere om det er behov for supplerende
overvåkingspunkter i berg (og løsmassene). Både kjerneborhullene, private brønner og egne
hammerborhull kan sannsynligvis benyttes i denne overvåkingen.
6.5.4.1 Sårbare områder
Med sårbare områder mener vi områder hvor det kan oppstå skader på natur eller bygninger.
Grunnvannsenking fører ikke nødvendigvis til skader. Konsekvensen av en
grunnvannsenking avhenger av hvor den skjer. Punktene under indikerer når en skal være
spesielt observant med hensyn på faren for skader som følge av grunnvannsenking:
- Topografi / nedbørfelt; små nedbørfelt, rask avrenning
- Setningsutsatte masser; bløte leirmasser
- Bygninger og konstruksjoner fundamentert på områder med forskjeller i
løsmassemektighet (dyprenner i berg fylt med setningsømfintlige løsmasser)
- Høy hydraulisk ledningsevne – sand, grus og oppsprukket berg
- Høyt grunnvannsnivå; myrer og kildeframspring (våtmarksområder)
- Grunnvannsmagasin: Små magasin, liten lagerkapasitet
Alle punktene over er i varierende grad, relevante for områdene over Ramberg- og
Grettetunnelen.
De sårbare områdene er først og fremst knyttet til løsmasseområdene (dyprennene). Også
områder med brønner og kildeframspring kan bli påvirket i forbindelse med en
grunnvannsenking, men dyprennene vil i dette prosjektet være styrende for hvilke tiltak som
iverksettes.
Berggrunnen i området er gjennomsatt av sprekkesoner, forkastninger og intrusivganger som
kan være vannførende og nedbørfeltene er små. De fleste løsmasseområdene langs traséen
består med få unntak, av bløte leirmasser med setningspotensiale. Enkelte av områdene er
trange dyprenner, mens andre er større basseng. Selv om løsmassene er vannmettet, er det
drenerbare volumet begrenset, da det meste er leire med svært lav hydraulisk ledningsevne. I
praksis er det kun evt. grovere masser mot bergoverflaten som i første omgang vil bli drenert
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ved lekkasjer i tunnelen. Omfanget av slike basseng er ikke kjent, men totalsonderingene
indikerer at det i enkelte områder er morene / grus i overgangen løsmasser / berg.
Soner med oppsprukket berg vil kunne føre til noe av de samme effektene som gruslag på
berg. Sonene vil grunnet høyere hydraulisk ledningsevne enn bergmassen generelt kunne
drenere vann hurtig (dersom de kommuniserer med tunnelen), men de har en relativt
begrenset porøsitet, og er derfor ubetydelige som grunnvannsmagasin.
Deler av området er tettbygde boligområder, primært villabebyggelse.
Som vist over, er det mange faktorer som er avgjørende når en skal vurdere hvorvidt et
område er sårbart. Basert på disse faktorene har vi identifisert områder over og til siden for
tunnelen, som er sårbare. Alle områdene er ikke like sårbare, og områdene er ikke rangert, da
ulike faktorer trekker i forskjellig retning:
Større løsmassebasseng har ofte et større infiltrasjonsområde enn mindre løsmassebasseng
(kan være fordelaktig), har ofte større leirdyp (ufordelaktig) og antall hus fundamentert på
løsmasser som kan bli påvirket, er større (ufordelaktig).
Små løsmassefylte, dyprenner har begrensede infiltrasjonsområder (ufordelaktig), små / ingen
magasin (ufordelaktig), færre boliger fundamentert på løsmasser (fordelaktig) men en større
andel av boligene er fundamentert både på løsmasser og på berg (ufordelaktig grunnet fare for
skjevsetninger).
Det er registrert to verneområder: Bogen og Tangenbekken naturreservat, se kapittel 7.6.1
Naturmiljø og 7.2.1 Friluftsliv. Videre er deler av brattkanten mot fjorden
(”Holmestrandsveggen”)og Bassengparken med området rundt (km 85,470 – 85,690), definert
som nasjonalt og regionalt viktige naturtyper (Naturbase).
Oppfølgning i det videre planarbeidet.
Det må utføres jevnlige avlesninger av poretrykksmålere for å få sikrere
datagrunnlag for hydrogeologiske vurderinger. Dette vil kunne ha betydning
lekkasjekravene langs tunneltraséene, og for opplegget for tettearbeidene.

6.5.5 Tunneler
De to planlagte tunnelene vil få en lengde på til sammen 11701 m i fjell. Rambergtunnelen
blir på 6366 m og Grettetunnelen på 5335 m. Tunnelene drives som en dobbeltsporet tunnel
med teoretisk sprengningsprofil på ca. 118 m2.
Det blir en tverrslagstunnel med teoretisk sprengningsprofil på ca. 52 m2 for hver av
tunnelene, samt driving av totalt 9 rømningstunneler, 5 for Rambergtunnelen og 4 for
Grettetunnelen. Disse er omhandlet i eget notat, Teknisk notat G9 Planlegging av anleggsdrift.
Rømningstunnelene er justert etter befaring med Statens vegvesen og møter med berørte
grunneiere etter at notat G9 ble utarbeidet. Tverrslag er beskrevet i kapittel 6.9.2 Tverrslag og
riggområder.
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6.5.5.1 Ingeniørgeologiske forhold
Den generelle strøkretningen for lagene er universell i hele området og uavhengig av bergart,
bortsett fra dypbergarten syenitt/granitt og gangbergartene. Strøkretningen for lagene er
omtrent NNV og dermed mer eller mindre parallelt med den planlagte traséen. Lagene faller
mellom 10 - 25° mot vest og kan variere en god del innen små områder. Grunnen til dette er
trolig det kompliserte forkastningsmønsteret med variasjon i spranghøyde langs de enkelte
forkastningene. Flere steder tillater ikke blotningsgraden nøyaktig fastsettelse av grensen
mellom ulike lag.
Det er flere forkastninger og sprekkesystemer av antatt permisk alder i området. Den klart
mest utbredte orienteringen er steil NNV-SSØ og NØ-SV. Det finnes også sprekker med
vekslende fall og orientering VNV-ØSØ og Ø-V. Noen forkastninger har så stor bevegelse at
de gir utslag på forløpet av bergartsgrenser. Forkastningene har delt berggrunnen opp i
blokker som har blitt skråstilt og beveget seg vertikalt opptil 100 m i forhold til hverandre.
Disse forkastningene vil utgjøre svakhetssoner og er til vanlig satt sammen av et nettverk av
større og mindre bevegelsesplan og nedknust berg atskilt av partier som er mindre oppknust.
Det antas at de største forkastningene kan gi svakhetssoner med bredde på minst 10 m normalt
på forkastningene. Generelt vil stor grad av oppsprekning forekomme i avstander på flere
tiltalls meter fra store forkastninger. En tunnel som krysser en større forkastning med liten
vinkel vil dermed kunne få høy oppsprekningsgrad og dårlig bergkvalitet over lengre
strekninger.
Kart og lengdesnitt (vist i rapport UVB-50-V-21202, [11]), er tegnet på grunnlag av
tilgjengelig data ut fra kartlegging på overflaten og resultater fra kjerneboring. Erfaring tilsier
at flere eruptivganger og mindre forkastninger og knusningssoner enn det som er avmerket på
profilet vil opptre under tunneldriften.
Påhugg Holm, km 78,230
Påhugget ligger i Ringeriksandstein ved Ødegården. I nærheten av det planlagte påhugget
ligger et gammelt steinbrudd. En blottlagt og frisprengt sandsteinsbenk i bruddet viser tydelig
dagfjellsoppsprekking. Området nord for bruddet er dekket av stein fra bruddet. Ellers er
området overdekket av løsmasser, jord og marin leire.
Km 78,230-79,170
Fra påhugget til km 2,200 går tunnelen igjennom Ringeriksandstein. Tunnelen skjærer noen få
mindre forkastninger som har stor vinkel på traséen.
Km 79,170-79,520
Tunnelen går gjennom en middels- til grovkornet synenitt/granitt, med en breksjert sone i en
bredde på ca. 20 m i sør. Grensen mellom syenitt/granittkroppen og sideberg antas å være
steil.
Km 79,520-80,270
Traséen fortsetter i Ringeriksandstein. Omtrent ved km 79,670 og videre sydover antas
avstanden opp til Askergruppen å være ca. 30 m. En forkastning ved km 79,660 m har stor
vinkel på traséen og ved km 79,830 krysses en rombeporfyrgang.
Km 80,270-80,730
Traséen fortsetter i Ringeriksandstein. I dette området er de geologiske forholdene svært
kompliserte med flere store forkastninger med orientering NNV-SSØ, N-S og NØ-SV.
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Tunnelen skjærer noen av disse med en forholdsvis liten vinkel, ved km 80,330 og km 80,515,
dette vil sannsynligvis medføre at bergkvaliteten i dette området er dårlig. Ved km 80,730
krysser traséen en forkastning orientert NØ-SV med spranghøyde på ca. 100 m. Merk at
Askergruppen her er nedforkastet og ligger under tunnelnivå sør for km 80,730, omtrent ved
km 80,770 antas avstanden ned til Askergruppen å være ca. 30 m.
Km 80,730-84,596
Tunnelen går igjennom B1-formasjonen, dvs. basaltstrømmer i veksling med lag av
agglomerat, tuff og sedimenter. Langs denne strekningen krysser traséen forkastninger med
orientering NØ-SV. Disse finnes ved km 81,215, km 81,280, km 81,805, km 82,795, km
84,045, km 84,235 og omtrent ved påhugget ved km 84,580. Det finnes også
rombeporfyrganger ved km 81,200 og km 81,335, diabasgang ved km 83,040 og en
sammensatt rombeporfyrgang og syenittgang ved km 83,740. Askergruppen stiger mot sør og
kommer ut omtrent i tunnelnivå ved påhugget.
Km 84,596-85,315
Traseen går i dagen. Fra km 85,210 vil traséen går i portal, cut & cover, frem til km 85,315
hvor fjelltunnelen begynner. Ved km 85,200 finnes en forkastning slik at Askergruppen blir
nedforkastet.
Km 85,315-90,330
Tunnelen går i B1-formasjonen og ligger ca. 20-70 m over Askergruppen. Ved Holmestrand
går den planlagte tunnelen parallelt Holmestrandtunnelen et stykke før den tar av vestover.
Forkastninger orientert N-S med liten vinkel til traséen finnes ved km 85,970, km 86,310, km
86,500 og km 86,970. Sonen ved km 86,970 er forventet, fra erfaringer fra
Holmestrandtunnelen, å inneholde en bred sone med ren leire i opptil 2 m tykkelse. Økende
grad av oppsprekking må påberegnes nær forkastningene. Det finnes også andre mindre
forkastninger som krysser traséen med større vinkel, ved km 87,150 orientering NØ-SV og
ved km 89,390 med orientering NNØ-SSV. Ved km 90,330 krysser traséen en større N-S
forkastning som bringer rombeporfyrlava ned i tunnelnivå øst for forkastningen.
Km 90,330-90,650
Tunnelen går i rombeporfyrlava.
Oppsummeringer og sammenstilling av registrerte Q-verdier er oppgitt i følgende tabell:
Bergmasseklassifisering
Klassifisering

Q-verdi

God
Middels
Dårlig
Veldig dårlig

10-40
4-10
1-4
0,4-1

% total lengde av
tunnelene
14
51
34
1

For mer detaljert beskrivelse av ingeniørgeologiske og hydrogeologiske forhold vises til
Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi UVB-50-V21401, [14].
6.5.5.2 Tettestrategi
Hensikten med tetting av tunnelen er delt:
•

Unngå uakseptable skader på natur
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Unngå uakseptable skader på bebyggelse og annen infrastruktur
Tilfredsstille tunnelens funksjonskrav som byggverk

Så lenge det ikke er tale om innlekkasje av store vannmengder, er de to siste punktene kun et
spørsmål om utforming og dimensjonering av vann-, frostsikring og dreneringsløsning.
Tunnelens funksjonskrav som jernbanetunnel samt pumpekostnader er, som oftest, tilfredsstilt
dersom to av de første punktene er innfridd.
Tettestrategien for prosjektet er at de midlertidige og permanente tettemetodene som velges,
skal være de mest kostnadseffektive og tilgjengelige metodene som sikrer at en når
målsettingen om å unngå skade på bygninger eller naturmiljø som følge av endrede
grunnvannsforhold.
Variable faktorer som påvirker strategien er:
• Hydrologi/vannbalanse
• Geologi:
o Hydraulisk ledningsevne i berggrunn
o Løsmasser / geotekniske parametere
o Poretrykk og hydraulisk ledningsevne i løsmasser
• Naturens sårbarhet mhp. grunnvannstand
• Avstand til setningsutsatte boliger, konstruksjoner og teknisk infrastruktur
• Erfaringer med ulike tettemetoder (erfaringer fra nylig avsluttede prosjekt og hvilke
tettemetoder som ble benyttet for å nå de fastsatte målene):
o Oppnådd resultat
o Tettekostnader

Systematisk og omfattende sonderboring foran stuff er en god metode for å en indikasjon på
om det er behov for forinjeksjon ut fra satte innlekkasjemål.
Ved forinjeksjon utføres tettingen før tunnelen drives inn i det vannførende partiet. Det legges
opp til at tilstrekkelig tetting oppnås med én injeksjonsomgang i en skjerm med et stort antall
hull. Det kan være aktuelt å supplere injeksjonsskjermen med et antall horisontale hull med
ansett i tunnelstuffen. Alle borhull injiseres med sementbasert injeksjonsmiddel, lave v/c-tall
m/tilsetningsmidler, høyt injeksjonstrykk og stor pumpekapasitet.
Etter gjennomført injeksjon bores kontrollhull der antall og plassering bestemmes på grunnlag
av observasjoner under skjermboring og injeksjon. Kontrollhull med eventuelle
supplementshull injiseres. I vanskelige tilfeller kan det være aktuelt å bore en komplett ny
injeksjonsskjerm. Prosedyren gjentas inntil alle kontrollhull er ”tørre” (ikke målbar
utlekkasje). Etter avsluttet injeksjon og ”tørre” kontrollhull, kan tunnelen sprenges videre.
Antallet salver før neste skjerm gjøres avhengig av en totalvurdering av utviklingen av utført
injisering. Det skal være en overlapp for hver injeksjonsskjerm, der alle nye skjermer starter
inne i tidligere injisert skjerm.
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Vi har definert følgende fire tetteklasser for Ramberg- og Grettetunnelen:
Tetteklasse Innlekkasje
[l/min/100 m]
A
<5

B

5 – 10

C

10 – 20

D

< 50

Tettemetode
Systematisk og omfattende forinjeksjon med mange
injeksjonshull. Minst en salve overlapp mellom skjermer.
Tørre kontrollhull før neste salve.
Systematisk og omfattende sonderboring og forinjeksjon med
mange injeksjonshull pr. omgang. Tørre kontrollhull før neste
salve.
Systematisk sonderboring gjennom hele strekningen. Skjerm
injeksjon ved behov.
Spredt forinjeksjon, tetting av markerte enkeltlekkasjer.
Sonderboring /punktinjeksjon utføres dersom større
vannmengder påtreffes i salvehull. I tillegg utføres
systematisk, lett sonderboring /punktinjeksjon i på forhånd
kartlagte soner.

Det er store usikkerheter mht sårbarheten ved grunnvannsenkning langs tunneltraseene,
spesielt over Rambergtunnelenes søndre del og Grettetunnelens nordre del.
Som kommentert i kapittel 7.7.1 og 7.7.2 i UBV-50-V-21401, så er sårbarhetsvurderingene
utført og presentert før det foreligger overvåkingsdata fra de aktuelle poretrykksmålere.
Til dels store usikkerheter om løsmassedybde, løsmassefordeling og poretrykk i disse
boligområder har medført, at lange strekninger er klassifisert i strengeste tetteklasse.
Konsekvensen av dette er, at detaljplanen har medtatt store mengder og kostnader på
tetningsarbeider (injisering).
Det anbefales derfor at det utføres en revurdering av sårbarhet ved grunnvannsenkning og
reklassifisering av tettetiltak i neste planfase, når resultater fra poretrykksmålinger og
supplerende grunnundersøkelser foreligger, kfr. Foregående kapittel 6.5.2.2,
”Løsmasseområder, som kan bli påvirket av grunnvannsenkning”.
Oppfølgning i det videre planarbeidet.
Det anbefales, at det utføres en revurdering av sårbarhet ved grunnvannsenkning og
reklassifisering av tettetiltak i neste planfase, når resultater fra poretrykksmålinger og
supplerende grunnundersøkelser foreligger, kfr. Foregående kapittel 6.5.2.2,
”Løsmasseområder, som kan bli påvirket av grunnvannsenkning”.
6.5.5.3 Sikringsarbeider i tunnelene
Det forutsettes driving av tunnel med konvensjonell boring og sprengning. Omfanget av
sikring på det enkelte stedet må tilpasses bergkvaliteten slik at tilfredsstillende stabilitet
oppnås. Vurderinger av nødvendig sikringsmengde langs traséen er basert på observasjoner i
felt og tolkning av grunnundersøkelser. Det er svært sannsynlig at man ved driving av
tunnelen vil støte på svakhetssoner, ganger og dårlige partier i berget som man ikke har klart å
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fange opp ved undersøkelser i dagen. Vurderingene beskrevet her vil likevel gi en pekepinn
på hvor de største stabilitetsproblemene vil kunne oppstå og på mengdebehovet av sikring.
Sikringsarbeider deles i tre aktiviteter:
-

Bergsikring, som utføres for å ivareta stabiliteten av tunneloverflaten, dvs. unngå ras
eller nedfall av stein. Dette utføres vanligvis med bolter, sprøytebetong eller
utstøpning.

-

Injeksjon for å redusere/hindre innstrømning av grunnvann inn i tunnelen. Dette
utføres vanligvis som forinjeksjon ved at det gjennom borhull foran tunnelstuffen
pumpes en sementvelling inn i berget.

-

Vann- frostsikring utføres for å ivareta lekkasjer som kommer inn i tunnelen på tross
av utført forinjeksjon. Vanligvis blir det små restlekkasjer i form av drypp som må
sikres for å unngå issvuller eller skader på skinner eller andre installasjoner. Dette
gjøres med et frostisolert hvelv, enten som PE-skum med armert sprøytebetong, eller
som et frostisolert betonghvelv. Hvelvet står som en frittstående ”paraply” i
normalprofilet med en avstand til sprengningsprofilet.
Et betonghvelv er ansett som sikrere og krever mindre vedlikehold enn et PEskumhvelv, men er samtidig mindre fleksibelt med hensyn på montasje, da kurver,
nisjer og andre tverrsnittsendringer krever skreddersydde elementer. Betonghvelv har
vært noe dyrere enn PE-skumhvelv, men dette kan endre seg da det er tegn til at flere
leverandører kommer på markedet, noe som kan presse prisene.

Det er et krav at bergsikringen skal kunne inspiseres bak hvelvene. Det er nå prosjektert med
et utsprengt profil som er større enn hva som har vært tidligere, slik at inspeksjon av
bergsikringen skal kunne utføres. Hvelvene bygges med inspeksjonsluker og hjelpemidler for
inspeksjon. Dette gjelder for begge hvelvtypene.
Grunnforholdene langs traséen er forventet å være varierte fra partier med lite oppsprukne
(massive) bergarter til partier med sterkt oppsprukne bergarter og eruptivganger med innslag
av skifrige, forvitrede bergarter og dagfjell, samt partier med meget dårlig berg. Her vil det
vanligvis være tilstrekkelig å sikre med bolter og sprøytebetong. Boltetetthet og
sprøytebetongtykkelse øker med økt grad av oppsprekking/dårlig fjell. Slik praksis i tunneler
er i dag forventes det at hengen og veggene langs hele tunnelen sikres med minimum 60 mm
tykk fiberarmert sprøytebetong.
I partier med oppknuste soner kan det bli aktuelt å supplere bolte-/sprøytebetongsikringen
med forbolter og armerte sprøytebetongbuer.
Ved spesielt vanskelige bergforhold med store oppknuste svakhetssoner, eller i partier med
liten fjelloverdekning, vil det kunne bli behov for forbolter og full utstøpning.
Vanntett støp kan også bli aktuelt dersom man i partier ikke oppnår tilfredsstillende tetthet
ved for- og etterinjeksjon.
Totale sikringsmengder i tunnelene er basert på klassifisering av bergmassene beskrevet foran
og ekstra sikringsmengde ved kryssing av forkastninger og knusningssoner.
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Tabellen nedenfor angir stipulerte sikringsmengder for hovedtunnelen med teoretisk
sprengningsprofil på ca. 118 m2.
Sikringsmengde for hovedtunneler

Bergklasse

Q-verdi

God
Middels
Dårlig
Veldig dårlig
Sum

10-40
4-10
1-4
0,4-1

Armerte
ribber av
% lengde
av
Lengde Bolter Sprøytebetong Forbolting sprøytebetong
tunnelene
m
Stk
M3
Stk
stk
14 %
1 638
8 191
4 587
51 %
5 968 35 805
16 709
34 %
3 978 31 827
13 924
1%
117
1 521
597
15 211
39
11 701 78 196
35 817
15 379
39

Sikringsmengder for tverrslag og rømningstunneler

Bergklasse
God
Middels
Dårlig
Veldig
dårlig
Sum

Armerte
ribber av
% lengde
Q-verdi
av
Lengde Bolter Sprøytebetong Forbolting sprøytebetong
tunnelene
m
Stk
M3
Stk
stk
10-40
14 %
449
987
494
4-10
51 % 1 635
6 377
1 799
1-4
34 % 1 090
5 995
1 962
0,4-1

1%

32
3 206

253
13 613

83
4 338

1 773
1 773

Tabellen nedenfor angir ekstra sikringsmengder ved kryssing av antatte svakhetssoner ut fra
observasjoner gjort i dagen, utførte kjerneboringer og erfaringer fra Holmestrandtunnelen.
Sikringsmengder ved kryssing av svakhetssoner.

Soner Snitt bredde Lengde
Bolter Sprøytebetong Forbolting Utstøpning
Antall M
totalt m
stk
m3
Stk
M
21
30
630 11 970
5 544
3 150
315
6.5.5.4 Vann- og frostsikring
Vannlekkasjer inn i tunnelene vil kunne ha store konsekvenser for det permanente anlegget.
Det kan oppstå vansker med det elektriske anlegget, mulighet for iskjøving i portalområdene,
og det vil være behov for et permanent opplegg for utpumping og bortledning av vannet. I
tillegg kommer konsekvensene for omgivelsene som er omtalt i eget kapitel.
Vannsikring med eller uten frostisolasjon er i utgangspunktet ikke gjennomgående i
tunnelene, men plasseres der hvor vannsig/fukt observeres etter gjennomslag. Omfang og
lokalisering er dermed ikke endelig før etter grundig kartlegging og vurdering i byggefasen.
Tidligere praksis har vært å vannsikre lokalt der en har hatt behov for det for å unngå drypp
på skinnegang, kontaktledning og andre tekniske installasjoner. Dermed har en fjernet
vanndrypp lokalt, men ikke nødvendigvis unngått vannsig i vegger, gangbane, kabelkanaler
osv. Derfor vil det være å anbefale at vannsikringen utføres rundt hele tunnelprofilet og ned til
formasjonsplanet på begge sider, uavhengig av hvor vannet har kommet inn i tunnelprofilet.
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Det kan imidlertid fortsatt forekomme at fukt i vegger ikke blir avskjermet i områder der
resten av profilet er ”tørt”.
Betongelementer
Løsningen med betongelementer vil gjøre at tunnelen er helt innkledd med betongelementer
på de strekningene det er behov for vann og frostsikring. Elementene vil være prefabrikkerte
og bygget opp av armert betong med tykkelse 150-180 mm og frostisolert med 50 mm XPS
eller PE plater der det er behov for frostisolering. Vannsikringen vil bestå av en homogen
PVC- membran som henges opp i fjellboltene og helsveises før montasje av elementene.
Profilet vil være delt opp av 4 elementer. På hver side vil veggelementene bli ført opp til ca.
3,5 m over ferdig spor. Videre vil hvelvet bli dekket med 2 elementer med fuge i senterlinje
tunnel. Veggelementene vil være mellom 5 og 6 m brede, mens hvelvelementene vil ha halve
bredden. Veggelementene vil bli satt ned på et sålefundament og festet i øvre del med 2
fjellbolter. I fugen mellom vegg- og hvelvelement vil det bli lagt inn et neopren bånd. Hvert
av hvelvelementene vil også bli festet med 2 fjellbolter. Alle elementer vil være forbundet
med stållasker slik at hver enkelt bolt ikke er kritisk for å holde elementene oppe. Fri avstand
mellom betongelementer og teoretisk sprengningsprofil vil være 400 mm der hvor det ikke er
behov for tung sikring.
PE- skumplater med nettarmert sprøytebetong
Denne konstruksjonen vil også dekke hele tunnelprofilet der den er valgt, fra formasjonsplan
til formasjonsplan med et styrt profil der normalprofilet er den ytre begrensningen mot
trafikkrommet. Det styrte profilet etableres med et boltemønster med c/c 1,2 m, med skiver på
begge sider av konstruksjonen.

Figur 6.5.1: Skisse av normalprofil av jernbanetunnel
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Selve ”skallet” består ut mot trafikkrommet av nettarmert sprøytebetong med tykkelse
minimum 70 mm. Dette utgjør brannbeskyttelsen av PE- skumplatene innenfor. Selve PEskumplatene har en tykkelse på 55 mm. Det etableres rissanvisere både langsetter og på tvers
av tunnelen, slik at herdings- og temperaturbetingede bevegelser i sprøytebetongen skal tas
opp der. Maksimale avstander mellom rissanvisere er under revurdering basert på nye
undersøkelser ved utførte prosjekter, bl.a. Oslofjordtunnelen og Jong-Asker-tunnelene.
Selve vannsikringen utgjøres av en kombinasjon av drensspor og overlapp etter
”taksteinsprinsipp” for PE- platene og klembånd/skiver i boltegjennomføringene.

6.6 Sikring av Holmestrandfjellet
I forbindelse med planlagt bygging av ny Holmestrand stasjon er det i hovedplanfasen foretatt
en rasrisikovurdering: "Vestfoldbanen-Rasrisiko Holmestrand. 15.januar 1999". Denne er
utført av NGI, og er en grundig analyse av stabilitet og skredfare, sikringsvurderinger, og
kostnadsberegninger.
Forutsetningen for arbeidet den gang var en horisontalkurvatur med radius 1350 m gjennom
stasjonsområdet. NGI anbefalte at linja ble flyttet lenger fra fjellveggen for å få plass til
rassikring i form av grøfter og voller. Dette betinget at radiusen ble endret til 1000 m. Senere
er det kommet nye krav til kurvatur, og det skal nå være en radius på minst 2000 m gjennom
stasjonsområdet.
Med dette som utgangspunkt er situasjonen blitt ytterligere komplisert fra det som av NGI ble
ansett som problematisk, idet linja nå kommer nærmere fjellet enn med radius 1350 m. Dette
betinger nye vurderinger av sikringsmetoder, med tilhørende nye kostnadsoverslag.
Fjellsiden bak stasjonen har en høyde på opptil 80 m, og helningen av hovedstupet er 50-70o,
men delvis med steilere, og til dels overhengende partier.
Forslag til sikringstiltak:
1. Det foretas en grundig inspeksjon av de usikrede fjellflatene med kompetent
ingeniørgeologisk personell for en kartlegging av rasfaren. Dette betinger bruk av
klatreutstyr.
2. Sprengning av større usikre partier som ikke lar seg renske ned.
3. Manuell rensk av fjellflatene for å få ned det som er løst.
4. Bolting av potensielt løse blokker.
5. Nettsikring på flater som ikke allerede er nettsikret.
6. Beskyttelsesvegg på hele strekningen langs plattformen, antatt nødvendig i 4 m høyde
over plattform, totalt 250 m. Fra enden av plattformen mot nord, og til portalen for
Rambergtunnelen kan det også benyttes en forlengelse av betongveggen, alternativt
benyttes blokker av larvikitt (ca. 1 m3/stk) med støtdempende masser bak. Dette valget
bør gjøres i samarbeid med arkitekt.
7. Skredoverbygg som forlengelse av portalen på søndre påhugg på Rambergtunnelen, til
sammen ca. 45 m.
Som det fremgår vil det bli omfattende arbeider i selve fjellsiden, noe som vil kreve mye
manuelt arbeid med personell med klatreutstyr, og borutstyr etc. spesielt tilpasset denne typen
arbeid. "Paven" ble sprengt ned ved hjelp av arbeidsplattform som hang i mobilkran som sto
på toppen. Det er uvisst om det er mulig å komme til på lignende vis på resten av fjellsiden.
Med kurveradius 2000 m vil det ikke være plass til fangvoll og grøft, og man må derfor i stor
grad basere seg på direkte sikring av fjellveggen, samt en beskyttelsesvegg mot plattformen.
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Hele strekningen er 600 m lang, og i gjennomsnitt ca. 70 m høy, dvs. ca. 42 000 m2. Det er
foreløpig antatt nødvendig å renske hele flaten, men bare nettsikre ned til 10 m over foten av
fjellet, dvs. ca. 36 000 m2. Det er allerede utført ca. 12 000 m2 nettsikring av fjellsiden, og det
gjenstår da ca. 24.000 m2. Det er mulig at noen deler av fjellsiden er så bra at nettsikring ikke
er nødvendig, men vi anser det som lite sannsynlig. Vi har antatt at ca. 1000 m2 må sikres med
wirenett i tillegg til steinsprangnett. Boltesikring er også utført på deler av fjellsiden, antatt 14
000 m2 inkludert de partiene som er nettsikret. De gjenstående 28 000 m2 antar vi må sikres
med ca. 1 bolt pr 10 m2. Det er antatt tre partier som må sprenges ned. De er anslått til flere
tusen m3 hver. Det anbefales at sikringen av Holmestrandsfjellet i dagsonen mellom
tunnelpåhuggene utføres som en egen kontrakt før arbeidene med tunneler og dagsone starter.
Uansett om linja legges lenger fra fjellveggen må det utføres en sikring slik det her er
beskrevet, men en større avstand vil selvsagt gi større sikkerhet, og bedre plassforhold for
vedlikehold.
Vedlikehold av sikringen må gjøres i form av at nettene må tømmes for løse, nedraste steiner.
Dette krever adkomst bak sikringsveggene, noe som gjøres manuelt ved at man løsner på
bolteplater nederst på nettene. Det er antatt at det er av hensyn til sikkerheten er tilstrekkelig å
belegge fjellveggen med nett til 10 m over foten, men det er sannsynlig at nettet må føres helt
ned for å lette tømmingen av nettene.
Øvrig vedlikehold og inspeksjon må gjøres fra toppen av fjellet med kraner og/eller
klatreutstyr.
Detaljert beskrivelse av sikringsarbeidene må skje i et samarbeid mellom ingeniørgeolog med
klatreutstyr, og utførende sikringsentreprenør, med konkret og detaljert anvisning av hva som
skal gjøres etter hvert som man går frem. Utført sikring i form av nedsprengning, og rensk vil
vanligvis gjøre det nødvendig å foreta ny inspeksjon og vurdering av supplerende sikring da
det kan fremkomme nye, løse partier.
Oppfølgning i det videre planarbeidet.
Forut for den detaljerte planleggingen og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for
sikringsarbeidene i Holmestrandsfjellet må det utføres en detaljert kartlegging av fjellsiden.
Hensikten er i første rekke å bestemme de områdene som er så store at det vil være nødvendig å
foreta nedsprengning.
Dette arbeidet må utføres av personell med ingeniørgeologisk kompetanse, og må foregå med
klatreutstyr fra toppen av fjellet.

6.7 Hydrotekniske anlegg
6.7.1 Generelt
Det nye dobbeltsporet fra Holm til Nykirke er delt i to parseller. Parsell 5.2 HolmHolmestrand og parsell 5.3 Holmestrand-Nykirke. Holm - Holmestrand har en lengde på 8,1
km, hvorav 6,4 km vil gå i tunnel. I Holmestrand blir det en 600 meter lang dagsone langs
Holmestrandfjellet. Fra Holmestrand til Nykirke går banen inn i Grette tunnel som er ca. 5,5
km lang. Den nye banen knytter seg til kryssingssporet på Nykirke ved utløpet av tunnelen.
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6.7.2 Drenering og overvann
Generellt
Jernbaneverkets ”Regler for prosjektering og bygging” er brukt ved opprettende av
dreneringsplaner. Vann som avledes fra tunneler og dagvannsoner er betegnet som rent.
Jernbaneverket har godkjent avleding av overvann, grunnvannlekkasje og dreneringsvann til
Oslofjorden uten krav på å rene vannet.
6.7.2.1 Holm
Informasjon vedrørende eksisterende jordbruksdrenering, i form av papirtegninger, er
innhentede fra Sande kommune/Landbrukskontoret. Ledningene er inntolket på
dreneringsplanene.
De ledningssystem som berøres av ombyggnasjonen ska erstattes slik at funksjonen av
jordbruksdreneringen ikke påvirkes negativt. Det redegjøres for forslag på avskjærende
drenering på dreneringsplanene.
I den nordre etappegrense vil eksisterende drensledninger og overvannsledninger, fra Parsell 4
Åshaugen – Holm, tilkobles. Overvann og dreneringsvann, etappegrens till 77+400, leds till
eksisterende stikkrenne vid 77+100. For at grøftefall på ethvert punkt ska være 5 promille
kreves kunstig fall på denne strekning.
Eksisterende kulvert vid 77+500 er kontrollert utefra dimensjonerende strøm fra
avrenningsområde vest for banevollen. Utefra topografi er avrenningsområdets overflate
bestemt til ca 63 hektar. Dimensjonerende strøm er bestemt for regn med 100 års
gjenkomsttid og vurderes å oppgå til 8 m3/s. For å klare dimensjonerende strøm kreves ny
kulvert med 2 m diameter. For kulvert velges tykkelse på frostsikringslaget ifølge
Jernbaneverkets regler for prosjektering og bygging. Avskjærende terrenggrøft kreves for
avledning av overflatevann til kulvert. Fra kulvert avledes overvann via
eksisterende grøfter til Oslofjorden.
Overvannledning sør for kulvert (77+500) er dimensjonert for avleding av over- og
dreneringsvann fra banevoll og tunnel. Grunnvannlekkasje fra en tredel av Rambergtunnelen
avledes til dagvannledning. Grunnvannlekkasje fra tunnel bedømmes å oppgå til maksimalt
15l/s. Ledning leds til kulvert.
6.7.2.2 Holmestrand
Dag- og dreneringsvann fra jernbanevoll i dagvannsone Holmestrand avleds til
dagvannledning med utløp i Oslofjorden. Til dagvannledningen kobles grunnvannlekkasje fra
del av eksisterende vegtunnel, fra hele Grettetunnelen samt to tredeler av Rambergtunnelen.
Grunnvannlekkasje fra Rambergtunnelen og Grettetunnelen bedømmes å oppgå til maksimalt
23 l/s. Fra lavpunkt i stasjonsområdet pumpes dag- og dreneringsvann. Utløpsnivået i
Oslofjorden legges på et minimum dyp om 10 m.
Avvanning av stasjonsområdet og dimensjonering av dagvannsystem i anslutning til
vegomlegging behandles separat.
6.7.2.3 Nykirke
For avledning av dag- og dreneringsvann fra dagvannsone Nykirke brukes to eksisterende
kulverter. Dagvannledning dimensjoneres for dag- og dreneringsvann kun fra dagvannsonen.
Kunstig fall kreves for å muliggjøre tilkobling til eksisterende kulverter. Dag- og
dreneringsvann avledes via eksisterende grøfter til Oslofjorden.
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6.7.3 Slukkevann i tunnelene
6.7.3.1 Beskrivelse av ledningssystem
Vannledningen for brannvann foreslås å være direkte tilkoblet kommunalt nett med
tilkoblingspunkt ved portalene mot Holmestrand sentrum. For å oppnå ønsket mengde og
trykk ved uttak bør overføringssystemet fra renseanlegg/høydebasseng til tunnel legges slik til
rette at det ikke blir behov for egne trykkøkningsstasjoner. Dersom dette ikke er mulig bør det
vurderes flere tilkoblingspunkt langs tunnelen for å redusere trykktapet i vannledningen. Hvis
trykkøkning er eneste løsning for å oppnå ønsket vannmengde og vanntrykk bør dette
kombineres med en trykkøkningsstasjon som er daglig i drift. For eksempel to eller flere
alternerende pumper som kan gi ønsket vannmengde ved samtidig drift.
Tilbakeslagsventil ved tilkoblingspunkt bør gi en tilstrekkelig beskyttelse mot tilbakeslag til
kommunalt nett.

Figur 1: Plan og lengdeprofil av Ramberg tunnelen

Figur 2: Plan og lengdeprofil av Grette tunnelen

6.7.3.2 Vannkilde – mengde og trykk
I forhold til gjeldende EU-direktiv skal krav til brannvann avtales i samarbeid med de lokale
brannvesen. Kapasitetskravet som er satt fra EU er minimum 800 liter i minuttet (13,3 l/s) i to
timer
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Foreløpig ønske fra de lokale brannvesener (Holmestrand brannvesen og Vestfold
Interkommunale Brannvesen) er 50 l/s mot et trykk på 6 bar. I sammenligning har Bærum
brannvesen påkrevd 20 l/s mot et trykk på 6 bar, som krav for brannvann i jernbanetunnel
mellom Sandvika og Lysaker.
6.7.3.3 Ledningsdimensjon/-materiale
Vannledningen anbefales i materiale PE100 SDR11. Ledningen foreslås helsveiset, noe som
reduserer sannsynligheten for lekkasje. Ledningen er nedgravd for å beskytte ledningen ved
brann og mot mekanisk påvirkning. For å unngå stort trykktap ved tapping bør
ledningsdimensjonen være større enn 315 mm.
6.7.3.4 Ledningsplassering / frostproblematikk
Vannledningen er foreslått å ligge nedgravd på siden av jernbanesporene i samme grøft som
drensledningen. Ledningen legges i pukksonen i ytterkant av gangbane, hvor den vil ligge
beskyttet i en brann/ulykkessituasjon.
Ledningen vil legges frostfritt gjennom tunnelen. Ledningen vil delvis bli frostbeskyttet av
isolasjonslag i tunnelbunn og overliggende masser.
6.7.3.5 Kummer/brannuttak
Kommunens retningslinjer stiller krav til brannuttak. Avstand fra uttak til brannobjekt bør
ikke overstige 100 m. Dette betyr at det minimum må være uttak i tunnelen for hver 200
meter.
Uttakene foreslås å være stengbare brannventiler m/drenering som kobles direkte til PEledningen. Rundt armaturen legges en betong kumring med lokk for enkel tilkomst. Det
foreslås videre at isolasjon forlenges mot kum og at det benyttes isolasjonslokk under
kumlokk. Løsning er vist i etterfølgende skisser, figur 3 og figur 4. Ved stor risiko for frost
kan varmekabel i kummen vurderes.
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Figur 3: Skisse for plassering av brannuttak
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Figur 4: Kum for brannvannsuttak

6.7.3.6 Tilkobling offentlig nett
Brannvannssystemet skal forsynes fra kommunalt nett via portal, eventuelt via tverrslag eller
rømningsveg. Det anlegges kum med stengeventil og tilbakeslagsventil som første kum i
tunnelen.
6.7.3.7 Drift og vedlikehold
Det skal utarbeides drifts- og vedlikeholdsinstrukser for brannvannssystemet, for eksempel
prosedyre for påfylling, tapping, spyling, testing, tilbakestilling etter bruk/testing etc.

6.8 Brannventilasjon
Her er det vist et sammendrag fra notat G11, Ventilasjon av tunnelene.
Dimensjonerende brannstørrelse er satt til 150 MW. Brannviftene er dimensjonert for en
lufthastighet på 3,5 m/s.
Grettetunnelen

Utregnet skyvkraft er: 34 KN
Antall vifter: 22 stk, a’ 38 kW
Det er lagt inn 25% sikkerhet i beregningene.
Viftene plasseres parvis med innbyrdes lik avstand.
Innløp/ utløpsviftene plasseres ca 100 m fra åpningene.
Hver rømningstunnel, 5 stk, utstyres med luftinntak, stengespjeld, kanaler, vifte med lydfelle
og overtrykk spjeld. Hver vifte er på 5 kW.
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Rambergtunnelen

Utregnet skyvkraft er: 37 KN
Antall vifter: 22 stk, á 49 kW
Det er den samme antagelse av sikkerhet og plasseringer som i Grette.
Hver rømningstunnel, 5 stk, utstyres med luftinntak, stengespjeld, kanaler, vifte med lydfelle
og overtrykk spjeld. Hver vifte er på 5 kW.
Frostvifter
Virkningen ved bruk av vifter vil kunne være liten med mindre det legges omfattende
ressurser i utformingen av styringsautomatikken til viftene.
Optimalisering
En CFD – analyse vil gi en sikrere bergning og en mulighet for en reduksjon av skyvekraften
og dermed en redusert kostnad.

6.9 Holmestrand stasjon og bussterminal
Generelt er det ønskelig å gi stasjonsområdet og tilhørende utomhusareal et enhetlig uttrykk
som binder sammen de ulike arealene. Brukerne skal komme til et oversiktlig anlegg og gis en
positiv opplevelse. Dagens til dels utflytende og utydelige trafikk- og parkeringsarealer gjør
at mye av parkeringen blir tilfeldig. Med flyttet og utvidet stasjonsområde i forbindelse med
ny linjeføring ligger det til rette for å utbedre dagens situasjon.
Prosjektet omfatter nytt stasjonsbygg på 200m2, parkering for ca. 220 biler inkludert ca.
10HC plasser , korttidsparkering for ca 8 biler, oppstillingsplasser for 5 taxier og 6 busser
(lengde 15 meter), sykkel- og mopedparkering med ca 100 plasser samt personundergang med
trapper og ramper.
For å legge til rette for alle brukere (se kapittel 3.2.2) skal fall, bredder, vishøyder, håndløpere
og taktil merking med mer, installeres i henhold til Jernbaneverkets Stasjonshåndbok, Plan &
Bygningslovens Tekniske Forskrift, samt Veileder for Ledelinjer i gategrunn (Sintef 2005)
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6.9.1 Plattformer
Det etableres to sideplattformer på 250 m lengde, og 76 cm høyde over sporet. Det legges
taktil merking i sikkerhetssonen og granitt – og betongheller videre innover. Plattformene
faller med ca. 2% fra sporet. Der det ikke er tak over plattformene må det installeres
snøsmelteanlegg for akseptabel adkomst. Det legges opp til tre benker på hver plattform.
Benkene skal være fastmontert og dekke ca. 20 % reisende i maks avgang. Avfallskurver og
askebegre skal også fastmonteres.
6.9.2 Parkering
Parkeringsarealene samles på nordøstsiden av stasjonsbygget. Det legges opp til toveis innog utkjøring til parkeringsarealene tvers overfor innkjøringen til Holmestrand Fjordhotell,
mens det blir enveistrafikk videre forbi stasjonen korttidsparkering og taxiholdeplass med
utkjøring mot sør. I motgående retning blir det enveis busstrafikk med innkjøring fra sør og
utkjøring mot nord ved hotellet. Dette for å minimere trafikk- og kjørearealer. Det legges
opp til ca 10 plasser med HC-tilgjengelighet som legges med kort avstand til stasjonsområdet.
Parkeringsarealene avgrenses med rabatter og pullerter for at plassinndelingen skal være
tydelig selv ved snødekket plass. Ved og rundt HC plassene bør det anlegges
snøsmelteanlegg. I tillegg deles arealet opp med grønne belter for å innføre en parkmessig
kvalitet og for å skape et tydeligere definert areal.
Det er ca 2 m høydeforskjell fra Rv 313 opp til stasjonsområdet. Det meste av
høydeforskjellen tas opp i en skråning mot Rv 313 og resten med stigning på ~3% opp mot
stasjonen. Ved et eventuelt overgangsfelt fra hotellet med fortau til stasjonen må
høydeforskjellen her tas opp med en støttemur på den første strekningen mot parkeringen.
Kortidsparkering og taxiholdeplassen legges langs stasjonsområdet for lett tilgjengelighet. Det bør
legges opp til 20 mm vishøyde på hele strekningen. For å unngå at det kjøres inn på stasjonsområdet
bør kanten merkes med lyspullerter som danner en visuell og til dels fysisk barriere.
Taxiholdeplassene er plassert langs stasjonsbygget slik at det er lett tilgjengelig for de reisende og god
tilgang til stasjonsbyggets fasiliteter for sjåførene. I samråd med Holmestrand Taxi er det lagt opp til
mulighet for parkering av 5 biler samtidig. Ventesone for passasjerer legges til sonen som også dekkes
av taket som strekker seg over stasjonsbygget.

Det etableres sykkel- og mopedparkering for ca 100sykler/mopeder så nær stasjonsbygget
som mulig og slik at deler av parkeringen kan være under tak.
6.9.3 Bussterminal
Bussterminalen er utviklet i samarbeid med Vestviken Kollektivtrafikk (VKT). Terminalen
ligger nær stasjonsområdet, og bussene er vendt med fronten mot passasjerer som kommer fra
toget slik at de lett ser hvilken plattform de skal til. Bussene står i oppstillingsplasser med ca
45 graders vinkel. Denne vinkelen er basert på å få til en mest mulig sikker oppholdssone på
plattformene. Vinkelen gjør at overhenget til bussen ikke sveiper over plattformene og kanten
kan derfor holdes jevn med 18 cm vis. Adkomsten til plattformene skjer i hovedsak fra vest på
en belyst og taktilmerket sone som ligger med 2 cm vis mot adkomstvei for bussene mens
plattformene går ut med 18 cm vis. Dette gjør at hver enkelt ”dokk” får en rampeløsning som
bussen kjører opp/over for å komme seg ut og videre. På plattformene er det mulig å plassere
lehus, skilt for rutetider, benker og belysning.
Det er lagt opp til enveis adkomst fra Rv313. Plasseringen medfører at busser som kommer
nordfra ikke kan benytte den første bussoppstillingsplassen på grunn av svingeradien inn på
stasjonen. Bussene sørfra kan benytte alle plassene.
En fullskala test av arealet vil være tilstor hjelp for findetaljeringen og endelig utforming.
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6.9.4 Personundergang
Det legges opp til en personundergang for adkomst til plattform 2 under sporene med trapper
og ramper. Rampene utføres med stigning 1:20 og reposer for hver 60cm høydeforskjell. Det
etableres to håndløpere (h=0.7m og 0.9m) i både trapper og ramper.
Det etableres en trapp halvveis i rampeløpet mot øst slik at det blir enklere adkomst til
hoveddelene av parkeringsarealet.

Plattformområde med tak over trapper og ramper til personundergang

6.9.5 Beleggsmatereialer
Trafikk- og parkeringsarealene blir generelt belagt med asfalt. Det foreslås å benytte annet
materiale på stasjonsområdet, forslagsvis betong- og granittheller (80x80cm) og plasstøpt
betongflater. Alle kanter bør være av granitt.
Det skal legges taktil merking til og fra plattform, ramper, trapper, stasjonsbygg, buss- og
taxiholdeplass. Alle retningsendringer, kanter, overganger eller farer skal merkes med
oppmerksomhets- og varselsindikatorer. Den taktile merkingen bør utføres i material som
samstemmer med, og gir tilstrekkelig fargekontrast til, øvrig beleggsmaterial.
6.9.6 Møbler/belysning
Det etableres benker til ca 20% av de reisende i maks avgang. Halvparten av disse skal være
under tak. Området skal belyses slik at det ikke oppstår mørke eller utrygge soner.
Belysningen skal også benyttes som ledeelementer i mørke perioder. Det benyttes uplights
som ledelys til bussterminalen. Lyspullerter plasseres langs stasjonens østside. På
parkeringsplassen skal det benyttes lysmaster.
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6.9.7 Vegetasjon
Generelt benyttes vegetasjonen til å definere uterom, skape trivsel og til dels lede trafikk. Det
etableres et parkområde mellom deler av parkeringen og bussoppstillingsplassene og veien
som en forlengelse av det grønne arealet sør for hotellet mot fjorden. Den åpne karakteren
med gressbakke og spredte trær videreføres i en noe mer formell form med trærne i akser mot
fjorden for å beholde sikt og åpenhet. Det er foreslått et vannspeil og granittelementer som
sittekanter mellom bussterminalen og parkeringen. Det benyttes også vegetasjon for å skille
av og markere parkeringsarealene. Også her plantes trærne i akser mot fjorden.
6.9.8 Stasjonsbygg

Stasjonsbygning sett fra parkeringsareal

Det er foreslått en ny stasjonsbygning med servicefasiliteter som venterom, billettsalg, kiosk,
toaletter, mannskapsrom for buss og taxi m.m. på ca 200 m2. Byggets tak bør utformes slik at
det også dekker trapp- og rampenedgangene samt sykkelparkeringen på østsiden. Endelig
utforming av bygget avgjøres i samarbeide med arkitekt senere i prosessen.

Stasjonsbygning sett fra plattformområdet

6.9.9 Vann og avløp
Vann- og avløp til ny stasjonsbygning forutsettes tilkoblet til eksisterende ledningsanlegg for
dagens stasjonsbygg. Dette omfatter også nødvendig brannvannsforsyning. Dersom det legges
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opp til vannforsyning til åpent vannspeil, fontene, rennende vann eller lignende forutsettes
dette også tilkoblet eksisterende vannledning. Eventuelle nye ledningstraseer vil etableres
frostfritt, dette vil gi en grøftedybde på ca. 1,5 meter.
6.9.10 Overvann
Trafikkerte områder som adkomstveier, gangveier, parkeringsplasser og
bussoppstillingsplasser vil få tette flater av asfalt. Flatene vil bli opparbeidet med fall.
Overvann fra disse flatene vil ledes til sandfangskummer ved hjelp av opparbeidet fall mot
disse. Sandfangskummene tilkobles nytt lukket overvannsystem med utløp til eksisterende
overvannssystem for Jernbaneverket. Dersom dette ikke er mulig må det legges en ny
utslippsledning til sjøen. Området rundt ny stasjonsbygning og sykkelparkering vil få dekke
av betongheller, også her vil det legges opp til samme prinsipp for oppsamling av overvann.
Ved høydesprang mot terskler f.eks. mot trapp til undergang, vil det bli benyttet
overvannsrenner tilknyttet sandfangskummer.
Rampe i øst og vest vil få tak, og vil derfor ikke lede vann ned i undergang.
6.9.11 Takvann og drensvann
Regnvann fra tak ledes via takrenner til lukket drenssystem som igjen tilkobles nytt
overvannssystem.
6.9.12 Snøsmelteanlegg
Det skal ikke anlegges snøsmelteanlegg på Holmestrand stasjon.
6.9.13 Kabler og belysning
Det må etableres nyanlegg for PIA-anlegg, monitorer, reklame, overvåkningskamera,
billettautomater og lignende. Omfang av dette må avklares i detaljfasen. Alle
konstruksjonsdeler som kommer innenfor jernbanens slyngvelt må ha jording. Kabler og
belysning på stasjonen er beskrevet i ”Vestfoldbanen km 76,8-91,0. Elektro. Planhefte 1.
Detaljplan”. [3]

6.10 Landskap
6.10.1 Dagens situasjon
Utredingsområdet omfatter et ca. 15 km langt og opp til 3 km bredt område fra Holm i nord til
Grette i sør. Landskapet kan generelt deles opp i tre områder med forskjellige
landskapskarakterer.
I nord mellom Holm og Ødegården finnes et forholdsvis åpent, lavtliggende
landbrukslandskap omringet av kuppert, bakkete skogslandskap i vest og Sandebukta i øst.
Hoveddelen av bebyggelsen i området finnes langs kysten i form av eneboliger og hytter.
Innenfor denne bebyggelsen finnes enkelte gårdsbruk og grupper av eneboliger inne i
landbrukslandskapet. Den eksisterende jernbanen strekker seg gjennom landbrukslandskapet
ut mot kysten ved Ødegården. Hoveddelen av jernbanen går i skjæring, hvilket medfører at
tog og kjøreledningsmaster til dels avskjermes.
Den andre karakteristiske landskapstypen strekker seg fra Ødegården til Mulvika, og er et
dominerende kuppert, bakkete kystlandskap av basalt som kalles Holmestrandsveggen.
Terrenget har en markert bratt kant ned mot Oslofjorden og en smal strandsone der vei 313 og
den eksisterende jernbanen løper parallelt. I den sørlige delen av dette området ligger
Holmestrand som er bebygget både langs strandsonen mellom fjellveggen og Oslofjorden,
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men også oppe på fjellflaten. Den eksisterende jernbanen er et dominerende visuelt element i
Holmestrands by, og danner både en sterk fysisk og visuell barriere i byens sentrum.
Den siste landskapstypen ligger sør og vest for det kupperte kystlandskapet, og karakteriseres
av skogkledte fjell og Holmestrands by. Området er et leire- og landbrukslandskap som
kjennetegnes av skjæringer, små utspredte byer og landbruk samt linjert, fragmentert
skogsmark som følger bekker og elver. Motorveien E18 løper gjennom områdets sørvestlige
hjørne og er et markert innslag i landskapet. Den eksisterende jernbanen løper gjennom den
sørlige delen av området, men hoveddelen av den synes ikke fra veier, gangveier eller boliger
-takket være skogen og topografien.
6.10.2 Det sentrale inngrepet
De største visuelle effektene av at jernbanen flyttes og store deler plasseres i tunnel, oppstår
fremfor alt langs kysten fra Ødegården til Holmestrand, og i Holmestrands sentrum. Rivingen
av den eksisterende jernbanen langs denne strekningen, vil medføre store forbedringer av
landskapskarakteren og minske de visuelle effektene sett fra Oslofjorden og riksvei 313, samt
for besøkende og beboere i området.
I Holmestrand vil de negative visuelle effektene av dagens jernbane også minskes. Det nye
sporet vil synes i ca 600 meter mellom de to tunnelmunningene, og flyttes nærmere mot
fjellveggen enn den eksisterende jernbanen. Den planlagte ombyggingen av stasjonsområdet
samt flyttingen av jernbanen, vil forbedre bymiljøet samt minske de negative visuelle
effektene av den eksisterende jernbanen i tettstedet.
6.8.3 Terrenginngrep
Holm/Ødegården
Sør for Holm vil jernbanen først gå på en lav voll og deretter i skjæring før den forsvinner inn
i den nye tunnelen. Skånet og nyetablert tett vegetasjon på jernbanevollene vil utgjøre en
effektiv visuell barriere, og bidra til jernbanens tilpasning i landskapet for det fåtall av
eiendommer som berøres av forandringen. Ved tunnelmunningene er jernbanen helt skjult fra
sikt både fra vei 313 og for beboere, da den ligger i et skogparti.
Vekstarter i den nyetablerte vegetasjonen skal i første omgang gjenspeile de eksisterende
naturtypene i området, for å minske negative effekter på landskapsbildet og dyrelivet.
Skjæringene bør utformes slik at markbehovet minsker, samt minimerer påvirkningen på
landskapskarakteren, men med samtidig hensyntagen til sikkerhetsaspekter.
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Syn mot jernbanen fra Riksvei 313, Holm / Ødegården

Holmestrand
Den planlagte ombyggingen av Holmestrands stasjon vil medføre markante forbedringer av
bybildet. Ved tunnelmunningene er det utformingen av disse som vil påvirke konsekvensenes
rekkevidde, samt konsekvensene for bybildet og hvordan jernbanen vil oppleves i
Holmestrand.
For rasteplassen, hotellet og badestedet/rekreasjonsområdet i Holmestrand, vil landskapsbildet
forbedres da jernbanen vil ligge nærmere fjellveggen og altså lenger fra disse plasser enn den
gjør i dag.
Grettetunnelen
Den eksisterende vegetasjonen som rives under byggingen av tunnelmunningen sør for
Grettetunnelen, bør gjenplantes og eventuelt forlenges sørover for å skape en sterk og tydelig
visuell barriere mot jernbanen. Vekstarter i en nyetablert vegetasjon vil i første hånd
gjenspeile de eksisterende naturtyper i området, for å minske negative effekter på
landskapsbildet og dyrelivet. Skjæringene bør utføres for å minske markbehovet og minimere
effekten på landskapskarakteren, men med samtidig hensyn til sikkerhetsaspekter. Overlag
påvirker denne jernbanestrekningens visuelle landskapsbilde svært lite, da den største delen
vil ligge helt skjult for beboerne i Grette.

6.11 Anleggets gjennomføring
6.11.1 Anleggsfaser og midlertidige spor- og veianlegg
Faseplaner er utviklet med tanke på at togtrafikken skal kunne avvikles med et minimum av
driftstopp, og at både eksisterende og nytt spor utnyttes på beste måte.
Det vises til UVB-50-Y-22600. ”Faseplaner”, [23]. I dette notatet beskrives grunnlaget og
metodene for gjennomføring av faseplanen.
Det vises også til faseplaner, tegning UVB-50-Y22800 og UVB-50-Y22801.
Fase 00:
Fase 00 Jernbane:
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I dagens situasjon er der kjørsel i to spor fra Holm frem til sporvekselet for sammenkjøring til
ett spor i kilometer 76,8948. I Holmestrand utvider det ene spor seg til to spor langs
plattformen og et servicespor. Etter Holmestrand kjøres det igjen i ett spor frem til
sporvekselet ved Nykirke, i kilometer 92,215, hvor det utvides til ett hovedspor og ett
krysningsspor.
Fase 00

Nykirke
Holm
Riksveg 313

Holmestrand

Figur 6.11.1. Fase 00

Fase 00 Vei:
I dagens situasjon deler Riksvei 313, Rv 313, som kommer til Holmestrand nordfra langs
fjorden, seg nord for Holmestrand. Ett spor kjører inn i tunnelen for den gamle E18. Et annet
spor krysser jernbanen, dreier inn til Holmestrand og ledes inn i Rådhusgaten. Veien krysser
jernbanen i en plankrysning som er sikret med bomanlegg.
Fase 10:
Fase 10 Jernbane:
I den trafikale fase 10 kjører trafikken fra Holm på de nye dobbeltspor gjennom den nye
Rambergtunnelen helt frem til Holmestrand.
Under arbeidene opp til fasen er den eksisterende jernbanen fra Holm til Holmestrand i drift
nesten hele tiden. Jernbanen må tas ut av drift når kulvert ved Skjervik etableres, når
planovergangen for Rv 313 flyttes og når de siste tilslutningene for jernbanen må foretas.
Før oppstart av arbeidene etableres Kulvert ved Skjervik, riggplasser ved Holm og Sjøskogen
og anleggsveier til riggplassene.
Fasen innledes med å etablere Rambergtunnelen. Den eksisterende planovergang for Rv 313
over jernbanen, med bomanlegg, skal være omlagt mot nord før avslutningen av
Rambergtunnelens påhugg i Holmestrand.
Når Rv 313 er omlagt, og trafikken på veien inn i tunnelen stoppet, kan det etableres
arbeidsområde på den gamle veitrase langs det eksisterende stasjonsområdet og fjellet.
Rassikring av fjellet bør foretas umiddelbart etter omlegging av veien.
Deretter utføres grunnarbeidene og de jernbanetekniske arbeidene for de nye dobbeltsporene.
De nye dobbeltsporene skal kobles til eksisterende dobbeltspor i Holm og til de to
eksisterende sporene som ligger ved plattformene i Holmestrand. I Holmestrand blir det en
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midlertidig sportrase, som avviker fra den endelige traseen så snart sporet er fri fra
tunnelmunningen. De to nye sporene tilsluttes de eksisterende sporene før plattformene.
I Holm etableres det en sporveksel for tilslutning til et nytt servicespor, som anlegges vest for
de nye hovedsporene. Det eksisterende sporet fra Holm fram til og med sporveksel 1, nord for
plattformene i Holmestrand, samt det eksisterende servicespor i Holmestrand rives. Bygging
av servicesporet og riving av det eksisterende sporet skal skje etter fase 10 et tatt i bruk.

Fase 10

Nykirke
Holm

Riksvei 313

Holmestrand

Figur. 6.11.2. Fase 10

Fase 10 vei:
I den trafikale fase 10 er planovergang med bomalnegg for Rv 313 nord for stasjonen flyttet
lengre mot nord.
Krysning av den eksisterende jernbanen flyttes mot nord for å gi plass til Rambergtunnelens
sørlige tunnelpåhugg og skredoverbygg. Eksisterende bomanlegg blir flyttet med. Etter
krysningen av jernbanen er veien ført i en ny trase inn til Rådhusgaten. Der er da ikke lengre
trafikk i Holmestrandtunnelen.
På grunn av arealforholdene er det mulig, at det skal etableres en midlertidig smal vei inn mot
Holmestrand, inntil jernbanetrafikken føres over i de nye dobbeltsporene som innledning til
den trafikale fase 10.
Fase 20:
Fase 20 jernbane:
I den trafikale fase 20 kjører trafikken på to nye dobbeltspor fra Holm gjennom
Rambergtunnelen frem til den nye passasjerstasjonen i Holmestrand. På Holmestrand stasjon
går sporene forbi to nye sideliggende plattformer. Sporene fortsetter videre inn igjennom
Grettetunnelen og tilsluttes de eksisterende spor og krysningspor i Nykirke.
Under arbeidene opp til fasen er de nye dobbeltsporene fra Holm til eksisterende Holmestrand
stasjon og de eksisterende sporene videre til Nykirke i drift nesten hele tiden. Jernbanen må
tas ut av drift når de siste tilslutningene for jernbanen skal foretas.
Før oppstart av arbeidene etableres riggplass ved Holmestrand, Peter Pan og Nykirke og
anleggsveier til riggplassene.
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Det skal etableres en anleggsvei fra arbeidsområdet, hvor jernbanen og plattformer for den
nye stasjon anlegges, til Rv 313. Anleggsveien får en planovergang over de midlertidige
sporene mellom Rambergtunnelen og de eksisterende sporene ved Holmestrand stasjon. Det
er ikke avgjort hvordan denne anleggsveien skal sikres. Det foreslås å gjenbruke bomanlegg
fra Rv 313, som fjernes når fase 10 tas i bruk.
Når Grettetunnelen drives de siste 200 m fram mot det nordlige påhugget i Holmestrand,
fjernes muligheten for å kjøre inn i den gamle veitunnelen fra Holmestrand. Det foreslås, at
kulvert, ramper og plattformer på den nye Holmestrand stasjon skal være ferdigbygget, mens
den eksisterende veitunnelen kan benyttes til anleggsvei. Det kan velges å oppstarte disse
arbeidene som innledende arbeider før fase 20.
Arbeider for fasen innledes med etableringen av Grettetunnelen. Etter drivning og sikring av
Gretttunnelen utføres grunnarbeider og jernbanetekniske arbeider for de nye dobbeltsporene.
De nye dobbeltsporene skal kobles til dobbeltsporene fra Rambergtunnelen i Holm og til
eksisterende spor og krysningsspor i Nykirke mens der er driftstop for togene.
Eksisterende spor fra Holmestrands plattformområde fram til etter sporveksel 1, i Nykirke
krysningsspor, rives. Riving kan skje etter fase 20 er tatt i bruk.
Fase 20

Nykirke
Holm

Riksvei 313

Holmestrand

Figur. 6.11.3. Fase 20

Fase 20 vei:
Når den jernbanemessige fase 20 er tatt i bruk, og de eksisterende sporene på Holmestrand
stasjon er revet, kan Rv 313 etableres i en endelig trase med full bredde. Når de eksisterende
sporene gjennom Holmestrand sentrum er revet, kan det endelige anlegget for omlegging av
Rv 313/Rådhusgaten, med ny adgang inn i veitunnelen, utføres. (Dette arbeidet ligger i et
annet prosjekt)
6.11.2 Tverrslag og riggområder
Etter bearbeidning og sammenligning av flere tverrslagslokaliseringer og kombinasjoner av
tverrslag er det valgt ett tverrslagssted for hver hovedtunnel. For Rambergtunnelen er
tverrslaget Steinbrudd ved Sjøskogen og for Grettetunnelen er tverrslaget Peter Pan.
Tunnelpåhugg for Rambergtunnelen skjer fra nord ved Holm og for Grettetunnelen i sør fra
Nykirke. Teknisk grunnlag for valget er beskrevet i Notat G2, rev.02.
Riggområdet ved et tverrslag eller et påhugg for tunneldriving bør være stort nok til å gi plass
till alle entreprenørens og byggherens fasiliteter som for eksempel verkstedstelt og lagerplass,
kontorrigg och servicebarakker for anleggsutstyr og kjøretøyer, nødvendige trafikkarealer for
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tungtransporten, boligrigg for personell samt et område egnet for mellomlagring av
steinmasser. Arealet bør være minimum 10 da., men er avhengig av formen på aktuelt
område, lokalisering av selve påhugget og nødvendig trafikkareal.
6.11.2.1
Tunneldriving og riggområder ved Holm
Byggetiden for Rambergtunnelen påvirkes vesentlig ved å drive tunnel fra portal Holm i
tillegg til driving fra tverrslaget ved Sjøskogen, og er blant annet derfor valgt som
gjennomføringsløsning. Tunneldriften fra Holm vil kunne etableres og drives via en ny
anleggs- og adkomstveg fra gårdsbruk ved Holm og inn til en ny kulvert ved Skjærvik.
Kulverten bygges under nytt og eksisterende spor, og benyttes i anleggsfasen. Det legges en
driftsveg på vestsiden av sporet frem til servicesporet ved Holm, omtrent 600 m. Plasseringen
av anslutningsveg er diskutert med aktuell grunneiere i løpet av mars 2008 og vegen vil etter
byggeperioden brukes som drifteveg for Jernbaneverket samt som gårdsveg for landbruket.
Kryss mot Rv 313 utføres som kanalisert kryss med venstresvingkjørefelt.
Langs den ca. 700 m lange jernbanetraseen fra kulverten frem til påhugget vil en midlertidig
anleggsveg å bygges. Langs denne strekning finnes det god plass for riggområde, der også
midlertidig mellomlagring av deler av tunnelsteinen kan være aktuelt. Område utgjør ca. 2030 da. Dette skulle dekke hele entreprenørens og byggherrens arealbehov, både for
dagarbeider og tunnelarbeider fra Holm.
Innskrenkninger er laget i riggeområdene for å spare så mye natur som mulig for å skape en
visuell barriere fra vest og Rv 313. Denne barriere er også positiv for at jernbanens plassering
i landskapet hurtigere ska aksepteres. På tegningene har det også redegjorts for plassering av
midlertidige bekkelukninger under byggeperioden.
Ved driving fra portal Holm forventes mellom 200-300 lastebilturer hver veg pr. uke. Høyeste
trafikkmengde fra Holm vil kunne forekomme i perioder der rømningstunneler drives
samtidig med hovedtunnel.
6.11.2.2
Tverrslag og riggområder- Steinbrudd ved Sjøskogen
Bergteknisk gunstig lokalisering for tunneltverrslag er påvist ved det nedlagte steinbrudd.
Lengden på tverrslaget er ca. 275 meter. Tverrslaget drives på synk. Det er få naboer som er
bosatt i nærheten av påhugg og anleggsområdet, med kun ett hus nærmere enn 100 m. Det er
plass for riggområde og mellomlager for sprengstein i området langs vegen til påhugget.
Det finnes nå et klart alternativ for kjøreadkomst som grunneiere og Jernbaneverket diskutert i
løpet av april 2008. En ny veg anlegges i skogskanten i den vestre del av de åpne felt. Ny
anslutning til bolighusen i nord vil utføres til dels i eksisterende strekning. Anleggsvegen går
ned mot vassdraget og eksisterende landbruk med bolighus og låve. Før man kommer frem til
landbruket gjør vegen en sving vest for låven. Ei ny anslutning til landbruket lages på den
norda siden. Anleggsvegen til påhugget berører ”viktig naturtype/skog” på vestsiden av
vegen.
Anslutningen mot Rv 313 gjennomføres omtrent 15 m sør for den eksisterende anslutningen.
Vegens langslutning følger terrenget på mellom 5-12 %. Den siste del opp mot påhugget vil få
en lutning på omtrent 15 %. Nærheten til riksvegen er gunstig i forhold til massetransporten
til permanent deponi.
Krysset med Rv 313 vil utføres kanalisert med s. k venstresvingkjørefelt for trafikk in mot
anleggsvegen. Kryss utføres ifølge Vegvesenets Vegnormal C.3.1 (Håndbok 017).
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Rutebussholdeplassen flyttes noe sørover og utføres ifølge Statens Vegvesens retningslinjer
for bussholdeplasser (Håndbok 232).
For å minske støv so langt mulig anbefales en vaskestasjon før trafikken når offentlig veg.
Dessuten foreslås at anleggsveger asfalteres og at vegen regelmessig feies.
Det er plass for riggområde og mellomlager for sprengstein i området langs vegen til
påhugget. Riggeområdet utgjør ca. 18-22 da og dette område skulle dekke hele entreprenørens
og byggherrens arealbehov, sannsynligvis også et begrenset mellomlager for sprengstein.
Trafikkbelastningen for anleggstrafikken på denne strekning beregnes til minst 110-120
lastevognsturer hver veg per tunnel og uke. Størst trafikkmengde vil oppstå ved driving på
begge stuffer fra tverrslag Steinbrudd ved Sjøskogen, samt parallell driving av
rømningstunneler. Denne situasjonen vil medføre en trafikkmengde opp mot 350 lastebilturer
hver veg pr. uke.
6.11.2.3
Tverrslag og riggområde ved Peter Pan
Bergteknisk gunstig lokalisering for tunnelpåhug er påvist langs adkomstvegen til
næringsbygget Peter Pan. Lengden på tverrslagstunnelen er ca. 250 meter. Kjøreadkomst til
tverrslaget etableres på lokalvegen til Peter Pan fra riksveg 313, Rv 313, med en lengde på
omtrent 100-150 meter. Lokalvegen må oppgraderes og legges om. Krysset med Rv 313 vil
kanaliseres med venstresvingkjørefelt for trafikk inn mot anleggsvegen. Adkomst til
næringsbygg ved Peter Pan vil skje adskilt fra anleggstrafikken.
Nærheten til riksvegen er gunstig i forhold til massetransporten till permanent deponi. Masser
for permanent deponi vil kjøre Rv 313 enten mot Holmestrand til Solum Pukkverk, eller
direkte til Pukkverk Skaane.
I forhold til omgivelser og naboer, så ligger påhugstedet mindre hensiktsmessig til, noe
inneklemt mellom bolighus, næringsbygg og helseinstitusjon samt ”viktig naturtype/skog” på
vestsiden av parkeringsplassen. Dette vil kreve omtanke og detaljering av tunnelpåhuggets
plassering og riggområdets disponering i forhold til miljø- og naboforhold. Adkomst til
bolighus må lukkes under byggeperioden. Eieren til boligeiendommen har forklart seg
interessert å tilfeldig flytte under byggeperioden.
For å så langt mulig minske støv anbefales en vaskestasjon før trafikken når offentlig veg.
Her finnes ikke plass for mellomlagring av overskuddsmasser. Dette på grunnlag at
påhugsstedet ligger mindre hensiktsmessig til i forhold til omgivelser og naboer, og er noe
inneklemt mellom bolighus, næringsbygg og helseinstitusjon.
Et område ca 300 m sør for Peter Pan er varslet som riggområde, og dette vil brukes som
komplement. Dette området må vurderes nærmere, både med tanke på stabilitet og
forurensning i grunnen (gammel søppelfylling).
Trafikkbelastingen fra anleggstrafikken på denne strekning beregnes till minst 110-120
lastevognsturer hver veg per tunnel og uke. Størst trafikkmengde vil oppstå ved driving på
begge stuffer fra tverrslag ved Peter Pan. Denne situasjonen vil medføre en trafikkmengde
opp mot 350 lastebilturer hver veg pr. uke.
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6.11.2.4
Riggområder ved Nykirke
Det skal ikke drives tunnel fra denne enden av Grettetunnelen, så anleggsarbeidene med spor i
dagen og tunnelpåhug vil avgjøre plassbehovet. Anleggsadkomst kan etableres langs
eksisterende lokalveg/gårdsveg. Denne vegen ble sannsynligvis også benyttet da
krysningssporet Nykirke ble etablert, men må oppgraderes.
6.11.3 Massetransport og massedeponier
I forbindelse med drivingen av Rambergtunnelen (6366 m) og Grettetunnelen (5335 m) vil det
bli produsert ca. 820.000 fm3 tunnelstein fra Rambergtunnelen, og ca. 700.000 fm3 fra
Grettetunellen. Med en utvidelsesfaktor på 1,6 vil det bli produsert totalt 2,4 mill. løse m3.
Disse massene må det finnes bruk eller deponi for, og muligheter for dette er vurdert i
optimaliseringsfasen.
Kvaliteten på steinen fra begge tunnelene (hovedsakelig basalt og kvartsittisk sandstein) er
tidligere undersøkt i forbindelse med tunnelbyggingen på E18. Den er funnet å være
tilfredsstillende til forsterkningslag og bærelag i veier. Det synes ikke å være deponiplasser
med gunstig lokalisering eller tilstrekkelig kapasitet som er velegnet ved fylling i sjøen,
ravinedaler eller liknende. Bruk av slike deponisteder har også natur- og miljømessige
uheldige sider som gjør prosessen vanskelig. De eneste alternativene med god nok kapasitet
for jernbaneprosjektet, synes å være steinbruddene. Det er tre eksisterende steinbrudd som
alle er svært interesserte i å motta stein, enten for videresalg som fyllmasser, eller for videre
behandling til pukk etc. for salg. Beliggenheten av disse bruddene er slik at Franzefoss Avd.
Hanekleiva ligger gunstig til for å ta imot stein fra Holm, Solum kan ta stein fra tverrslaget på
Rambergtunnelen og fra Grettetunnelen, og Skaane kan ta fra Grettetunnelen. Hvis E 18utbyggingen passer i tid kan også Statens Vegvesen ta imot betydelige mengder og dette må
avklares med dem i forkant.
Der foreligger løfter fra 3 pukkverk, som angir å ville motta masser i tilstrekkelige mengder.
Den endelige fordelingen av massene til de tre nevnte pukkverkene vil avhenge av de avtaler
som Jernbaneverket til den tid inngår med pukkverkene, og/eller av de tilsvarende avtaler
mellom Jernbaneverket, pukkverk og entreprenøren. I inneværende detaljplan er det forutsatt
følgende fordeling av massene fra de tre påhuggene på de tre pukkverk:

Løse m3 i alt 2.4
mill.
Påhugg Holm
Påhugg Sjøskogen
Påhugg Peter Pan

Hainekleiva
Pukkverk
392,000 (100%)
461,000 (50%)
0

Solumn Pukkverk

Skåne Pukkverk

461,000 (50%)
560,000 (50%)

560,000 (100%)

Ved valget av deponering av masser i eksisterende pukkverk, er det tatt hensyn til at denne
løsningen innebærer en rekke økonomiske og miljømessige fordeler i forhold til deponering
på åpen jord. Først og fremst betyr deponeringen i pukkverkene at massene vil kunne inngå
som ressurs i pukkverkenes forretning (resirkulering) og dermed nedsette behovet for
sprengning av stein i pukkverkene i det omfang tunnelmassene, evt. etter viderebearbeiding,
kan inngå i salget av stein fra verket. Videre vil massene ikke oppta verdifull plass fra dyrket
jord eller skog, dyre- og planteliv skånes for de biologiske følgene av massedeponi i naturen,
likeledes vil landskapsmessige negative påvirkninger fra en slik plassering unngås.
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Samtlige pukkverk er innsprengt og omkranset av skog som danner en tydelig og sterk visuell
barriere. Deponeringen av overskuddsmassene vurderes derfor ikke gi noen negative visuelle
konsekvenser på det nære landskap.
Massetransporten vil bety en økt trafikk mellom påhuggene og de enkelte pukkverkene, og
dermed en økt støybelastning langs disse veiene. Den samlede økning av støy fra
massetransporten forventes å være i størrelsesorden 1-2 dB. Det samlede støybildet forventes
derfor ikke å bli påvirket i vesentlig grad av massetransportene.
De miljømessige fordelene ved deponering i pukkverk er så betydelige, at denne løsningen må
fremheves som et langt bedre alternativ enn deponering i et nyetablert deponi på fri jord eller i
skog. Denne løsningen anbefales derfor, og sikrer samtidig at massene resirkuleres og gir
dermed en inntekt for samfunnet. Den økonomiske virkningen for Jernbaneverket vil avhenge
av de avtaler som inngås med pukkverkene og entreprenørene.

Mottaker

Kontaktperson

Kontaktinformasjon
(e-post/tlf.nr)

Solum Pukkverk

Grothe Maskinentreprenør.
Eier er Bjørn Hunstad

33050830 / 93203761/ 1,0 mill. m3
93204330

Steinmengde

92267494
Franzefoss Pukk, Avd. Sigbjørn Lian
Hanekleiva
Skaane Pukkverk.
Martin Haraldstad A/S

Steinar Frellumstad

92643514

250.000 m3

91155555

Kan ta alt

Massedeponi mellomlagring
Mellomlagring vil skje i riggområdene, som foruten å gi plass til entreprenørens og
byggherrens mange fasiliteter, også vil gi plass for mellomlagring av overskuddsmasser.
Mellomlagringen er viktig for å sikre at steintransporten kan skje utenom rush-tid og ”stilletid” (natt/kveld). Etter avsluttet byggeperiode skal riggeområdene så langt mulig bringes
tilbake til sitt opprinnelige utseende. Mellomlagring av masser kan skje på samtlige påhugg
og tverrslag foruten ved tverrslag Peter Pan.
Løsmasser
Det vil også være et behov for å deponere løsmasser. Matjord vil bli lagt i ranker for senere
bruk til landskapsmessig behandling. For øvrig er det både leirmasser og morene som vil bli
overskuddsmasser som må deponeres. Totalt antas behovet for deponiplass for ca. 200.000 m3
løsmasser.
Sannsynligvis vil det være lokale behov både for prosjektet og andre som kan ta i mot disse
massene, men som en sikkerhet bør det inngås en avtale med steinbruddene for mottak av
overskuddsmasser.
Løsmassene består av:
Vekstjord
Tørrskorpeleire
Bløt, siltholdig leire
Meget følsom leire – kvikkleire
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Morenemasser
Steinholdige masser
Kalk-sement stabiliserte masser
Alternative deponiområder for løsmasser:
1. Hos grunneier som bor i Holmestrand kommune på grensen mellom Sande- og
Holmestrand kommune, forbi Hanekleiva pukkverk. Kan ta i mot masser for å fylle igjen
dalsøkk på eiendommen, opp mot 100.000 m3. Betingelsen er at massene kan ligge så
stabilt at han har mulighet for å plante skog og drive skogsdrift på de oppfylte områdene.
Massene må ikke være forurenset.
Sigbjørn Lian hos Franzefoss tlf. 926 43 514 er kontaktperson og opplysningene kommer
fra han.
2. Franzefoss i Kobbervikdalen i Drammen har mulighet for å ta alle typer masser og
mengder fra 2009, hele det gamle pukkverket skal fylles igjen. Massene må ikke være
forurenset.
Sigbjørn Lian hos Franzefoss tlf. 926 43 514 er kontaktperson og opplysningene kommer
fra han.
3. Lindum Ressurs og Gjenvinning AS, Lerpev. 155, Drammen, tlf. 32 21 09 00. Har
kontinuerlig behov for rene leirmasser, blåleire, for å benytte dette som tetting mot fjell og
på toppen av avfallsdeponiene. Det er viktig at det er rene leirmasser og at de ikke er
forurenset.
Kontaktperson er driftsjef for uteanlegget Aud Helene Rosenvinge.
4. Grunneier ved Fegstad, Kristian Johansson, kan ta i mot masser for å fylle igjen på
eiendommen sin like ved pågugget i sør. Oppfylte områder skal benyttes til
jordbruksformål, massene må ikke være forurenset.
5. Steinbruddet ved Holm.
6. Evt. støyvoller.
7. Fordeling over dyrket mark.
6.11.4 Helse, miljø og sikkerhet
I dette avsnittet dekker ordet miljø kun over arbeidsmiljø. Anleggets virkning på det ytre
miljøet behandles i kapitel 7.3.
Jernbaneverket Utbygging har som hovedmål innen sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) at
all virksomhet skal planlegges og gjennomføres uten at det oppstår skader på eller tap av:
•
•
•
•

menneskers liv og helse
arbeidsmiljø
naturmiljø
materialer og utstyr

Utbyggingsarbeidene skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at myndighetenes
krav til SHA innfris. Myndighetenes krav er å betrakte som minimumskrav.
Det er i forbindelse med detaljplanarbeidet gjennomført miljøscreeninger med dertil hørende
risikovurderinger.
Arbeidet med risikovurderinger har det formålet å nedbringe risikoen til et akseptabelt nivå.
Det kan først gjøres i implementeringsfasen, og ettersom arbeidet med risikoer er et løpende
arbeid, vil det vendes tilbake til dette som prosjektet skrider frem.
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6.11.4.1
Helsescreeninger
De helse- og arbeidsmiljømessige problemene som foreligger i screeningene, krever alle en
videre undersøkelse av hvordan de involverte riskikofaktorer kan minimeres og kanskje helt
utelukkes. For både anlegg og drift er der risikofaktorer involvert som krever en videre
redegjørelse og et videre arbeid med de screeningene som er behandlet her.
I tabell 1 ses de totale farene som er funnet i disse screeningers risikoanalyse. Farer i
kategoriene medium- og høyrisiko krever videre analyse.

Antall

LOW (1-4)
16

MEDIUM (6-9)
30

HIGH (12-16)
5

Tabell 6.11.1: Totale farer funnet under helsescreeningen
6.11.4.2
Miljøscreeninger
De ytre miljøproblemene som foreligger i screeningene, krever alle en videre undersøkelse av
hvordan de involverte risikofaktorer kan minimeres og kanskje helt utelukkes. For anlegg er
der risikoer involvert som krever en videre redegjørelse, samt det videre arbeid med de
screeninger som er behandlet her. Kun ytre miljøscreening og risikoanalyse for anleggsfasen
er utført i detaljplanfasen.
I tabell 2 ses de totale farer som er funnet i disse screeningenes risikoanalyse. Medium- og
høyrisiko krever videre analyse.

Antall

LOW (1-4)
20

MEDIUM (6-9)
6

HIGH (12-16)
1

Tabell 6.11.2: Totale farer funnet under miljøscreeningen (kun anlegg er inkludert på detaljnivå)

Der er identifisert følgende ytre miljøoppgaver som anbefales nærmere undersøkt i
byggeplansfasen:
-

Forurenset jord og ballastpukk på Holmestrand Stasjon og ved stoppsignaler.
Nedgravde oljetanker.
Forurensede sviller (kreosot) på hele den strekningen som skal fjernes: Holmestrand
stasjon og den gamle traséen.
Tekniske installasjoner langs den eksisterende banen samt i teknikkbygninger,
stasjonsbygningen m.v., herunder asbest, tungmetaller, PCB m.v.
Eventuelt store mengder tungt håndterbart avløpsvann/slam fra tunnelboringen.

Samlet er det snakk om forhold som både kan fordyre og forsinke prosjektet. Det bør derfor
snarest mulig tas stilling til hvordan disse problemstillingene håndteres i prosjektet.
6.11.4.3
Anbefalinger til det videre arbeidet
Det anbefales at dette arbeidet fortsettes på følgende vis:
-

Identifikasjon av arbeider der de alvorligste risikofaktorene er involvert, og hva disse
faktorene består av.
Implementere risikoanalyse i det videre arbeidsmiljøarbeidet utførelsesfasen.
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Utvidelse av detaljerte risikoanalyser til å omfatte en vurdering av, hvilket risikonivå
som foreligger etter tiltak. Arbeidet vil omfatte praktiske tiltak til minimering av
risikofaktorer, samt det nye risikonivået etter tiltak er gjennomført.

Arbeidet med risiko i drift og anlegg for Helse og Ytre Miljø er løpende, og det vil skulle
revideres i resultatene.
6.11.5 Geodetisk fastmerkenett
Langs hele den nye traseen skal det etableres et nytt geodetisk fastmerkenett. Punktene i nettet
skal etableres i henhold til kravene i JD 530, kap. 13, avsnitt 4, for K0 baner. Det vil si at
sikrings- og nivellementspunkter etableres etter klasse A, og brukspunkter etter høy
kvalitetsklasse, B1.
Sikrings- og nivellementspunktene skal etableres tidlig i byggeperioden, brukspunkter når
anlegget er ferdig, dog senest ved sluttjusteringen av sporet. Eksisterende fastmerker som er
etablert i tilslutningsstrekninger i tidligere prosjekter, kan brukes som anleggspunkter etter
nødvendige kontroller mot de nyetablerte sikringspunktene. Alle nye og eksisterende
fastmerker skal innmåles i henhold til koordinater i system EU REF89.
Avstanden mellom fastmerkene skal oppfylde minste avstand som den er definert i DJ 530. I
forbindelse med byggeplanen skal nøyaktig plassering bestemmes ut fra de terrengmessige
forholdene og mulighet for sikt.

6.12 Miljøforhold ved ferdig anlegg
6.12.1 Støyskjermningstiltak
Forslag til støyskjermingstiltak langs strekningen, er et resultat av støyvurderinger for
jernbanen.
Beregningene tar utgangspunkt i opplysninger om togdriften som anført i tabellen nedenfor.
Type

Toglengde
pr. døgn
[m]

Dag
(kl. 07–
19) [%]

Kveld
(kl. 19-23)
[%]

Natt
(kl. 23–07)
[%]

Gjennomkjøren
de Holmestrand
[km/t ]

Nordlig og
sørlig område
[km/t]

Fjerntog/ICE

11.220

62,7

15,7

21,6

130

200

Godstog

1.000

50

0

50

90

90

Tabel 6.10.1 Togtype, toglengder pr. døgn, døgnfordeling samt hastigheter anvendt i støyberegningene.

Beregningene har vist at tre boliger i det nordlige området fra Holm til Rambergtunnelens
nordlige portal, ligger med deres primære utendørs oppholdsområder i gul støysone, hvor det
utendørs dag–kveld-natt støynivå (LDEN) vil være høyere end 58 dB, men lavere end 68 dB. I
gul sone kan støyfølsom bebyggelse oppføres, såfremt støydempende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold. I samtlige tre boliger forventes det innendørs støynivå å være
tilfredsstillende.
Den fremtidige linjeføring vil medføre en markant forbedring av støyforholdene i området, da
det med den eksisterende linjeføring er 510 støyutsatte boliger.
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Ved etablering av en todelt støyskjerm med en samlet lengde på ca. 460 meter i lengden og 2
meter i høyden, kan støynivået fra den kommende jernbanen bringes under 58 dB (gul sone)
på primære utendørs oppholdsareal for de tre utsatte husene.
Den første delen av støyskjermen starter ved ca. km 77000 og fortsetter ca. 250 meter sørpå
med en høyde på 2 meter over spornivå. Den andre delen starter ca. ved km 77330 og er ca.
210 meter lang og likeledes med en høyde på 2 meter over spornivå. Støyskjermen utformes i
henhold til ”Formingsveileder” – modernisering av Vestfoldbanen – Jernbaneverket.
Alternativt kan en mindre omfattende lokal avskjermning, tett på de udsatte boligene,
eventuelt sikre overholdelse av kravene til grøn zone på de primære utendørs
oppholdsarealene og fasadene.
6.12.2 Kulturminner og kulturmiljø
Hensynet til bevaring av kulturverdier skal vurderes på linje med tekniske og økonomiske
forhold. Det skal tidlig i planprosessen etableres kontakt med relevante myndigheter,
kulturavdelingen i Vestfold fylkeskommune, Riksantikvaren mv. Kulturminner og
kulturmiljøer på strekningen skal ikke ødelegges.
Det finnes ingen automatisk fredede eller beskyttede kulturminner i området nord for
Rambergtunnelen, men det er mulighet for arkeologiske funn. Strekningen frem til
Rambergtunnelen gjennomløper dog et verdifullt kulturlandskap, hvor anleggsarbeidet og det
ferdige anlegget kan påvirke det eksisterende kulturlandskapet. Traseen berører her en viktig
overgangssone mellom det eldre innmark-utmark-systemet, samtidig med at fjellmassivet mot
vest avgrenser denne formen for landskap. Innhugg i fjellmassivet mot det flate
jordbrukslandskapet kan være i konflikt med landskapets kulturhistoriske innhold, da anlegget
kan virke som en barriere i landskapet i stedet for en naturlig overgang mellom jord og skog.
Konflikten kan avbøtes ved hensynsfull utforming av anlegget, som justeres slik at innhugg i
fjellmassivet blir minimalt.
Fire bygninger i sentrum av Holmestrand er registrert som fredede, hhv. Fattighuset ca. 1760,
Holstegården (Museumsgården) fra 1750-tallet, Holmestrand Politistasjon, det tidligere
rådhuset fra 1864 samt Holmestrand Kirke (1674), umiddelbart sør for den nåværende
stasjonsbygningen. Det nye traseen vil dog ikke komme i konflikt med disse fredede
bygningene, idet traseen der bygningene er plassert vil forløpe i tunnel.
Holmestrand Kirke vil, på bakgrunn av beliggenheten tett på jernbanen, være særlig utsatt for
vibrasjoner, både i anleggs- og driftsfasen. Jernbanen vil føres nær forbi Holmestrand kirke i
en løsmassetunnel, hvor det i anleggsfasen vil bli utført sprengninger. På grunn av kirkens
alder og tilstand er det vanskelig at avgjøre presist hvilke vibrasjonsnivåer som vil være
skadelige for kirken. Ytterligere er det på nåværende tidspunkt vanskelig å avgjøre hvilke
vibrasjonsnivåer kirken vil bli utsatt for under sprengning. Dette vil være avhengig av detaljer
vedrørende sprengningene som ennå ikke er avgjort. Et forhold antyder imidlertid, at kirken
ikke vil bli utsatt for bygningsskadelige vibrasjoner. Det er tidligere utført sprengninger tett
på kirken ved etablering av den nåværende veitunnel av Rv 313 uten at kirken led noen skade.
6.12.3 Naturmiljø
Parsellen Holm Nykirke ligger i boreonemoral sone (edelløv- og barskogsone). Årsnedbøren
i området ligger på 880 – 1010 mm. Nedbøren er størst i perioden juli til november, mens den
er lavest i februar.
I dagsonen i nord ved Holm finner en noe dyrket mark, men det meste er primært barskog
(gran) med innslag av noe løvskog. Dagsonen ved Holmestrand stasjon er et urbant område,
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mens dagsonen ved Grette består av en li med blandet skog. Over Rambergtunnelen er det
stort sett skogsområder nord for Kleiverød / Ramberg. Sør for Kleiverød / Ramberg er det en
blanding av dyrket mark og bebyggelse. Bebyggelsen blir tettere jo nærmere en kommer
søndre tunnelportal. Nordre del av Grettetunnelen går under deler av Holmestrand by, mens
den sørlige delen ligger under jordbruks- og skogsområder.
Den foreløpige vegetasjonskartleggingen har ikke påvist områder med stor naturverdi i
dagsonene eller påhuggsområdene for hovedtunnelene.
Naturverdiene i prosjektområdet er knyttet til områdene over tunnelen samt nær enkelte av
tverrslags- og rømningsveiområdene. Det er registrert to verneområder: Bogen og
Tangenbekken naturreservat over eller nær tunnelene, det vises til avsnitt 7.1.6, ”Naturmiljø”.
Bogen naturreservat dekker et totalareal på 581 dekar. Formålet med fredningen er å bevare et
spesielt naturområde med sitt geologiske og biologiske mangfold i form av naturtyper,
økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Tangenbekken naturreservat ble fredet i
1980. Formålet med fredningen er å bevare en frodig og sjelden velutviklet edelløvskog i et
aktivt ravinelandskap. Det vises til avsnitt 7.1.6, ”Naturmiljø”.
Videre er deler av brattkanten mot fjorden og Badeparken med området rundt (profil 8800 –
9020), definert som nasjonalt og regionalt viktige naturtyper.
Tunnelen og anleggsvirksomheten kan påvirke Bogen naturreservat dersom fuktige områder
dreneres som følge avlekkasje inn til tunnelen. Rømningsvei 3 (RØM 3) i Rambergtunnelen
ligger på grensen til reservatet langs en kjerrevei. Portalen til rømningsveien ligger i eller på
grensen til et område med stor naturverdi. Reservatgrensen bør måles inn før anleggsarbeidet
begynner, slik at man ikke uforvarende foretar inngrep i reservatet.
Tunnelprosjektet vil ikke berøre Tangenbekken naturreservat fysisk. Søndre påhugg for
Grettetunnelen ligger imidlertid vest for reservatet, og dagsonen må utformes slik at det ikke
foregår direkte avrenning til eller annen forurensning av, bekken.
Det er ikke registrert noen trekkveier eller beiteområder for elg, rådyr eller andre dyr i
dagsonene til tunnelene eller tverrslagene.
Grunnet mangelen på dokumentasjon av verneverdi er det planlagt en artskartlegging av
Djupedalsmyra, bekkekløftene i Bogen naturreservat, Badeparken samt portalområdene for
rømningsveiene våren / sommeren 2008, før anleggsarbeidet starter, slik at en har en god
dokumentasjon på førtilstanden.

6.13 Trafikksikkerhet
I forbindelse med hovedplanen ble det utarbeidet en Endringsanalyse. Analysen omhandler de
endringene som skal gjennomføres og hvorvidt de påvirker sikkerheten for brukerne.
I analysen identifiseres det 39 mulige hendelser og fem av disse hendelsene er vurdert å gi
høyere risiko, men risikoen vurderes som helhet å være akseptabel.
I forbindelse med utarbeidelsen av detaljplanen er det gjennomført en fornyet
fareidentifikasjon og risikoanalyse. I analysen identifiseres 58 farer og 18 av disse hendelsene
er vurdert å ha høy risiko før risikoreduserende tiltak iverksettes.
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6.13.1 Grunnlag
Formålet med analysen er å kartlegge potensielle farer og vurdere om risikoen for personale,
reisende, ansatte og tredjeperson som ferdes og oppholder seg på strekningen er høy eller lav,
og derigjennom avdekke eventuelle behov for risikoreduserende tiltak.
- Analysen omfatter strekningen fra Holm (kilometer 76,8) til og med Nykirke (km
91,0).
- Analysen gjelder fra dagens situasjon til den nye strekningen er tatt i bruk.
- Analysen omfatter farer relatert til trafikksikkerhet og omfatter personale dvs. både
togpersonell, vedlikeholdspersonell og ansatte på stasjon, reisende og tredjeperson.
- Denne analysen er en risikoanalyse og det er kun kartlagt overordnede forhold knyttet
til RAM (pålitelighet, tilgjengelighet og vedlikeholdbarhet). Forhold relatert til HMS
er ikke behandlet.
- Forhold knyttet til RAM angår kun forhold når strekningen er tatt i bruk.
Følgende punkter beskriver antakelser og forutsetninger for analysen:
- At togleder og annet relevant personell får nødvendig opplæring
- At signal og sikringsanlegget er bygget med fail / safe funksjoner
- Analysen vurderer ikke de tekniske anleggene i detalj, da disse forutsettes å være
godkjente løsninger med tilhørende sikkerhetsdokumentasjon
- At utbyggingen skjer i henhold til teknisk regelverk (med eventuelle godkjente
disp.søknader)
6.13.2 Metode
I henhold til kapittel 7 i Sikkerhetshåndboken [31], ”Akseptkriterier”, er det beskrevet fire
metoder som skal gi tilstrekkelig robust støtte ved beslutninger.
I denne RAMS-analysen er det valgt å bruke metoden kvalitativ vurdering. Dette innebærer å
gjøre en fareidentifisering og identifisere risikoreduserende tiltak, uten noen videre
kvantifisering av farene. I dette tilfellet foretas en grov vurdering (Høy/Lav) av risikoen i
forbindelse med de identifiserte farer. Kvalitativ vurdering anses som tilstrekkelig i de tilfeller
det robust kan konkluderes med at den valgte løsningen med eventuelle tiltak, medfører lik
eller lavere risiko enn dagens situasjon, og strekningens risiko var akseptabel i
utgangspunktet.
Det er tatt utgangspunkt i Jernbaneverkets topphendelser, og farene er knyttet opp mot disse.
Jernbaneverkets syv topphendelser er ifølge kap. 8 i sikkerhetshåndboken [31]:
-

Avsporing
Sammenstøt tog-tog
Sammenstøt tog-objekt
Brann
Passasjerer skadet på plattform
Personer skadet ved planovergang
Personer skadet i og ved spor

I tillegg er det tatt hensyn til andre RAM- forhold som er relevant for strekningen. RAMforhold er kun behandlet for det ferdige anlegg.
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Prosjektets forskjellige faser ble gjennomgått av en tverrfaglig arbeidsgruppe. Dette gjelder
både driftsfasen etter idriftsettelsen av dobbeltsporet, og bygge- og anleggsfasen med drift på
forskjellige midlertidige anlegg. Deretter ble eventuelle farer i de enkelte faser identifisert.
Risikoanalysen er gjennomført ved å se på de endringene som gjennomføres i hver enkelt
fase, og hvordan disse påvirker driften.
Det er altså ikke kun identifisert farer som hører til det ferdige anlegget (fase 20). Det er også
identifisert farer i bygge- og anleggsfasene, da mange av aktivitetene i bygge- og
anleggsfasene påvirker kjøreveissikkerheten på den eksisterende linjen. For eksempel finner
en del av arbeidet sted tett på linje i drift, og mange transporter av stein og masse fra
tunneldrivning skal krysse linja.
De identifiserte farene er overført til en farelogg [32]. Fareloggen er i kontinuerlig bruk
underveis i prosjektet og vil ofte bli revidert. Når nye farer er identifisert, skal de innlegges i
fareloggen og tiltak eller endringer i status for de enkelte farer skal loggføres.
6.13.3 Analyse og anbefaling
Det er identifisert en rekke forhold knyttet til etableringen av det nye dobbeltspor på
strekningen. De fleste av forholdene som er identifisert gir bidrag til lavere risiko. Det er
imidlertid også identifisert noen forhold spesielt i bygge- og anleggsfasen som påvirker
risikoen i negativ retning.
Følgende risikoreduserende tiltak er foreslått i analysen:
- Låsing av midlertidige sporveksler vha. rigel.
- Innstilling av togdrift i en periode når sikringsanlegget er ute av drift.
- Vurdere sikten til signaler i neste planfase ved bruk av 3D-modell.
- Etablering av sporsperre i midlertidige spor.
- Bruke sikkerhetsmann ved sprengninger, og ha gode opplastningsrutiner for
massetransporter.
- Sikring mot ras fra fjellside vha. overbygg, mur, bolting og nett.
- Ved personovergang på Holmestrand skal passasjerene advares med skilting og bruk
av høyttaler. Det bør overveies gjerde på mellomplattformen. En prosedyre bør følges
ved kryssing, så forløpet er forutsigbart.
- Etablering av planfri kryssing bør overveies til massetransporter.
- Bruke viltgjerder for å holde dyr og mennesker ute av tunneler og spor.
- Benytte inspisering og vedlikehold for at holde signaler fri for vegetasjon.
- Vanskeliggjøre tilgang til arbeidsområder for eksempel ved å benytte vakthold eller
sikkerhetsmann, plakater, kurs, artikkel i lokalavis.
- Etablering av sikerhetsskjermer for å sikre at personer ikke kommer i kontakt med
kjøreledningen og skilting av KL-anlegg.
- Låsbare porter og alarm på porter i rømningstunneler.
- Tilstrebe at signalanlegg kommer fra samme leverandør.
- Bruke kjøresterkt rekkverk eller liknende, eventuelt av betong, når vei føres nær
sporet.
- Benytte avskjermning eller gjerde og skiltning, for å sikre at personer ikke kan komme
i farlig nærhet av kontaktledningsanlegget (sikkerhetsavstand: 6 meter horisontalt).
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6.14 Grensesnitt
Foreløpig er følgende grensesnitt identifisert:
6.14.1 Veganlegg
I Holmestrand skal Rv 313 og den eksisterende planovergangen med jernbanen, omlegges.
Dette skjer som en konsekvens av at Rambergtunnelens påhugg og Skreddoverbygg kommer
ut i den eksisterende veitraseen. Den nye veien skal legges i en trase langs med den
eksisterende jernbanen og mellom jernbanen og sjøen.
6.14.2 Holmestrand stasjon og bussterminal
På grunnen hvor de nåværende plattformene og sporene på Holmestrand ligger, skal en ny
stasjon etableres. Det sikres gjennom kontakt til blant annet kommunen og
Handikapforbundet at adkomst mellom plattformer og stasjon og bussterminal blir optimert.
6.14.3 Grensesnitt mot eksisterende jernbane til Nykirke
Der Parsell 5.3 skal tilslutte Parsell 5.1 i Nykirke, legger det i dagens situasjon to spor.
Hovedspor og krysningsspor er etablert i 2002 og er forberedt for gjennomføringen av
dobbeltspor på Vestfoldbanen. Sporkonstruksjoner er skinner i skinnevekt S49.
6.14.4 Grensesnitt mot eksisterende jernbane til Holm
Der Parsell 5.2 skal tilslutte Parsell 4.2 i Holm ligger det i dagens situasjon to spor. Sporene
er etablert i 2001 og er lagt som en del av utbyggingen av Vestfoldbanen. Sporet er lagt med
skinneprofil UIC60 og med betongsviller NSB 95.
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7 KONSEKVENSER
7.1 Miljø
7.1.1 Støy
7.1.1.1 Grunnlag for beregningene
Støybelastningen fra den nye jernbanestrekningen i driftsfasen, er beregnet i henhold til
Nordic Rail Prediction Method i form av beregningsprogrammet SoundPLAN versjon 6.4.
Det er gjennomført beregninger av støybelastningen i de tre områdene langs den nye
strekningen som ikke er ført gjennom tunnel.
- Nordlige område – fra start av ny jernbane ved Holm til Rambergtunnelens nordlige
portal, fra km 0 til km ca. 1,5.
- Området ved Holmestrand by, fra km ca. 8 til km ca. 8,5.
- Sørlige område – fra Grettetunnelens sørlige portal til der parsellen slutter ved
Nykirke, fra km ca. 14 til km ca. 14,3.
Beregningene tar utgangspunkt i opplysninger om togdriften som anført i tabellen nedenfor.
Type

Toglengde
pr. døgn
[m]

Dag
(kl. 07–19)
[%]

Kveld
(kl. 19-23)
[%]

Natt
(kl. 23–07)
[%]

Gjennomkjørende
Holmestrand [km/t ]

Nordlig og
sørlig område
[km/t]

Fjerntog/ICE

11.220

62,7

15,7

21,6

130

200

Godstog

1.000

50

0

50

90

90

Togtype, toglengder pr. døgn, døgnfordeling samt hastigheder anvendt i støyberegningene.

Den beregnede støybelastning er vurdert etter de retningslinjer som er oppstilt i ”Retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (26.01.05)”. Slik bestemmes en såkalt dagkveld-natt (LDEN) verdi av den beregnede støy, og området inndeles i tre soner avhengig av
LDEN verdien: Grønn, Gul eller Rød sone.
•
•
•

Grønn sone er områder hvor LDEN er lavere end 58 dB.
Gul sone, hvor LDEN er mellom 58 og 68 dB. I gul sone kan støyfølsom bebyggelse
oppføres såfremt støydempende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Rød sone, hvor LDEN er høyere en 68 dB, angir et område som ikke er egnet til
støyfølsomme bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

Hvor støynivåene utendørs ved en bebyggelse er i den gule sone, kan der foretas en ytterligere
bedømmelse ved å bestemme det innendørs støynivå i bebyggelsen. Se: Byggeforskriften
NS8175:2005, hvor klasse C er et minimumskrav som skal oppfylles i alle nybygninger, dvs.
det maksimale støynivået skal være lavere end 32 dB.
7.1.1.2 Resultater av beregningene
Resultatene av støyberegningene viser at alle boliger i Holmestrand by og i det sydlige
område er beliggende i grønn støysone. I det nordlige beregningsområder er tre boliger
beliggende i utkanten av Gul støysone, idet de beregnede LDEN nivåer er 58 – 59 dB.
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I samtlige tre boliger forventes de innendørs støynivåer å oppfylle Klasse C kravene jf.
NS8175.
7.1.1.3 Vurdering av resultatene
Omleggingen av strekningen fra det nåværende sporet som fører gjennom flere bebygde
områder, til det fremtidige hvor størstedelen av strekningen føres gjennom tunnel, vil bety en
markant forbedring av støybildet i området.
Med den eksisterende linjeføringen er der således 510 utsatte boliger, hvor det med den
fremtidige linjeføring kun vil være tre utsatte boliger. I disse tre utsatte boligene forventes de
innendørs støynivåer å være tilfredsstillende.
Det vil være mulig å redusere støybelastningen ved de tre utsatte husene på den nordlige
strekningen, ved å oppstille en støyskjerm. Så skulle det oppstilles en 2 meter høy støyskjerm
over en strekning på 460 meter. Alternativt kan en mindre omfattende lokal avskjerming, tæt
på de udsatte boliger, eventuelt sikre overholdelse af kravene til grøn zone på de primære
udendørs opholdsarealer og facader.
7.1.2 Strukturlyd
7.1.2.1 Grunnlag for beregningene
Strukturlydbidraget fra jernbanen er beregnet ved hjelp av en empirisk metode, i bygninger
som ligger nærmere end 50 meter fra banelegemet. De beregnede verdier er maksimalverdier
(fast) av det A-vektede lydtrykksnivå (LA,maxFast).
Byggeforskriften NS8175:2005 /6/ fastsetter, at strukturlyden innendørs i hus skal overholde
samme grenseverdier som støy fra tekniske installasjoner. Dette innebærer en grenseverdi for
maksimalverdien av den A-vektede støy på 32 dB for bygningsklasse C, og 37 dB for
bygningsklasse D. Bygningsklasse C svarer til den klassen som skal overholdes ved
nybyggeri. Klasse D er en bygningsklasse med romsligere krav, som oftest anvendes for eldre
hus.
Slik er det oppstilt følgende støyklasser:
•
•
•

Grønn sone er områder hvor LA,maxFast er lavere end 32 dB.
Gul sone, hvor LA,maxFast er mellom 32 og 37 dB.
Rød sone, hvor LA,maxFast er høyere en 37 dB.

7.1.2.2 Resultater av beregningene
Beregningsresultatene viser at omkring tunnelmunningen mod sør i Holmestrand by, er 19 hus
plassert i gul sone og fem i rød sone. I det sørlige området over Grettetunnelen ligger to hus i
gul sone.
7.1.2.3 Vurdering av resultatene
De beregnede maksimalverdier vil alene opptre under passasje av tunge godstog, hvilket vil
forekomme én gang i dagperioden og én gang i nattperioden. Ved passasje av de mye lettere
persontog, vil ingen hus komme i hverken rød eller gul sone.
Det bemerkes at overholdelse av 32 dB-grensen ikke sikrer, at togene ikke kan høres. 32 dB
vil utgjøre en tydelig hørbar støy i områder med lav bakgrunnsstøy.
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De beregnede strukturlydnivåer er bestemt ved hjelp av en empirisk metode, og må derfor
forventes å være beheftet med en viss usikkerhet.
7.1.3 Vibrasjoner
7.1.3.1 Grunnlag for beregningene
Vibrasjonsnivået fra jernbanen er beregnet ved hjelp av en empirisk metode, i bygninger som
ligger nærmere enn 50 meter fra banelegemet. De beregnede verdiene er maksimalverdier
(slow) av vibrasjonshastigheten (vmaxSlow). Det er alene gjennomført beregninger for tunge
godstog.
Det finnes ikke spesifikke grenseverdier for vibrasjonsnivåer. Derfor er der tatt utgangspunkt
i vanlig anerkjente undersøkelser av menneskets påvirkning av vibrasjoner. Dermed er der
oppstilt følgende vibrasjonsklasser:
•
•
•

Grønn sone er områder hvor vmaxSlow er lavere end 0,1 mm/s, som normalt regnes som
føletersklen.
Gul sone, hvor vmaxSlow er mellom 0,1 og 0,5 mm/s, hvor vibrasjoner er merkbare, men
ikke vil gi anledning til klager.
Rød sone, hvor vmaxSlow er høyere en 0,5 mm/s, hvor vibrasjoner vil merkes tydelig.

7.1.3.2 Resultater av beregningene
Beregningene viser at seks hus i Holmestrand by forventes å bli utsatt for tydelig merkbare
vibrasjoner (rød sone) ved de to daglige passasjene av godstog. Ytterligere vil ca. 20 hus
oppleve vibrasjoner i svakere grad (gul sone).
I det sørlige området ligger to hus i gul sone.
7.1.3.3 Vurdering av resultatene
Ut fra beregninger av vibrasjoner ses det at kun ganske få bygninger forventes å bli utsatt for
tydelig merkbare vibrasjoner. En del bygninger vil derimot oppleve vibrasjoner i svakere grad
ved godstogpassasje. De meget lettere persontogene vil ikke gi anledning til vibrasjoner i
omkringliggende bygg.
De beregnede vibrasjonsnivåer er bestemt ved hjelp av en empirisk metode, og må derfor
forventes å være beheftet med en vis usikkerhet. Ytterligere vil de faktiske vibrasjonsnivåene
være avhengige av den konkrete bygningskonstruksjon og fundering, hvilket vil øke
usikkerheten på de beregnede resultatene.
7.1.4 Landskap
For å minimere jord- og støyvollers påvirkning på landskapsbildet, er det ønskelig at de
tilpasses til den eksisterende topografien gjennom landskapsmodellering, og varieres i høyde
og skråning. Selvfølgelig må det foretas en avveing mellom jordbehov og disse ønskelige
konstruksjonsprinsippene.
De nye jernbanevollene kan ikke modelleres på samme måte da deres tekniske forutsetninger
som radier og skråninger er sterkt styrende. Men de kan på forskjellige måter mykes opp
gjennom at jord- og støyvoller anlegges i nær tilslutning.
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Støyskjermer kan minimere behovet for høye støyvoller og derfor minske jordbehovet. Disse
kan også fungere som sikkerhetsgjerder. Støyskjermer i tre har en naturlig relasjon til
landskapet, og kan derfor med fordel brukes.
Om den nye jernbanen krysser vassdrag på voll bør passasjemuligheter i form av rør for fisk,
og strandpassasjer for landlevende dyr anlegges.
Vekstarter i nyetablert vegetasjon skal i første hånd gjenspeile de eksisterende naturtypene i
området for å minske negative effekter på landskapsbildet og dyrelivet. Skjæringene til
tunnelmunningene kan ha en positiv effekt, da de kan virke som en avskjermning av
jernbanen. Jernbanens skjæringer bør utformes for å minske jordbehovet og minimere deres
påvirkning på landskapskarakteren, men med hensyn til sikkerhetsaspekter.
7.1.5 Kulturminner og kulturmiljø
Jernbanetraseen vil ikke komme i direkte konflikt med fredede kulturminner og kulturmiljøer
på stekningen, da anlegget ikke vil kreve flytting eller fjerning av fredede kulturminner. De
kulturhistoriske sammenhengene i området vil ikke bli påvirket i nevneverdig grad.
Der skal dog likevel rettes særlig oppmerksomhet på følgende:
•

Holmestrand Kirke som på bakgrunn av beliggenhet nær løsmassetunnel, vil være
utsatt for vibrasjoner, særlig i anleggsfasen.

•

Automatisk fredede kulturminner ved riggområde Sjøskogen, som dog ikke kommer i
direkte konflikt med plassering av tverslagg, rømningsveier eller riggområder. På en
ca. 75 meter lang strekning skal det dog innskjerpes overfor entreprenører at man ikke
skal kjøre utenfor den eksisterende veien gjennom området, da veien her
gjennomløper et bosetningsaktivitetsområde.

7.1.6 Naturmiljø
Tunnelen og anleggsvirksomheten kan påvirke reservatet dersom fuktige områder dreneres
som følge av lekkasje inn i tunnelen. Rømningsvei 3 (RØM 3) i Rambergtunnelen ligger på
grensa til reservatet langs kjerreveien. Portalen til rømningsveien ligger i eller på grensa til et
område med stor naturverdi.
Mangelen på nøyaktige innmålte knekkpunkter til reservatgrensa, kan føre til at man
uforvarende foretar inngrep i reservatet. Det er derfor viktig at reservatgrensa måles inn og
merkes på kart og i marka før anleggsarbeidet begynner.
Grunnet mangelen på dokumentasjon av verneverdi, er det planlagt en artskartlegging av
Djupedalsmyra, bekkekløftene i reservatet, samt portalområdet for rømningsveien og
atkomsten til denne i løpet av våren / sommeren 2008. Ergo før anleggsarbeidet starter, slik at
man har en dokumentasjon på tilstanden før inngrepet.
7.1.6.1 Innledning
Parsellen Holm Nykirke ligger i Boreonemoral sone (edelløv- og barskogsone). ”Sonen
danner overgangen mellom den nemorale sonen og de typiske barskogområdene.
Edelløvskoger med eik, ask, alm, lind, hassel og andre varmekrevende arter dominerer i
solvente lier med godt jordsmonn. Bjørke-, gråor eller barskoger dominerer resten av
skoglandskapet”[36].
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Årsnedbøren ligger i området 880 – 1010 mm. Nedbøren er størst i perioden juli til november,
mens den er lavest i februar.
Månedsmiddelnedbør - Holmestrand

Månedsmiddeltemperatur - Holmnestrand
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Figur 7.1.6.1 Månedsmiddel-normalnedbør og -temperatur gjennom året for de mest relevante
nedbørstasjonene

I dagsonen i nord ved Holm finner en noe dyrka mark, men det meste er primært barskog
(gran) med innslag av noe løvskog. Dagsonen ved Holmestrand stasjon er et urbant område,
mens dagsonen ved Grette består av en li med blanda skog. Den foreløpige
vegetasjonskartleggingen har ikke påvist områder med stor naturverdi i dagsonene eller
påhuggsområdene for hovedtunnelen. Naturverdiene i prosjektområdet er knyttet til områdene
over tunnelen eller nær enkelte av de foreslåtte tverrslags- og rømningsveiområdene.
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7.1.6.2 Områdene over tunnelen

N
Bogen naturreseRvat

Over Rambergtunnelen er det stort stt
skogsområder nord for Kleiverød /
Ramberg. Sør for Kleiverød / Ramberg er
det en blanding av dyrket mark og
bebyggelse. Bebyggelsen blir tettere jo
nærmere en kommer søndre tunnelportal.
Nordre del av Grette-tunnelen går under
deler av Holmestrand by, mens den søndre
delen ligger under jordbruks- og
skogsområder.

Tangenbekken
naturreseRvat

Det er registrert 2 verneområder Bogen og
Tangenbekken naturreservat, vist i figur
7.1.6.2.
Videre er deler av brattkanten mot fjorden
og Badeparken med området rundt (profil
8800 – 9020), definert som nasjonalt og
regionalt viktige naturtyper, [37].

Figur 7.1.6.2
Verneområder nær traséen

Bogen naturreservat

Bogen naturreservat ble fredet i 2006. Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i
Holmestrand kommune: 55/3, 71/4, 71/12, 72/1. Naturreservatet dekker et totalareal på 581
dekar.
”Formålet med fredningen er å bevare et spesielt naturområde med sitt geologiske og
biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske
prosesser. Området har også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er
egenartet i form av en velutviklet lavaskrent med tilhørende landskapselementer og
vegetasjonstyper, herunder rikmyr. Området er også levested for en sjelden fugleart og
knottblom.” , [38].
Vernebestemmelsene i reservatet er som følger:
1. Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er fredet mot skade og ødeleggelse. Det er
forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra reservatet. Nye plantearter må ikke innføres.
Planting eller såing er ikke tillatt.
2. Dyrelivet, herunder reirplasser og hi-områder, er fredet mot enhver form for skade og
ødeleggelse. Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt. Hunder skal holdes i bånd.
Utsetting av dyr er ikke tillatt.
3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg og varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner,
brakker o.l., framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier,
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring
av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt.
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Opplistingen er ikke uttømmende.
4. Motorferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
5. Bruk av reservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
6. Camping, teltslagning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er
forbudt.
7. Bålbrenning er forbudt.
8. Fjellklatring i lavaskrenten er forbudt.
9. Bruk av sykkel, hest og kjerre og ridning utenom eksisterende veger er forbudt.
10. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift forby
eller regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.
Av unntak som kan være av interesse for jernbaneprosjektet, kan det neves følgende
Bestemmelsene i § 3 nr. 1-4, er ikke til hinder for:
5. Drift og vedlikehold av vei- og jernbaneanlegg som er i bruk på fredningstidspunktet.
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever
det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning
eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet med fredningen.
Som beskrevet over er området valgt ut fra flere kjente verneverdier. Vernet er valgt på
geologisk grunnlag fordi det er et meget godt eksempel på landskapsformen rasskrent i
lavabergarter knyttet til en forkastning (del av ”Holmestrandsveggen"), med tilhørende
sprekkedaldannelser. Videre omfatter valget en klassisk hekkeplass for en truet rovfuglart
(kategori "Nær Truet" i Rødliste utgitt i 2006). Videre omfatter valget en intakt rikmyr
(Djupedalsmyr) som i seg selv er en meget sjelden naturtype som har høy verneverdi. I tillegg
er denne myra voksested for en truet orkideart, knottblom, registrert i 1996, (kategori "Kritisk
Truet" i Rødliste utgitt i 2006), som dessuten er fredet art etter naturvernloven. Under
befaringen i desember ble det observert misteltein ved kjerreveien på grensa til verneområdet.
Ellers er det grunn til å nevne at dette reservatet som de fleste slike rike rasmarker, har en
typisk frodig vegetasjon, og dermed også har verneverdi ved å representere denne
vegetasjonstypen, [40] og [37].
Grensene for verneområdet er ikke målt inn, selv om dette er et krav iht verneforskriften. Vi
har derfor ikke noe mer nøyaktig kart over reservatet enn det som vises på Figur 7.1.6.4.
Konsekvenser som følge av anleggsvirksomheten

Tunnelen og anleggsvirksomheten kan påvirke reservatet dersom fuktige områder dreneres
som følge av innlekkasje til tunnelen. Tidligere lå en av rømningsveiene fra Rambergtunnelen
i dette området. Den er nå flyttet ut av Bogen naturreservat.
Tangenbekken naturreservat

Tangenbekken naturreservat ble fredet som ledd i verneplan for edelløvskog i fylket i 1980.
Formålet med fredningen er å bevare en frodig og sjeldent velutviklet edellauvskog i et aktivt
ravinelandskap. Området også vurdert som verneverdig i forbindelse med verneverdige
lokaliteter for kvartærgeologi. Reservatet berører eiendommene Gnr 19/2 og 10/3, [38].
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Figur 7.1.6.1

Bogen naturreservat
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Figur 7.1.6.4

Tangenbekken naturreservat

Lokaliteten ligger i et ravinelandskap mellom jernbanelinjen og E-18, ca. 5 km SØ for
Holmestrand. Bergrunnen består av eruptive dypbergarter, vesentlig lava. H.o.h. varierer fra
20-50 m. Edelløvskogen består av gråor-heggeskog, gråor-askeskog og alm-lindeskog. Innen
området finnes innslag av gransamfunn. Tresjiktet domineres for det meste av ask. Isprengt
vokser gran, gråor, lønn, alm og store enkeltforekomster av bjørk. Busksjiktet er særlig
velutviklet langs bekken med hegg, rips, korsved, og alm. Feltsjiktet er frodig: hvitveis,
vårkål, strutseving, skogstjerneblom, brunrot, firblad, skogsnelle, og mjødurt.
Videre er lokaliteten interessant kvartærgeologisk med aktive ravinedannelser som får utvikle
seg uten menneskelig påvirkning. Dette er dessuten et reservat hvor en ønsker at vegetasjonen
og naturen for øvrig skal få utvikle seg uten annen påvirkning enn det som følger av den
ferdselen som besøkende til reservatet forårsaker. Det er grunn til å peke på at Tangenbekken
som danner grensa for reservatet mot øst, er et sjøørretførende vassdrag opp til et lite, men
markert fossefall i reservatgrensa.
Her foreligger det registreringsmateriale fra 1976, [40], som gir en bestandsbeskrivelse, kart
og kopi av artslista. Videre er lokaliteten registrert ifm. Re kommunes kartlegging av
naturtyper, [41].
Konsekvenser som følge av anleggsvirksomheten

Tunnelprosjektet vil ikke berøre dette reservatet fysisk. Som vist i figur 5, ligger imidlertid
søndre påhugg for Grette-tunnelen vest for reservatet, og det er viktig at anleggsdriften ikke
påvirker livet i Tangenbekken.
Ved utformingen av det planlagte riggområdet, må en ta spesielle hensyn til Tangenbekken da
denne er ørretførende og renner gjennom et naturreservat. Det er ikke planlagt tunneldrift fra
dette påhugget, men utslippsløsningen fra anleggsvirksomheten ifm skjæringen og dagsonen
må utformes slik at det ikke foregår direkte avrenning til eller annen forurensning av, bekken.
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7.1.6.3 Viktige naturområder som ikke er vernet, men som kan bli berørt av
anleggsarbeidene eller tunnelene
Badeparken og området sør for denne

Det er ikke registrert noen rødlistearter i selve dammen eller ravinen sør for denne, men
Badeparken og ravinen mot sør er definert som et viktig naturområde i DNs database
Naturbase, [37]. Den gamle E18-tunnelen passerer under ryggen øst for dammen. Området sør
for dammen er beskrevet som rik edelløvskog med lønn, eik, gråor og hegg.
Det er nylig satt ned poretrykksmålere til fjell i dette området. Målingene har nettopp begynt,
og det er derfor ikke mulig å komme med sikre konklusjoner. Registreringene indikerer
imidlertid at området nær dammen kan være påvirket (delvis drenert) av den eksisterende
tunnelen.

N

Figur7.1.6.5.

Badeparken og ravinene sør for denne

Konsekvenser som følge av anleggsvirksomheten

Tunnelen er planlagt utført så tett at en forventer ikke at den vil påvirke badeparken eller
ravinene sør for denne.
Det er ikke rapportert om salamander eller andre truede arter i dammen. Det vil imidlertid bli
gjennomført en statuskartlegging av livet i dammen våren 2008 før anleggsarbeidet starter.
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Hasselbakken og Sjøskogen
Hasselbakken og Sjøskogen er to
områder i nedre kant av
”Holmestrandsveggen” som er definert
som svært viktige ” Rik edelløvskog”
hvor en finner; ask, osp, spisslønn,
selje, lind og barlind (Hasselbakken)
og spisslønn, ask, osp selje og lind
(Sjøskogen).

N

Disse områdene er ikke vernet men
vurdert som svært viktige for
biologisk mangfold.
Konsekvenser som følge av
anleggsvirksomheten

Hasselbakke

Sjøskogen

Figur 7.1.6.6. Viktige naturområder ved tverrslaget i
Rambergtunnelen
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Tverrslaget i Rambergtunnelen er
planlagt i et gammelt steinbrudd i
Hasselbakken. Riggområdene
knyttet til tverrslaget er lagt utenfor
områdene definert som svært
viktige. Kun atkomsten fra
lokalveien og inn til steinbruddet
vil gå gjennom det nevnte området.
Her vil det våren 2008 bli
gjennomført en biologisk
kartlegging av selve påhugget og
atkomsten. Dersom en finner
rødlistearter eller andre
verneverdige forekomster vil en
påse at en tar hensyn til disse
forekomstene ifm
detaljplanleggingen av påhugget,
samt merkes i marka før
anleggsarbeidene tar til.

Dokumentnummer: UVB-50-A-22401
Vestfoldbanen Holm-Nykirke
Detaljplan Bygg/Bane. Planhefte 1

Dato:
Revisjon:
Side:

09.06.08
00A
108 av 143

Mulvika
Området nær tverrslaget i Mulvika er et område som er
definert som viktige ” Rik edelløvskog” hvor en finner;
alm, ask, spisslønn, beskrevet som vegetasjonstype D4
– Alm – lindeskog.

N

Området er ikke vernet, men vurdert som svært
viktig for biologisk mangfold.
Konsekvenser som følge av anleggsvirksomheten

Tverrslaget ved Peter Pan i Grettetunnelen, vil ikke
berøre dette området. Det planlagte riggområdet er
bevisst lagt utenom området vurdert som svært
viktig for det biologiske mangfoldet. Det vil bli
gjennomført en biologisk kartlegging av
påhuggsområdet våren 2008, men den foreløpige
kartleggingen seint i høst påviste ingen spesielle
verneverdier.
Mulvika

Figur 7.1.6.7. Viktig naturområde i
Mulvika

7.1.6.4 Andre områder hvor det vil være anleggsaktivitet
Dagsonen ved Holm
I dagsonen og ved påhugget ved Holm vil det bli gjennomført en biologisk kartlegging av
påhuggsområdet våren 2008, men den foreløpige kartleggingen seint i høst påviste ingen spesielle
verneverdier i dette området.

Rømningsveier i Rambergtunnelen
Rømningsveiene vil bli drevet fra tunnelen. Eneste virksomhet i dagen vil være selve portalen
samt atkomsten fra hovedveien til portalen.
Rømningsvei ved km 81,020 og 83,020 i Rambergtunnelen vil få portal nær eller innefor
områder som ikke er vernet, men definert som svært viktige. Begge portalene ligger imidlertid
i utkanten av slike områder. Rømningsvei ved km 83,020 ligger kloss inntil den gamle E18.
Den foreløpige kartleggingen seint i høst påviste ingen spesielle verneverdier, men det vil bli
gjennomført en biologisk kartlegging av områdene rundt rømningsportalene våren 2008.
Rømningsveier i Grettetunnelen
Ingen av rømningsveiene i Grettetunnelen ligger i områder beskrevet som verdifulle. Den
foreløpige kartleggingen seint i høst påviste heller ingen spesielle verneverdier.
7.1.6.5 Dyrelivet i området over tunnelen og ved påhugg / tverrslag
Det er ikke registrert noen trekkveier eller beiteområder for elg, rådyr eller andre dyr i
dagsonene til tunnelene eller tverrslagene.
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Over Rambergtunnelen finner en beiteområder for elg og rådyr mellom Kleiverød og
Djupedalen. Videre er det en trekkvei for elg over Djupedalen (trekkveien og området er vist
som hhv. brun strek og brun skravur i figur 7.1.6.7.) Bogen naturreservat er registrert som
beiteområde for rådyr. Det er mulig at noen av rømningsveiene i Rambergtunnelen vil ligge i
utkanten av disse områdene.
I området fra Grette og nordover nesten til Mulvika er det registrert et beiteområde for rådyr
over tunnelen. Det er mulig at noen av rømningsveiene i Grettetunnelen vil ligge i utkanten av
dette området.
Enkelte av portalene til rømningsveiene vil ligge i områder registrert som beiteområder. Da
rømningsveiene vil bli drevet fra hovedtunnelen vil det kun være gjennomslaget og byggingen
av portalen og veien fram til denne, som vil kunne påvirke dyrelivet i de registrerte
viltområdene. For øvrig vil ikke tiltaket påvirke de registrerte viltområdene.

7.2 Samfunnsforhold ved ferdig anlegg
7.2.1 Friluftsliv og rekreasjon
Den nye jernbaneparsellen vil i liten grad påvirke rekreasjon og friluftsliv i tiltaksområdet.
Dagsonene ved Holm, Holmestrand og Grette vil ikke legge beslag på viktige frilufts- eller
rekreasjonsområder i driftsfasen.
Rambergtunnelen
Tverrslaget ved Sjøskogen ligger i et område definert som ”svært viktig rekreasjonsområde”
(men ikke et viktig friluftsområde) (kart Tønsberg, 2008). Rekreasjonsverdien er knyttet til at
dette er et viktig naturområde. Tverrslaget berører en liten del av dette området.
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Kyststien

Figur 2 Friluftsområder i Holmestrand kommune over Rambergtunnelen

Grettetunnelen
Grettetunnelen berører i liten grad friluftslivs- eller rekreasjonsområder. Grassletta øst for
garneriet ved Grette er definert som idrettsanlegg. Dagsonen ved Grette vil ikke påvirke
bruken av dette området. Tverrslaget ved ”Peter Pan” i Mulvika ligger på grensa til et område
definert som ”svært viktig rekreasjonsområde” (definert som et ”nærturområde”) (kart
Tønsberg, 2008). Tverrslaget er planlagt utenfor området med stor naturverdi, og i dag er det
sannsynligvis liten bruk av denne delen av friluftsområde.
Anleggsfasen
Anleggs-virksomhet og –trafikk vil kunne påvirke bruken av områdene beskrevet over.
Ulempene vil være i form av støy og trafikk til og fra anleggstedene. Bortsett fra tverrslagene
ved Sjøskogen og Mulvika, samt påhugget ved Holm, vil tida det foregår anleggsvirksomhet i
friluftsområdene være begrenset.
Etterbruk av nåværende jernbane
Dagens bane og tidligere E18, danner en barriere mellom ”Holmestrandsveggen” og sjøen fra
Framnes til Holmestrand. Det er ikke avklart hva den eksisterende jernbanelinja skal benyttes
til etter at det nye dobbeltsporet tas i bruk, men det er sannsynlig at i alle fall deler av traséen
benyttes til gang/sykkelsti.
Nedlegging av eksisterende bane gjør strandsonen mer tilgjengelig og åpner mulighetene for
friluftsliv. Omleggingen av jernbanen gir god anledning til å etablere en kyststiforbindelse
langs stranda fra Ødegården til Holmestrand.
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”Sør for byen er området Kaståsen - Reggestad - Valtersborg et lite brukt friluftsområde med
stort potensiale. Riksveg 313 og jernbanen begrenser i dag bruken av området. Området har
flott utsikt, variert natur og spennende kulturhistorie. Frigjøring av jernbanetraséen på
delstrekninger vil følgelig gi bedre mulighet for friluftsliv.(Hovedplan 2002).”

Kyststien

Figur 3 Friluftsområder over Grettetunnelen

7.2.2 Tiltak mhp. helse og trivsel
Trafikksikkerhet
Det er fremfor alt i og ved kryss at de fleste uhell inntreffer. Det er derfor viktig å se til at
kryss får en god trafikksikkerhetsstandard slik at trafikkavviklingen kan skje på en kontrollert
og trafikksikker måte.
Kryss kan utformes som trafikksignal, rundkjøring eller som tradisjonell krysning med
vikeplikt fra sekundærvei. Ved de steder for tilslutning til anleggsveier som er utpekt, er det i
samtlige kun aktuelt med kanalisering med kjørefelter med venstresving. Fartsgrensen ved
kryss med anleggsveier må maks være 70 km/t. Dersom fotgjenger eller syklister passerer
krysset, må fartstsgrensen maks være 50 km/t. I enkelte tilfeller, dersom antallet kryssende
fotgjengere eller syklister er stort, kan det overveies om kryssingsstedet skal sikres slik at det
ikke er mulig å passere krysset med høyere hastighet enn 30 km/t.
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Ved kryss ved anleggsveien ved påhugg Holm er fartsgrensen 80 km/t, ved anleggsveien ved
tverrslag Sjøskogen er fartsgrensen 60 km/t og ved anleggsveien ved tverrslag Peter Pan er
fartsgrensen 70 km/t.

Figur 4: Antall drepte og skadde i området. Kilde: Nasjonal Vegdatabank, Vegvesenet 2008.
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Figur 5: Antall drepte og skadde i Holmestrand.
Kilde: Nasjonal Vegdatabank, Vegvesenet 2008.
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Figur 3: Fartsgrenser på veinettet i området.
Kilde: Nasjonal Vegdatabank, Vegvesenet 2008.
Aktuelle tiltak i Sande
I Sande passerer massetransportene på Rv 319 gjennom tettstedet. På riksveiens østlige side,
ligger barnehage og skole og på den vestlige siden ligger et antall boliger. Det er derfor
aktuelt å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak for å sikre overgangen til skolen på et eller to
steder.
Aktuelle tiltak i Holmestrand
Kjøreruten til massetransportene passerer gjennom den sørlige delen av Holmestrand. Aktuell
vei er skolevei, og det vurderes at det eksisterer et behov for at fotgjengere og syklister vil
krysse veien ved enkelte steder. Det vurderes at det kan bli aktuelt å gjennomføre
trafikksikkerhetstiltak på mellom tre til fem plasser for å sikre overgangene.
Aktuelle tiltak i Nykirke
I Nykirke passerer kjøreruten for massetransportene tett på skolen/barnehagen i tettstedet. Det
er derfor aktuelt å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak ved et eller to steder.
Entreprenøren bør frembringe en ferdig trafikksikkerhetsplan som godkjennes før byggestart.
Trafikksikkerhetstiltak
Tiltak som øker trafikksikkerheten kan bl.a. være fartsdumper, innsnevringer, opphøyde
gangfelt, fortau eller gang- og sykkelvei. Det viktigste er å sørge for at fartsnivået er lavt på
de steder der det finnes risiko for kollisjon.
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Nedenfor følger en beskrivelse av de vanligste trafikksikkerhetstiltakene:
Sirkelhump
Sirkelhumpen har form av et sirkelsegment. Den har et geometrisk
forløp som gjør den relativt enkel å legge med mal. Sirkelhumpen er
den enkleste og vanligste humptypen, og er godt egnet på adkomstveier
med 30 eller 40 km/t og ellers hvor andelen tungtrafikk er liten og det er
liten eller ingen busstrafikk.
Trapeshump
Trapeshumpen har flat topp og skrå, plane flater som opp- og nedramping.
Den er egnet der man skal etablere en plan flate oppe på humpen, for
eksempel ved opphøyd gangfelt, opphøyd kryss eller en opphøyd flate der
det er ønskelig at trafikkstrømmer på tvers av vegen ikke endrer nivå.
Trapeshump gir større forskjeller i fart mellom tunge og lette kjøretøyer
enn sirkelhump. Dersom det skal legges trapeshumper der det går mye
tungtrafikk, kan en løsning være å dimensjonere dem for en fart 10 km/t høyere enn
fartsgrensen. Toppflaten på trapeshumper der det går tung trafikk, bør lages minst 7 m lang.
Fartsputer
Fartsputen er en hump med flat kvadratisk topp, og plane ramper i
lengde- og sideretningene. Den er så bred at det ikke er mulig å unngå å
kjøre over puten for personbiler og andre kjøretøyer med liten sporvidde,
mens den samtidig er så smal at tunge kjøretøyers brede sporvidde fører
til at de ikke berører puten. Dette, sammen med at førere av tunge
kjøretøyer må sikte nøye for å passere rett over puten, gjør at den også har en fartsdempende
virkning for busser og andre tunge kjøretøy.
Innsnevringer
Innsnevring til smal tofeltsvei har neppe alene særlig virkning når ikke to
kjøretøy er i ferd med å møtes. Hvis trafikken overstiger 1000 kjøretøy i
døgnet, bør innsnevringen dimensjoneres for at to tunge kjøretøyer skal
kunne møtes. Ved trafikk mindre enn 300 kjøretøyer, kan det vurderes å
innsnevre til ett kjørefelt.
Ved innsnevring med midtdelere må bredden mellom kantstein være 3,0 m
av hensyn til snøbrøyting, og for at tunge kjøretøy skal kunne passere
trygt. Det kan brukes for å lette fotgjengeres kryssing av veien, med eller
uten skiltet og oppmerket gangfelt. Bredden på refugen bør være minst 2,0
m.
Sikt
Siktkrav i plankryss defineres som sikttrekanter. Disse bestemmes ut fra stoppsikt og
kryssenes reguleringsform. Primærveiens kjørebane, sett fra sekundærveien, bør være synlig i
hele sikttrekanten. Eventuelle hindringer av sikten må ikke være høyere enn 0,5 m over
primærveiens kjørebanenivå før sikttrekanten . I tillegg må det kontrolleres at planet mellom
øyepunkt i sekundærveien og kjørebanen i primærveien, er fritt for sikthindringer.
Enkeltstående trær, stolper og liknende kan stå i sikttrekanten, men krav til sikkerhetssoner
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i håndbok 231 Rekkverk må være tilfredsstilt. Enkeltstående trær i sikttrekanten bør plasseres
slik at trekrona ikke hindrer sikt. Dette må spesielt kontrolleres for vogntog (øyehøyde 2,7 m).

Målet L1 er avhengig av Vegvesenets veinormaler 017, del C.

I forhold til anleggsgjennomføring, vurderes varighet av anleggsarbeidene, miljøulemper og
risiko for ulykker og andre uforutsette hendelser. Disse forholdene tas opp under pkt. 6.11.4.
”Helse, miljø og sikkerhet”.
7.2.3 Tilknyttet veitrafikk
Dagens trafikkmengder
Ved tilslutningsvei ved påhugg Holm samt ved Rambergtunnelens tverrslag ved steinbrudd
Sjøskogen, er trafikkmengden på Rv 313 omtrent 650 kjøretøyer per døgn. Ved
Grettetunnelens tverrslag ved Peter Pan, er trafikken på Rv 313 omtrent 850 kjøretøyer per
døgn.
Større veier i området er blant annet Rv 319 og E18, som går i nord-sørlig retning. Trafikken
på Rv 319 ligger omtrent på 2300 kjøretøyer per døgn i østlig retning, og på E18 er trafikken
omtrent 10 000 kjøretøyer per døgn.
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Figur 6: Trafikkmengder i området. Kilde: Nasjonal Vegdatabank, Vegvesenet 2008.
Økende trafikk
Det vil bli økt trafikk ved de påhuggene som tunneldrivingen gjennomføres. Ved de tre
påhuggene som er aktuelle; ved Rambergtunnelen påslag Holm og tverrslag Sjøskogen, samt
ved Grettetunnelen ved påhugg Peter Pan, øker trafikken med omtrent 350 lastebilturer per
vei og uke (omtrent 70 dobbeltturer per dag). Massetransportene fra disse påhuggene vil fra
Rambergtunnelen kjøre nordover, og fra Grettetunnelen kjøre sørover, hvilket innebær at de
ikke trafikkerer den samme veien. Dette innebærer at den enkelte vei får et trafikktilskudd på
omtrent 150 kjøringer per dag.
Det meste av denne trafikken kjører på riksvei 313, men enkelte strekninger må mindre lokale
veier brukes. Dette skjer fremfor alt ved adkomstene til påhuggene og til pukkverkene.
Kapasitet
Med den tilkommende trafikkmengden på omtrent 150 kjøretøy per døgn, så er risikoen for at
kapasitetsproblemer vil oppstå på det overgripende veinettet liten. Trafikkmengden på de
veiene der anleggsveiene tilslutter, har generelt liten trafikk, og en trafikk på ytterligere 150
kjøretøyer per døgn vil ikke medføre noen kapasitetsproblemer. Dog kan det allikevel bli
aktuelt med krysstiltak f.eks. venstresvingkjørefelt ved enkelte steder av
trafikksikkerhetsmessige grunner.
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7.2.4 Arealbruk
Forbruk av landbruks- og skogbruksarealer
Jernbaneanlegget medfører behov for permanent og midlertidig erverv av arealer der benyttes
til landbruks- og skogbruksformål. De fleste landbruks- og skogbruksarealer finnes ved Holm
samt ved riggområde Sjøskogen. Land- og skogbruksarealer er oppdelt i to overordnede typer:
1) Arealer der primært anvendes til dyrket mark
2) Arealer der primært anvendes til annet landbruksareal
Den omtrentlige fordeling av permanent og midlertidig ervervelse av dyrket mark- og annet
landbruksareal ved Holm og Sjøskogen fordelt på permanente og midlertidig erverv fremgår
av tabell 1:
Permanent erverv
(m2)

Midlertidig erverv
(m2)

I alt
(m2)

46.000
189.000
235.000
Dyrket mark
1.500
39.000
40.500
Annet landbruksareal
47.500
228.000
275.500
I alt
Tabell 1: Oppgjøring av arealer til dyrket mark og arealer til annet landbruk

Nedenstående tabell 2 viser, hvilke arealer ved Holm og Sjøskogen der primært anvendes til
landbruk eller annet landbruksareal (skogbruk). Arealer angitt i tabell 2 er oppmålt i
forbindelse med utarbeidelse av ekspropriasjonskart. Fordeling på ekspropriasjon og
midlertidig erverv fremgår således også av tabellen.
TAKST
NR
1-01
1-02
1-03
1-05

GNR /
BNR
2/5
2/2
2/1
1/1

1-06

2/8

1-07
1-10
1-13
1-14
1-15
1-16
1-17

2/16
3/1
75/1
75/4
76/7
76/31
76/1

EKSPROPRIERT
PRIMÆR
MIDL. ERV.
AREAL (m2)
AREALANVENDELSE AREAL (m2)
5.633
Dyrket mark
9.872
Dyrket
mark
300
15.243
Dyrket mark
6.025
19.596
Dyrket mark
26.779
48.816
4.703
Dyrket mark
24.948

245
1.740

Annet landbruksareal
Dyrket mark

1.232
587

Dyrket mark
Annet landbruksareal

3.309
3.372
10.501
822
40.741
20.055
30.786

PRIMÆR
AREALANVENDELSE
Dyrket mark
Dyrket mark
Dyrket mark
Dyrket mark
50 % = Dyrket mark
50 % = Annet landbruk
Annet landbruksareal
Annet landbruksareal
Dyrket mark
Dyrket mark
Dyrket mark
Annet landbruksareal
Dyrket mark

Tabell 2) Primær arealbruk fordelt på dyrket mark og annet landbruksareal (skogbruk)

7.3 Konsekvenser i byggetiden
7.3.1 Sporomlegging og avvikling av togtrafikk i byggetiden
Arbeidet med oppbygging av parsellen skjer, så den normale togtrafikken i langt den største
delen av tiden enten er som i dagens situasjon eller forbedret.
Under bygging av tunnel og den lengste del av jernbanen på etappen fra Holm til
Holmestrand, kan dagens spor benyttes uhindret i den normale driftperiode om dagen. Det kan
bli mindre perioder med langsom kjørsel. Arbeidskjørsel på driftsporet vil skje om natten, der
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det er driftsstopp for andre tog. I en kortere periode i sluttfasen, må togdrift på etappen stanses
helt for at foreta de siste koblingene mellom nytt og eksisterende spor.
Under bygging av tunnel og den lengste delen av jernbanen på etappen fra Holmestrand til
Nykirke, er antallet av tilgjengelige spor utvidet til to på strekningen fra Holm til
Holmestrand. Fra Holmestrand til Nykirke kan dagens spor benyttes uhindret i den normale
driftperiode om dagen. Det kan bli mindre perioder med langsom kjørsel. Arbeidskjørsel på
driftsporet vil skje om natten, der det er driftsstopp for andre tog. I en kortere periode i
sluttfasen, må togdriften stanses helt på etappen for at foreta de siste koblinger mellom det
nye og eksisterende spor.
7.3.2 Anleggsområder
Anleggsområdene er fremfor alt plassert i forbindelse med tunnelpåhugg og tverrslag.
Tunnelpåhugg for Rambergtunnelen skjer fra nord ved Holm, og for Grettetunnelen fra sør
ved Nykirke. Tverrslag skjer for Rambergtunnelen ved Steinbrudd ved Sjøskogen, samt for
Grettetunnelen ved næringsbygget Peter Pan.
Ved anleggsområdene skal det finnes plass for alle entreprenørens og byggherrens fasiliteter,
f.eks verkstedtelt og lagerplass, kontorrigg, servicebrakker, nødvendige trafikkarealer for
tungtransporten, boligrigg for personell samt et område egnet for mellomlagring av
steinmasser. Arealet bør være minimum 10 da., men er avhengig av formen på aktuelt
område, lokalisering av selve påhugget og nødvendig trafikkareal. De fleste av de foreslåtte
anleggsområdene utgjør omtrent 20 da.
Anleggsområdet ved Holm er plassert på vestsiden om Rv 313. Tverrslaget ved Steinbrudd
ved Sjøskogen er plassert på vestsiden av Rv 313. Tverrslaget for Grettetunnelen ligger ved
næringsbygget Peter Pan. Dette ligger i forhold til omgivelser og naboer mindre
hensiktsmessig til, noe inneklemt mellom bolighus, næringsbygg og helseinstitusjon. Dette vil
kreve omtanke og detaljering av tunnelpåhuggets plassering og riggområdets disponering i
forhold til miljø- og naboforhold. Det søndre påhugget for Grettetunnelen er plassert ved
Nykirke.
7.3.3 Støy
Grunnlag for beregningene
Under anleggsfasen vil det være forskjellige aktiviteter som kan gi anledning til støygener.
Foruten transport av masse med lastbiler, kan det bli snakk om spunsing, sprenging og riving
av spor, plattformer og bygninger, samt fra sporarbeider m.v. Av disse aktivitetene har det
kun vært mulig å beregne støyen fra massetransporten, idet de øvrige aktivitetene først vil bli
fastlagt nærmere i byggeplanfasen.
Støybelastningen fra massetransport i anleggsfasen er beregnet i henhold til Road Traffic
Noise - Nordic Prediction Method i form av beregningsprogrammet SoundPLAN version 6.4.
Støy fra transport av masse er beregnet for lastbilkjørsel på følgende ruter, og med følgende
antall lastbiler pr. uke og pr. døgn i dagtimerne kl. 07 – 19. Det er forutsatt at det kun kjøres
på hverdager (5 dage om uken). På de angitte rutene er der foretatt beregning for utvalgte,
utsatte områder med bebyggelse tett opp til veien.
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Lastbiler pr. døgn
(kl. 07 – 19) hver vei
60

1. Fra Påhugg Holm til Hanekleiva
pukkverk
2. Fra Tversslag Sjøskogen til
60
12
Solum pukkverk gjennom
Holmestrandtunnelen
3. Fra Solum pukkverk til Sjøskogen
60
12
gjennom Holmestrand by
4. Fra Tversslag Peter Pan til Solum
60
12
pukkverk*
5. Fra Tversslag Peter Pan til Skaane
60
12
pukkverk*
Tabell 6.2: Angivelse av ruter for massetransport og antall lastbiler.
*Fra Tversslag Peter Pan er massen forutsatt likelig fordelt mellom Solum og Skaane pukkverk.

Videre er det antatt at lastbilerne kjører 30 km/t på mindre veier, 70 km/t på større veier og 40
km/t gjennom Holmestrand by.
Den beregnede støybelastningen er vurdert etter de retningslinjene som er oppstilt i
”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (26.01.05)”. Således
bestemmes en såkaldt dag-kveld-natt (LDEN) verdi av den beregnede støy og området inndeles
i tre soner afhengig av LDEN verdien: Grønn, Gul eller Rød sone.
•
•
•

Grønn sone er områder hvor LDEN er lavere end 55 dB.
Gul sone, hvor LDEN er mellom 55 og 65 dB.
Rød sone, hvor LDEN er høyere en 65 dB.

Vedrørende støy fra annen anleggsaktivitet enn transport er grenseverdiene presentert i tabel 4
gjeldende i henhold til T-1442 /4/. Det skal bemerkes, at dersom anleggsarbeidene pågår ut
over seks uker, skjerpes støykravene gradvist for dag og natt perioden. Slik skjerpes
støykravene når perioden overstiger to år med 10 dB.
Bygningstype

Støykrav om dagen
(LpAeq,12h, 07 – 19)

Støykrav om aftenen
(LpAeq,4h, 19 – 23)
eller søn-/helligdager
(LpAeq,16h, 07 – 23)
60

Boliger,
65
fritidsboliger,
sykehus, pleiehjem
Skole, barnehager 60 i bruksperioden
Tabel 4: Gjeldende grenseverdier for støy fra anleggsarbeid.

Støykrav om natten
(LpAeq,8h, 23 – 07)

45

Resultater av beregningene
Beregninger viser følgende for hus som ligger i nærheten av veiene for massetransport:
•

På ruten fra påhugg i Holm til Hanekleiva pukkverk, kjøres det på en stor vei (70
km/t) gjennom bebygget område. Her vil hus med en avstand mindre end ca. 15 meter
fra veien ligge i gul sone (55 ≤ Lden < 65). Hus lenger vekk fra veien ligger i grønn
sone (Lden< 55).
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På ruten fra tversslag i Sjøskogen til Solum pukkverk, kjøres det på en smal vei (30
km/t) nær tversslaget. Her ligger en gård tett på veien. Gårdens sørligste bygning
ligger delvis i den gule sonen (55 ≤ Lden < 65). De andre bygningene ligger i grønn
sone (Lden< 55).
Likeledes på ruten tversslag i Sjøskogen til Solum pukkverk, kjøres fra tversslaget
gjennom Holmestrandtunnelen (70 km/t) og retur til tversslaget gjennom Holmestrand
by (40 km/t). På ruten gjennom Holmestrand by vil alle husene ligge i den grønne
sonen.
På ruten fra tversslag Peter Pan til Skaane pukkverk, kjøres det på en stor vei (70
km/t) gjennom bebygget område. Her vil hus med en avstand på mindre end ca. 10
meter fra veien ligge i gul sone (55 ≤ Lden < 65). Hus lenger vekk fra veien ligger i
grønn sone (Lden< 55).

Vurdering av resultatene
Etablering av ny jernbanestrekning - Vestfoldbanen - vil innebære en vesentlig økning av
lastbiltrafikken i området i anleggsfasen.
Beregningene av støyen fra denne trafikken viser, at på veier hvor det kjøres 70 km/t og med
60 lastbiler i døgnet hver vei (mellom kl. 07 – 19), vil hus nærmere enn ca. 15 meter fra veien
bli utsatt for støynivåer, Lden, mellom 55 og 65 dB. For ruten gjennom Holmestrand, hvor det
kjøres 40 km/t med 12 lastbiler i døgnet, vil ingen hus bli utsatt for støynivåer, Lden, over 55
dB.
Da støybelastningen fra eksisterende trafikk i området er ca. 3 dB høyere end støyen fra
massetransport, vil det samlede støynivå fra veitrafikken økes med 1 – 2 dB.
Støyen fra øvrige anleggsaktiviteter kan ikke forutses på nåværende tidspunkt. Det vil bli
overveid å etablere et støyovervåkningsprogram, hvor støynivået løpende overvåkes i utsatte
posisjoner, med henblikk på mulige korrektive handlinger.
Under anleggsfasen kan det forekomme strukturlyd i bygninger som stammer fra sprenginger
og fra ramming/treff. Det er gitt at det vil forekomme hyppige sprenginger, idet hele tunnelen
er planlagt sprengt ut av fjellet, men det er ennå uvisst om det vil forekomme ramming.
7.3.4 Anleggsarbeidene
Generelt støv

Klager angående støvplager er bortsett fra støy, kan hende den mest vanlige klagen i
forbindelse med anleggsarbeid.
Av støvende virksomhet kan nevnes
1. Sprengning og boring
2. Massedeponering
3. Transport / massetransport
For de to første punktene kan en tenke seg følgende aktuelle tiltak:
• Oppsamling av støv ved boring
• Vanning av massedeponi
Formålet med renhold er å søke å fjerne kilden, dvs veistøvet, slik at problemene med
nedsmussing og svevestøv kan reduseres i kortere eller lengre perioder
UVB-50-A-20401_00A_2008_06_09_Detaljplan Bygg-Bane.doc

Dokumentnummer: UVB-50-A-22401
Vestfoldbanen Holm-Nykirke
Detaljplan Bygg/Bane. Planhefte 1

Dato:
Revisjon:
Side:

09.06.08
00A
122 av 143

Aktuelle tiltak i den sammenheng vil være:
Vaskeanlegg i tunnelen

Vaskeanlegget bør fortrinnsvis etableres i bunnen av tverrslaget, slik at så mye som mulig av
vaskevannet renner av bilene før de når ut i friluft. Vaskeanlegg med mulighet for spyling av
dekk og inne i skjermer samt underspyling som vist i figuren under.

Gulvmontert underspyling (Brøvig Oscillerende Underspyler)
Asfalterte flater

Tverrslagstunnelen bør være asfaltert helt ned. Videre bør det meste av riggområdet asfalteres
(de mest trafikkerte delene) med fall mot drensgrøft, eller sluk, med sandfang.
Avtale med byrå

Tiltak knyttet til anleggsområdet og nærliggende veier er preventive tiltak. I tillegg bør en ha
avtale med byrå som rykker ut og vasker hus og fasader dersom det kommer inn berettigede
klager fra naboer.
Tiltak ved Holm-Nykirke

Ved utbygging av dobbeltspor langs traseen Holm- Nykirke vil støvreduserende tiltak som
indikert over følge av kontraksvilkår. Det vil bli tre vaskeanlegg ved hhv Holm og
tverrslagene ved Sjøskogen og Peter Pan, som sørger for spyling av kjøretøy før de kommer
ut av tunnelen.
7.3.5 Naboforhold
Traseen vil det meste av tiden gå gjennom områder med meget spredt eller ingen bebyggelse,
men ved Holm og ved Holmestrand stasjon passerer traseen områder med boliger og
trafikkerte veier. Alle eiendommene må sikres tilfredsstillende adkomster i anleggsperioden.
Massetransport vil til dels passere gjennom områder med boliger, arbeidsplasser og skoler.
Der må skapes tilstrekkelig trafikksikkerhet i forbindelse med massetransporten.
Der skal legges vekt på at bolignære områder skal tilfredsstille barn og unges behov, samt at
adkomst til skoler, idrettsplasser, lekeområder og institusjoner skal være ivaretatt på en
betryggende måte. Viktige forhold vil være å trafikksikre gangforbindelser og gjerder som
forhindrer ferdsel på sporområdene og riggplassene.
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I forhold til anleggsgjennomføringen vurderes varighet på anleggsarbeidene, miljøulemper og
risiko for ulykker og andre uforutsette hendelser. Informasjon kan delvis redusere beboernes
utrygghet og usikkerhet om hvordan situasjonen kommer til å bli. Det er viktig, at naboer blir
informert om konsekvensene av anleggsarbeidene, og at bebyggelse i nærheten av traseen skal
besiktiges før anleggsstart og følges opp under arbeidene.
Der vil være en langvarig konsentrasjon av innsatsen på Holmestrand Stasjon og området
omkring denne. Dette området bør derfor være gjenstand for særlig oppmerksomhet med
henblikk på at holde informasjonsnivået høyt og genene så begrensede som mulig.
7.3.6 Rystelser ved sprengning
Vibrasjonene fra sprengningsarbeidene vil være merkbare over et stort område. Det er
eksempler på at det forekommer klager og påstand om bygningsskader på avstander helt opp
til 2 km fra der det sprenges. Det har imidlertid liten hensikt å kartlegge bebyggelsen innenfor
et så stort område. Kartleggingen begrenses til det området som blir sterkest berørt av
sprengningsvibrasjonene og der skaderisikoen er reell, d.v.s. ca. 50 m ut til sidene for
tunneltraséen der byggene står på berg, og ca. 100 m ved løsmassefundamentering..
Fastsettelse av grenseverdier utenfor denne sektoren bør gjøres ved behov i forbindelse med
en eventuell behandling av klagesaker.
Det må foretas en kartlegging av fundamenteringsmåten til bygningsmassen langs hele traséen
ved hjelp av spørreskjema til hjemmelhavere og befaring med visuell inspeksjon langs
traséen. Resultatet av denne kartleggingen danner et foreløpig grunnlag for fastsettelse av
vibrasjonsgrense(r) for hver enkelt bygning. Som en del av bygningsbesiktigelsen som skal
utføres på et senere tidspunkt, må det innhentes supplerende opplysninger. Disse vil bli
benyttet til eventuelt å justere vibrasjonsgrensene.
Grenseverdier for sprengningsvibrasjoner er beskrevet i NS 8141Vibrasjoner og støt. Måling
av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk.
Følgende parametre har innvirkning på grenseverdien:
•

Grunnforhold

•

Bygningstype

•

Bygningsmaterialer

•

Fundamenteringmåte

•

Avstand mellom bygning og sprengningssted

For bygninger som er fundamentert til fast berg, er avstandsfaktoren 1,0 uansett avstand. For
bygninger som er fundamentert på løsmasser, avtar avstandsfaktoren tilnærmet lineært fra 5 m
ut til 200 m. På større avstander er den konstant 0,5. Når det blir angitt spesifikke
grenseverdier for de enkelte løsmassefundamenterte bygninger, er det viktig å merke seg at
angitte grenseverdier er relatert til et gitt avstandsintervall mellom sprengningssted og
bygning.
For å redusere antall grenseverdier, er det for løsmassefundamenterte bygninger valgt å bruke
faste avstandsfaktorer innenfor et definert avstandsintervall.
På avstander under 5 m gjelder ikke standarden.
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Grenseverdi (mm/s) ved avstand:
5-10m

10–20m

20-50m

50-100m

>100m

84

84

84

84

84

(70) 50

(70) 50

(70) 50

(70) 50

(70) 50

Spissbærende peler eller
pilarer

Spesielt følsomme
bygninger inkl.
siporex

45

45

45

45

45

Direkte på berg
(Skifer med v<4000 m/s)

Industri- og
kontorbygg

60

60

60

60

60

Tynt avrettingslag over
berg

Vanlige boliger

50

50

50

50

50

Spissbærende peler eller
pilarer

Spesielt følsomme
bygninger inkl.
siporex

33

33

33

33

33

1)

Vertikal svingehastighet v = 70 mm/s er en meget høy verdi i bolighus og vibrasjoner i den
størrelsesorden vil medføre mange klager. Det er også stor fare for tingskader i huset. Der de
økonomiske konsekvensene ikke blir for store på grunn av liten overdekning, anbefales det at
vibrasjonsnivået holdes under vertikal svingehastighet v = 50 mm/s.
Fundamenteringsforhold Bygningstype

Fast lagret morene.
Fylling med komprimert
sprengstein

Leire, vannrik silt

Grenseverdi (mm/s) ved avstand:
5-10m

10–20m

20-50m

50-100m

>100m

Industri- og
kontorbygg

26

23

20

17

15

Vanlige boliger

22

19

16

14

13

Spesielt følsomme
bygninger inkl.
siporex

14

12

10

9

8

Industri- og
kontorbygg

12

11

9

8

7

Vanlige boliger

11

9

8

7

6

Spesielt følsomme
bygninger inkl.
siporex

7

6

5

5

4

På de bygningene hvor fundamenteringen er ukjent, er det antatt en grenseverdi ut fra stedlig
løsmassetype. Ved å måle vibrasjoner med vibrasjonsmålere som registrerer kurveforløpet,
kan fundamenteringsmåte til en viss grad bestemmes ved å se på energifordelingen i
kurveforløpet. Høy energi på høye frekvenser indikerer at bygningen er fundamentert på fast
berg.
Vibrasjonsnivået må dokumenteres med vibrasjonsmålere på de bygningene som til enhver tid
antas å være mest utsatt for vibrasjoner. For å vinne erfaring bør det foretas kontrollmålinger
på utvalgte bygninger 50-100 m ut til siden for stuffene for å kunne dokumentere
vibrasjonsdempingen med økende avstand.
Der bygningene er fundamentert både på berg og løsmasser, må det monteres to målere for å
kunne dokumentere at vibrasjonsnivået overholdes både på berg og løsmasser.
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7.3.7 Sikkerhet
I byggeperioden skal HMS ivaretas av byggledelsen og entreprenøren. Det vil bli utarbeidet
krav og rutiner for dette i sammenheng med kontraktsutarbeidelsene.
Trafikksikkerheten under byggeperioden er behandlet i avsnitt 6.12, som omhandler
trafikksikkerheten i både det ferdige anlegget, samt i bygge- og anleggsfasen.
7.3.8 Fremkommelighet for publikum
Det bedømmes at fremkommeligheten for publikum under byggeperioden vil påvirkes
forholdsvis lite. I forbindelse med anleggstrafikken kan det skje forstyrrelser, særlig ved
anleggsveier ved tunnelpåhuggene og tverrtunnelene.
Det gjøres to påhugg for rømningstunneler i veitunnelen for Rv 313. I forbindelse med dette
arbeidet er det sannsynlig at trafikken må stoppes i tunnelen. Midlertidig omlegging av
trafikken kan skje øst for tunnelen gjennom at mindre, lokale veier benyttes.
Tilgjengligheten til skogs- og turområdene vurderes ikke å bli minsket i forbindelse med
jernbanebyggingen, til dels avhengig av at en stor del av arbeidet drives i tunnel.
Det kan finnes behov for enkelte mindre og midlertidige trafikkforandringer i byggeperioden.
7.3.9 Kulturminner og kulturmiljø
Holmestrand Kirke vil, på bakgrunn av beliggenheten tet på jernbanen, være særlig utsatt for
vibrasjoner i anleggsfasen. Jernbanen vil føres nær forbi Holmestrand kirke i en
løsmassetunnel, hvor det vil bli utført sprengninger i anleggsfasen. På grunn av kirkens alder
og tilstand er det vanskelig å avgjøre presis hvilke vibrasjonsnivåer som vil være skadelige for
kirken. Ytterligere er det på nåværende tidspunkt vanskelig å avgjøre, hvilke vibrasjonsnivåer
kirken vil bli utsatt for under sprenging. Dette vil være avhengig av detaljer vedrørende
sprengingene som ennå ikke er avgjort. Et forhold indikerer imidlertid, at kirken ikke vil bli
utsatt for bygningsskadelige vibrasjoner: der er tidligere utført sprenginger tett på kirken ved
etablering av den nåværende veitunnelen av Rv 313 uten at kirken led noen skade.
I riggområdet Sjøskogen finnes automatisk fredede kulturminner, som dog ikke kommer i
direkte konflikt med plassering av tverslagg, rømningsveier og riggområder. På en strekning
på ca. 75 meter gjennomløper den eksisterende veien frem til ny anleggs/rømningsvei dog et
bosetning-aktivitetsområde, hvor det er funnet enkelte arkeologiske funn. Da den eksisterende
veien benyttes gjennom området vil det ikke oppstå konflikter. Det skal dog innskjerpes for
entreprenører at de ikke skal kjøre utenfor veien gjennom området.
Lengre sørpå i riggområde Sjøskogen, i skogen mellom de to jordfeltene (umiddelbart sør for
innkjørsel til tverslagg) finnes tre bosetning-aktivitetsområder som er automatisk beskyttede.
Plassering av riggområder skal ta hensyn til ikke å berøre disse tre mindre lokalitetene.
I samarbeide med kulturavdelingen i Vestfold fylkeskommune screenes hele området for bl.a.
arkeologiske funn i løpet av sommeren 2008. Screeningene vil foregå som en kombinasjon av
gravinger og visuell befaring, på arealer over tunneler som visuell befaring.
7.3.10 Naturmiljø
Tunnelprosjektet vil ikke fysisk berøre Tangenbekken naturreservat. Søndre påhugg for
Grettetunnelen ligger imidlertid vest for reservatet, og det er viktig at anleggsdriften ikke
påvirker livet i Tangenbekken.
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Ved utformingen av det planlagte riggområdet, må en ta spesielle hensyn til Tangenbekken da
denne er ørretførende og renner gjennom et naturreservat. Det er ikke planlagt tunneldrift fra
dette påhugget, men utslippsløsningen fra anleggsvirksomheten ifm skjæringen og dagsonen,
må utformes slik at det ikke foregår direkte avrenning til eller annen forurensing av, bekken.
Det anbefales at Fylkesmannes miljøvernavdeling kobles inn for å bli orientert om tiltakene i
tilknytning til tunnelarbeidene. Tiltak for at unngå uheldig påvirkning fra prosjektet, herunder
tettetiltak, vil bli vurdert nærmere i denne sammenheng.
Ved utformningen av de øvrige riggområder og anleggs/rømningsveier må det likeledes tas
hensyn til resultatene av den biologiske kartleggingen, som vil skje i løpet av våren 2008.
Tverrslagene er plassert hvor det ikke skulle være spesielle verneverdier.
7.3.11 Forurensing
7.3.11.1
Drikkevannsboringer
Mengden av registrert drikkevannsboringer langs banen, på strekning utenfor tunnelene er
relativt begrensede. Forutrensningsrisiko for grunnvannet/drikkevannsboringer i strekningen
utenfor tunnelene forventes dermed å være begrenset.
På strekningen fra Holm (start for banestrekningen, som dette prosjekt omhandler) til omtrent
Rambergtunnelens start, er der registrert to fjellboringer ved banen.
På strekningen utenfor tunnelene ved Holmestrand samt ved strekningen i det fri mellom
Rambergtunnelen og Grettetunnelen, er der ikke registrert noen drikkevannsboringer i
nærheten av banestrekningen.
Data fra den nasjonale database GRANADA er benyttet til kartlegningen av
drikkevannsboringer. Det bør bemerkes at ikke alle private drikkevannsboringer er registrert i
databasen.
Drikkevannsboringer i anleggsfasen
Der forventes ikke å være risiko for forurensing av grunnvann/drikkevannsboringer ved
anleggsarbeidet, hvis de beskrevne foranstaltninger for riggplassene og avløpsvannet fra
tunnelarbeidet følges. Dessuten skal foranstaltningene for evt. uhell, for riggplassen og
tunnelarbeidet, følges for å unngå potensielle forurensinger. Foranstaltningene beskrives
nedenfor dette.
For å sikre at byggematerialene ikke utgjør en fare for miljøet, bør entreprenøren sikre seg at
de benyttede byggematerialer lever opp til lovgivningen. Entreprenøren bør evt. utføre en
risikovurdering av de benyttede byggematerialer, for å vurdere mulige negative miljøeffekter
og eventuelt frigivelse av stoffer fra byggematerialet. Især i sammenheng med valg av
injeksjonsmidler til tunnelene, bør det gjennomføres en miljørisikovurdering (hvis det
benyttes annet enn sementbaserte midler).
Drikkevannsboringer i driftsfasen
I sammenheng med driften av banen forventes det ikke at drenvannet utgjør en fare for
forurensing.
I sammenheng med bruk av kjemiske stoffer til vegetasjonskontroll på banestrekningen, er det
fra Jernbaneverkets sprøyteansvarlige opplyst, at det ikke er noen brønner eller andre spesielle
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hensynsområder på banestrekningen i sammenheng med kjemisk vegetasjonskontroll. Dette
arbeidet utføres ut fra Jernbaneverkets regler for Vegetasjonskontroll i ballast.
7.3.11.2
Sjøer, bekker og elver
Rørlegging
Banestrekningen kommer til å krysse fire mindre vassdrag, som skal rørlegges i strekningen
nord for Rambergtunnelen. Selve bekkelukningen bør lages på en måte, så det er fri
faunapassasje for vannlevende organismer. Generelt bør anleggsarbeidet med lukning av
vassdrag foregå i perioder hvor vannføringen er lavest, for å redusere risiko for erosjon og
påvirkninger fra blant annet flom.
De fire vassdragene som skal lukkes, kan betegnes som relativt små. Det samlede vannløp for
tre av de fire vannløp er vurdert til at være 0,5 meter bredt (i april måned, hvor vannføringen
må forventes at være nær maksimal grunnet flomperioden), hvormed de enkelte vannløp
innen sammenløpet må forventes at være markant mindre.
7.3.11.3
Utslipp til resipient i anleggsfasen
Avløpsvann fra sprengning av tunnelene
I sammenheng med anleggsarbeidet skal entreprenøren sørge for en teknisk løsning til
oppsamling og utledning av avløpsvannet. Avløpsvannet vil blant annet inneholde suspendert
materiale og kjemiske stoffer fra sprøytesement, hvormed det er viktig at fjerne forurensingen
fra avløpsvannet tilstrekkelig før det utledes til resipienten.
Avløpsvannet fra tunnelarbeidet er foreslått sluppet ut i sjøen utenfor de tre riggplassene for
tunnelanleggsarbeidet. De forventede utledningsstedene er Oslofjorden ved Holm,
Oslofjorden ved Sjøskogen samt Oslofjorden ved Peter Pan.
Mengdene av produksjonsvann i anleggsfasen vil variere med når boringene/sprengningene
utføres. Boring av en salva er estimert til at kreve 46,2 m3 kjølevann (avløpsvann som skal
håndteres) og injeksjonsboringer vil kreve 291 m3 kjølevann (avløpsvann som skal håndteres).
Fær utslippet, skal avløpsvannet renses i sammenheng med diverse kjemiske stoffer (rester fra
sprengningsmaterialet og olje fra entreprenørmaskinene), suspendert materiale (partikler i
sprengsteinstøv kan blant annet gi skader på fisk og andre vandlevende organismer, og bør
derfor fjernes før avløpsvannet utdeles til resipienten). Dessuten bør pH justeres, da
avløpsvannet forventes å være meget basisk, blant annet grunnet det benyttede sprøytesement.
For at fjerne suspendert materiale fra avløpsvannet, bør sedimentasjonsbassenger oppstilles på
riggplassene utenfor tunnelene. Dimensjonering samt antall av sammenhengene
sedimentasjonsbassenger, bør bestemmes ut fra et estimat av mengden av avløpsvann som
forventes dannet samt sedimentasjonstiden. De store partiklene kan fjernes ved
sedimentasjon. Fjerning av partikler vil også føre til at konsentrasjonen av tungmetaller og
organiske forurensninger, som bindes til partikler (slik som olje og PAH), vil reduseres.
Jernbaneverket bør godkjenne dimensjoneringen av sedimentasjonsanlegget før det anlegges.
Dessuten bør sedimentasjonsanlegget, samt oljeutskilleren godkjennes før selve
anleggsarbeidet begynnes. Der bør anlegges todelt basseng m/omkobling for bruk av det ene
(ved tømming av slam) eller begge kamrene. Sedimenterte masser fra prosessvannet må ikke
deponeres sammen med sprengstein, men håndteres særskilt. Disse massene bør behandles
som spesialavfall og leveres til godkjent mottak.
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pH bør reguleres for avløpsvannet før det utledes, da blant annet sprøytebetong i perioder vil
medføre en høy pH-verdi. Det er ikke uvanlig at pH kan komme opp i 10-12,5 rett etter bruk
av store mengder sprøytebetong. Kravet til regulering av pH-verdien, avhenger blant annet av
fortynningsgraden ved utledning til sjøen.
Avløpsvann fra riggplassen og fyllplasser
Entreprenøren skal sørge for å håndtere avløpsvann fra riggplassen (avløpsvann fra etablering
av brakkeby i sammenheng med arbeidsplassen, og avløpsvann oppsamlet i sammenheng med
en påfyllingsplass til entreprenørmaskiner).
Det vil fremkomme prosessavløpsvann i form av regnvann fra påfyllingsplassen som kan
inneholde olje (grunnet oljesøl ved tankingen mm). En del av riggplassområdet bør utformes
med tette flater (blant annet drivstoffpåfylling, vask og vedlikehold av entreprenørmaskiner
med mer), og avløpsvann herfra skal ledes til en oljeutskiller og sandfang før utledning til
mottaker.
Eventuelle uhell, som medfører utslipp til miljøet fra riggplassen, skal hurtigst mulig
håndteres (oppgravning av jord med mer). Det skal meldes til relevante miljømyndigheter og
følges opp med supplerende prøvetaking og analyser. En nærmere beskrivelse av hva som
skal gjøres ved uhell, skal beskrives i entreprenørens beredskapsplan for anleggsarbeidet.
7.3.11.4
Forurensingsfare i driftsfasen
Størstedelen av drenvannet vil bli ledet til Holmestrand by, og vil kunne utledes direkte til
sjøen utenfor Holmestrand kyst gjennom en nyetablert VA-ledning, som føres ut til en dybde
av minst 10 meter. Mengden som ledes ut til sjøen utenfor Holmestrand stasjon, er estimert til
cirka 2.000 m3/døgn. Dessuten utledes cirka 575 m3/døgn til bekker/elver nord for
Rambergtunnelen.
Drenvannet fra tunnelene kan betraktes som tilstrekkelig rent, og vil derfor ikke kreve rensing
før det utledes.
7.3.11.5
Nødvendige målinger og tilstandsundersøkelser
Generelt bør det utarbeides et kontrollprogram med prøvetagning og analyser under
anleggsarbeidet, for å sikre en akseptabel vannkvalitet etter rensing, så det ikke skader
mottakeren når det ledes ut. Konsentrasjoner av kjemiske stoffer og suspendert materiale med
mer i avløpsvann fra anleggsarbeidet, skal estimeres når mengden av sprengningsmateriale
med mere er kjent og sedimentasjonsanlegget er bygget. Dette bør gjøres så oppholdstid og
fjerning av suspendert materiale er bedre kjent.
Der vil være et stort vannflow under sprengingsarbeidet, hvormed rensingen kommer til å
foregå relativt fort (oppholdstiden i rensebassengene vil være begrenset grunnet
vandmassenes størrelse). Det er derfor viktig at det løpedne foretas målinger av utløpsvannets
kvalitet, for å vurdere om grenseverdiene for de enkelte stoffene er overholdt.
Målingene bør utføres daglig på selve lokaliteten, da anleggsarbeidet bør settes i pause hvis
det observeres for høye konsentrasjoner av et kjemisk stoff eller for høy pH.
De store vannmengdene forventes ikke å utgjøre et problem, da de utledes til sjøen. Dog bør
vannet føres ut hvor fjorden er tilpass dyp, så det forekommer en tilstrekkelig oppblanding.
Det skal punktvis fortas undersøkelser av drenvannet fra tunellstrekningen under driftsafasen,
for å vurdere eventuelle endringer i konsentrasjonene som vil medføre krav om rensing før
utledning til resipienten.
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Måleprogrammer i driftsfasen bør tilrettelegges strategisk etter årstiden, da vannføringen av
overflatevann og dannet drenvann varierer med årstiden. Det bør derfor utføres flere målinger
om våren/sommeren, da det her vil være et større utslipp til tunnelene (grunnet snøsmeltning
og flom).

7.4 RAMS
Jernbaneverket er pålagt å følge RAMS-kravene gitt i standarden EN 50126 [33]. Denne
standarden er jernbanespesifikk og definerer RAMS. Det vil si pålitelighet (R, reliability),
tilgjengelighet (A, availability), vedlikeholdbarhet (M, maintainability) og sikkerhet (S,
safety) og samspillet mellom dem. Standarden foreskriver en prosess for RAMS-styring
basert på systemets/anleggets livsløp og oppgavene forbundet med denne styring. En del av
denne prosessen er en systematisk prosess for spesifisering av RAMS-krav og for å
demonstrere at kravene er oppnådd.
Som en del av dette arbeidet er det utarbeidet en RAM og Sikkerhetsplan [34], som beskriver
hvordan RAMS-prosessen skal forløpe i prosjektet. Denne planen er et ”levende” dokument,
som oppdateres underveis i prosjektet.
En identifikasjon av de farene som kan tenkes i prosjektet, er gjennomført og resultatet av
denne identifikasjonen er nærmere beskrevet i Grovanalysen [35]. De identifiserte farene er
overført til en farelogg [32]. Fareloggen er i kontinuerlig bruk underveis i prosjektet og vil
revideres hyppig. Når nye farer er identifisert, skal de innlegges i fareloggen og tiltak eller
endringer i status for de enkelte farer skal loggføres.
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8 ERVERVELSE AV TOMT
Jernbaneanlegget medfører behov for erverv av arealer, både permanent og midlertidig.
Permanent ervervelse av tomter er nødvendig for å kunne gjennomføre anlegget. Permanent
innløsning av arealer omfatter arealer i en nærmere definert sone omkring det nye anlegget
utarbeidet etter normalprofiler og tverrprofiler. Permanent erverv av tomter omfatter dessuten
arealer som skal benyttes som rømningsveier og redningsplasser.
Midlertidig tomtervervelse er nødvendig for å kunne gjennomføre anleggsarbeidene. Disse
arealene vil bli istandsatt og tilbakeført til grunneieren etter at anleggsarbeidene er avsluttet.
Midlertidig erverv omfatter arealer til anleggsveier, arbeidsveier og riggområder.
Behovet for å erverve tomter permanent og midlertidig fremgår av W-tegningene.
Der er i forbindelse med anlegget ikke behov for at innløse hele eiendommer. Nedenstående
liste omfatter tomter, hvor det er nødvendig å erverve/ ekspropriere permanente arealer:
GNR
BNR
2/5
2/2
2/1
1/1
2/8

BEHOV FOR AREAL
(m2)
Skjervikveien 16, 3070 Sande
5.633
Skjervikveien 22, 3070 Sande
300
Lille Ve 6, 3070 Sande
6.025
Gamle Sørlandske 502, 3070 26.779
Sande
Lille Ve 6, 3070 Sande
4.703

3/1

Nordre Holmsvei 20. 3070 Sande

245

3/1/52

Ørka 12, 3041 Drammen

13

75/1

Fjordveien 27, 3080 Holmestrand

1.740

76/7

Fjordveien 25, 3080 Holmestrand

1.232

76/31

Holmestrand Kommune

587

76/14
79/16
80/30
5/1

Holmestrand Kommune
Holmestrand Kommune
Holmestrand Kommune
Bruserudveien
359,
3080
Holmestrand
Holmestrand Sardine Co. A/S

90
248
231
679

10/37

/ ADRESSE PÅ GRUNNEIER

10/3

625

Bruserudveien
305,
3080 8.802
Holmestrand
10/1
Bruserudveien
296,
3080 140
Holmestrand
Tabell 1: Tomter omfattet av permanent areaervervelse.
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9 KOSTNADSOVERSLAG
9.1 Kostnadssteder
Et detaljert kostnadsoverslag for de fysiske kostnadene for parsell 5, er utarbeidet, jfr. UVB50-A-25001. Kostnadsoverslaget er utført i henhold til prinsippene ved suksessiv kalkulering.
Der er foretatt to kalkulasjoner – en for strekningen Holm-Holmestrand og en for strekningen
Holmestrand-Nykirke.
Det totale overslag for de 2 strekninger er til sammen:
•
•

50 % fraktil: 3.820 mio. NOK. ekskl. moms
90 % fraktil: 4.486 mio. NOK. ekskl. moms

Med 50 % fraktilen angis det prisestimat, hvor det er 50 % sannsynlighed for at budsjettet
overholdes og med 90 % fraktilen angis et tilsvarende estimat, hvor det er 90 % sannsynlighet
for at budsjettet overholdes.
Det samlede kostnadsoverslaget er baseret på følgende inndelig og hovedtalluden det
estimerede usikkerhedstillæg på 17%:

Ervervelse av tomter
Projektering
Tunneler
Underbygning daglinje
Øvrige konstruksjoner
Jernbaneteknikk
Stasjoner
Særskilte forhold
Byggeledelse, adm. med mer.

Kostnad
Mill. kroner
18,62 MNOK
178,17 MNOK
1668,52 MNOK
125,51 MNOK
31,83 MNKO
498,84 MNOK
332,78 MNOK
68,64 MNOK
350,75 MNOK

Fysikkestimatene er kalkulert på bakrunn av følgende faste forudsetninger:
•
•
•
•

•

•

Prisnivå er 01.04.2008
Kostnadsoverslagene er hovedsakelig basert på beskrivelse iflg. Prosesskoden,
Håndbok 026, men med forenklet tekst
Kostnadsoverslagene er eksklusive merverdiavgift
Detaljprosjektering og entreprenørens overhead (rigg og drift) er antatt lik 22 % av
summen av kostnader for øvrige elementer, inklusiv uforutsette kostnader. For tunnel
avsettes dog 33 % og til stasjonskostnader 20 %
Forberedende tiltak er som utgangspunkt inkludert i entreprenørens overhead (rigg og
drift), men til tunnelproduksjonen er det i etappe 1 avsatt ytterligere 5 mill. og i etappe
2 er det avsatt 10 mill. Prosjekt- og byggeledelse samt administrasjonskostnader
beregnes som 10 % av det samlede anleggsoverslaget
I kalkuleringene er fremtidige utgifter til teknisk rådgivning og bistand samt
utførelsesutgifter inkludert.
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9.1.1 Grunnerverv
Kostnadsoverslagene er basert på Jernbaneverkets erfaringspriser for følgende poster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyrket mark: For varig erverv av dyrket mark brukes en budsjettpris på kr. 18,- pr m2
Annet landbruksareal: Gjennomsnittspris på kr. 5,- pr m2
Grunnerverv tettsted: Pris pr. m2 på kr. 300,- for varig erverv av del av boligtomt
Erstatninger, dyrket mark: Kr. 1.000,- pr dekar og år. Erstatning utbetales i 2,5 år
etter anleggsperioden er over
Erstatninger, uproduktivt landbruk: Snittpris på kr. 1,- pr m2
For midlertidig beslag av del av boligtomt brukes en erstatning på kr. 300,- pr. m2
Generelle ulemper for grunneierne: Kr. 10.000,- pr. grunneier
Utgifter til juridisk og tekniske bistand for berørte grunneiere: Kr. 60.000,- pr. berørt
grunneier
JBV’s overtagelse av et stykke av RV313 ved Holmestrand Stasjon skjer uten
økonomisk kompensasjon, idet det er tale om overdragelse mellom statsinstitusjoner.

I kostnadsoverslagene er det dessuten lagt inn en kostnad på kr. 3 – 3,5 millioner på huset ved
Peter Pan. Det er dog ennå usikkert hva som skjer her.
9.1.2 Tunneler
Prisestimatet for tunnelarbeidene er basert på oppjusterte entreprisekostnader inkl. rigg og
drift fra dobbeltsporet Lysaker – Sandvika. Kostnadene er inklusiv portaler opp til øvre
ballastlag. Rambergtunnelen er 6366 m og Grettetunnelen er 5335 m. Teoretisk
sprengningsprofil er 118 m2. Det er én tverrslagstunnel for hver tunnel, og 5 rømningstunneler
for Rambergtunnelen, og 4 rømningstunneler for Grettetunnelen.
9.1.3 Underbygning
Prisestimatet for underbygning er basert på erfaringspriser for både Jernbaneprosjekter og
veiprosjekter. Kostnadene er inklusiv sprengning, frostsikring, overvannsledning med
kum, sjakter for skjæring med mer.
9.1.4 Øvrige konstruksjoner
Kostnadsoverslagene er basert på følgende forutsetninger:
Prisnivået er fra erfaringsdata fra tilsvarende entrepriser fra 2007/2008.
Kostnader inneholder rene priser for konstruksjoner eksklusive grunnarbeider, og omfatter
bare entreprisekostnader. Ytterligere grunnundersøkelser samt prisstigning fram til
anbudsdato og i byggetiden er ikke tatt med.
9.1.5 Jernbaneteknikk
Spor
Prisestimatet er basert på Jernbaneverkets erfaringspriser for overbygningsarbeider.
Kostnader inneholder priser for alle arbeider for overbygning inneholdende skinner, sviller
med befestigelser og overballast ned til 460 mm under SOK (skinneoverkant). Med i
kostnadsoverslaget er også isolerte skjøter og utlegging av kabelkanaler med lokk.
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Sidespor i Holm, servicespor, er i kostnadsoverslaget lagt inn med en lengde på 150 m.
Under stasjoner (tekniske stasjoner) er tatt med en pris for sporveksler. Sporveksel for
sidesporet og arbeidssporveksler er lagt inn under denne post.
Alle beskrivelser for elektrotekniske fag er beskrevet i [3].
9.1.6 Stasjoner
Prisestimatet er basert på erfaringspriser fra byggeplanen på Ski stasjon. Holmestrand stasjon
inkluderer kostnader til bussterminal, parkeringsplasser, gangveger, veger, plattformer,
personundergang med trapper og ramper, benker, vegetasjon, stasjonsbygg, støttemur som
rassikring, vegomlegging av Rv 313 nord for stasjonene, kanalisert kryss inn til stasjonen og
signal.
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10 FORKASTEDE LØSNINGER
Dette avsnitt beskriver hvilke avvik der er gjort fra endelig Hovedplan.

10.1 Nytt EU-direktiv.
Siden hovedplanen ble utarbeidet, har det kommet et nytt EU-direktiv med krav om at
horisontalradius ved stasjonsområder ikke skal være mindre enn 2000 meter. Som et resultat
av denne endringen i regleverket, vil jernbanelinja komme nærmere fjellskjæringen enn da
radien var 1000 m på stasjonsområdet i hovedplanen. Det er nødvendig med mer
rassikringstiltak enn beskrevet i hovedplanen, fordi stasjonen kommer nærmere
fjellskjæringen.

10.2 Justering av hovedplanlinja.
Mange alternativer har vært vurdert i optimaliseringsprosessen pga dårlige grunnforhold ved
Holm og Holmestrand, problematikken ved kirken og rassikringsproblematikk ved
Holmestrand stasjon. Hovedplanlinja er nå justert i forhold til disse problemene.
Hovedplanlinja og optimalisert linje er vist på kart og beskrevet i Optimaliseringsrapport
UVB-50-O-21001, [6]. Endelig linje er vist på C-tegningene.
I forhold til linja fra hovedplanen er kurvepunktet der ny linje for utgående hovedspor forlater
eksisterende linje ved Holm, flyttet nordover fra ca. km 77,070 til 76,820. Den optimaliserte
traseén går ut fra eksisterende spor ca. 300 meter tidligere enn hovedplantraséen. På denne
strekningen er det i dag kun ett spor.
Eksisterende dobbeltspor går i dag til ca. profil 76,890. Videre går høyre spor på eksisterende
underbygning frem ca. til profil 77,070, mens venstre spor går på eksisterende underbygning
frem til ca. profil 76,960. I disse områdene er det forutsatt at det blir baksing (sideflytting) av
spor på eksisterende underbygning. Videre må det bygges ny underbygning for ny trasé. Dette
for å komme lenger østover og ut på jordet for å redusere skjæringen videre sørover mot
påhugget for Rambergtunnelen. Nytt spor krysser eksisterende spor sør for tangeringen. Dette
vil medføre en noe mer komplisert faseinndeling og kobling mellom ny og eksisterende trasé i
anleggsfasen. Dette vil medføre en lengre strekning med anleggsvirksomhet nært trafikkert
spor.
Resultater fra grunnboringene viser at det er liten dybde ned til bløt og kvikk leire frem til ca.
km 77,820. For opprinnelig trasé var det planlagt skjæringer i dette området.
Stabilitetsberegninger viste at selv med de relativt beskjedne skjæringene som var planlagt,
ble det behov for omfattende bruk av stabiliserende tiltak i form av kalk-sementinnblanding i
leira. Traseen er flyttet østover ut fra bunnen av skråningen før km 77,870 for å unngå
skjæring i dette området, dette er gunstig med hensyn på geotekniske forhold.
Ved tunnelpåhugget (km 78,230) er traséen justert med kurve vestover for å gå raskere inn i
fjellet. Skjæringshøyden vil øke tilnærmet jevnt fra 0 meter i km 77,870 til 18 meter ved
påhugget. Hovedplanen hadde mer skjæring i dette området, med 0 meter i km 77,520 og 20
meter ved påhugget som da var i km 78,240. Ved påhugget ligger linja 4 meter øst for
hovedplanlinja. Skjæringen i åssiden mot tunnelpåhugget kan bli eksponert, men det er gode
muligheter for terrengforming og for å sikre en reetablering av vegetasjon for å redusere
eventuelle innsyn til terrenginngrep.
Kjerneboring gjennom svakhetssoner på Rambergtunnelen, omtrent ved km 80,670 bekrefter
at det her er dårlig bergmassekvalitet med oppknust berg og leire. Linja var opprinnelig lagt i
UVB-50-A-20401_00A_2008_06_09_Detaljplan Bygg-Bane.doc

Dokumentnummer: UVB-50-A-22401
Vestfoldbanen Holm-Nykirke
Detaljplan Bygg/Bane. Planhefte 1

Dato:
Revisjon:
Side:

09.06.08
00A
135 av 143

et område hvor 3 slike svakhetssoner krysser hverandre. I et slikt sonekryss vil det være ekstra
dårlig bergkvalitet over en lengre strekning. Det vil være betydelig bedre å krysse slike soner
hver for seg, og vi har derfor justert linja ca. 145 m lenger øst i forhold til hovedplantraseén
for å unngå sonekrysset. Samtidig får man en gunstigere beliggenhet med tanke på lengden av
tverrslag og rømningstunneler.
Videre sørover er traséen optimalisert noe for å gå minst mulig rett under eksisterende
bebyggelse, og ligger på det meste 180 meter lenger øst enn hovedplanlinja ved km 81,270.
Det er planlagt et skredoverbygg fra søndre påhugg på Rambergtunnelen og frem til km
84,640. Lengden på Rambergtunnelen blir nå 6366 meter og skredoverbygget ved påhugg sør
blir på 44 meter. I hovedplanen var Rambergtunnelen 6460 meter, og skredoverbygget på 110
meter.
Ved Holmestrand stasjon er linja justert 2-3 m østover i forhold til traséen fra revidert
hovedplan (horisontalradius 2000 m). Dette for å komme lengst mulig vekk fra fjellveggen,
og få plass til rassikringskonstruksjon. Det er lagt inn en drøyt 250 m lang kurve med R=2000
m for å tilfredsstille krav til spor ved plattform.
Det er også sett på mulighet for å øke plattformlengden til 350 m med kurveradius på 2000 m.
Dette er mulig å få til, men sporet og plattformene vil da ligge veldig nær fjellveggen i vest.
Det er i prosjektet videre forutsatt å ha en 250 meter lang plattform.

Nye plattformer vil ligge ca. 4 meter under dagens veg. Bildet er tatt fra vegen som går over
tunnelportalen.
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Det vil bli en konflikt med den eksisterende Holmestrandtunnelen og den nye
jernbanetunnelen. I dette området ved km 85,220 er optimalisert linje flyttet 2,7 meter mot øst
sammenliknet med revidert hovedplanlinje. Jernbanetrasé ligger parallelt med vegtunnelens
portal, det blir kun ca. 2 meter mellom portalene.
Det nordlige fjelltunnelpåhugget for Grettetunnelen blir i km 85,315. Forbi kirken blir det en
cut & cover -konstruksjon fra km 85,210 til 85,315, som delvis blir liggende i fjell og
løsmasser. Hovedplanen hadde ikke behov for cut & cover da den lå lenger vest i dette
området, men hadde noe større konflikt med eksisterende vegtunnel, og kunne medført
innløsning av en bolig.
Grettetunnelen er lengden på tunnelen 5335 meter, og cut & cover 105 meter (totalt 5440
meter). I hovedplanen var Grettetunnelen 5450 meter.

10.3 Sporavstand
I Hovedplanen er det forutsatt at sporavstanden generelt skal være 4,6 m. Hvor det er
uforholdsmessig kostbart, kan sporavstand 4,6 m benyttes.
I detaljplanen ble det litt inne i prosjekteringen bestemt, at sporavstanden er 4,6 m i dagen og
4,5 m i tunnelene. Der sporgeometrien i tunnelene krever det, skal sporavstanden være 4,6 m.
Dette er valgt for å gi en besparelse på tunneldriving og minimere massetransport på
offentlige veier. Minimeringen av sporavstanden er likeledes begrunnet med at dette er
benyttet for den nye tunnelen Lysaker-Sandvika.

10.4 Sporsløyfer
I henhold til Jernbaneverkets rammeplan for Vestfoldbanen bør det anlegges mulighet for
overkjøring mellom sporene for minst hver 13,5 km. I Hovedplanen er det forutsatt at det
legges en dobbeltsporsløyfe i Grettetunnelen. Det er i forbindelse med detaljplanarbeidet,
utført en nærmere vurdering av plasseringen av sporsløyfer på hele Vestfoldbanen. Denne
vurderingen utmunner i at disse legges med avstander mellom 11 og 15 km. Sporsløyfer
legges da i Rambergtunnelen. Dette gir en avstand mellom de eksisterende dobbeltsløyfer i
Galleberg og de nye i Rambergtunnelen på cirka 13,5 km. Fra Ramberg til Skoppum i km 98,
som er forutsatt å bli valgt for plassering av neste sporsløyfe, vil det bli cirka 14,7 km. I den
siste avstandsberegningen er forskjellen på cirka 1300 m inkludert, som jernbanen er blitt
forkortet mellom Holm og Nykirke.

10.5 Sidespor
I Hovedplanen blir det foreslått, at sidesporet legges i Holm i traseen for det eksisterende
sporet, som skal rives når de nye hovedsporene tas i bruk. På grunn av sporgeometrien kan en
sporveksel ikke legges med direkte forbindelse fra hovedsporene til eksisterende spor. Det er
da valgt at en sporveksel legges i rett linje umiddelbart nord for parsell 5.2, og at sidesporet
legges parallelt med hovedsporet i ny trase. Arealet for den gamle traseen kan brukes til
opplegging av materialer og parkering i forbindelse med bruk av sidesporet.

10.6 Veier
I den endelige Hovedplanen var det besluttet at den eksisterende gamle veitunnelen for E18,
den nåværende Rv 313, skal lukkes for gjennomkjøring. Det er fra Vegvesenets side deretter
kommet et ønske om at tunnelen kan stå som konstant beredskap for de tilfeller, hvor E 18 må
lukkes ned.
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Da den kommende tunnelen for Jernbanen fra Holmestrand til Nykirke vil gå inn i profil for
veitunnelen, er det prosjektert en omlegging av Rv 313 så denne går direkte inn gjennom
Holmestrand bysentrum. Ved den gamle Politistasjon etableres et nytt påhugg fra
Rådhusgaten til veitunnelen. Det etableres en rundkjøring for krysning av trafikken mellom
byen og tunnelen.

10.7 Tunneler
10.7.1 Tunnelprofil.
I hovedplanen var tunnelprofilet ca. 110 m2, for dobbeltsporet bane som teoretisk utsprengt
profil. I detaljplanen er tunnelprofilet økt til 118,476 m2 ihht Teknisk Regelverk.
10.7.2 Tunneltrasé, Tverrslag og rømningstunneler.
Tunneltrasé er beskrevet under avsnitt 10.2, ”Justering av hovedplanlinja”
10.7.2.1
Tverrslag
For Rambergtunnelen er tre alternative tverrslagskombinasjoner for tunneldrivingen vurdert i
optimaliseringsfasen:
1. Ett tverrslag i nedlagt steinbrudd mot km. 82,020
2. Ett tverrslag i nedlagt steinbrudd og driving fra Holm i tillegg
3. To tverrslag mot hhv km 79,870 og 82.810
Ut fra en totalvurdering av byggekostnader, byggetid og miljømessige forhold er alternativ 2,
med tverrslaget kalt ”Steinbrudd Sjøskogen” valgt for videre bearbeiding i detaljplan.
Et alternativt påhuggsted til dette er funnet ca. 400 meter lengre sør, i kanten av ”Jorde”. Valg
av dette stedet ville gitt litt kortere byggetid og et litt kortere tverrslag enn alternativ 2, men
ville kreve noe større inngrep i naturen, samt ny anleggsveg over jordet. Riggområdet ved
”Steinbrudd Sjøskogen” må sannsynligvis anvendes uansett. De økonomiske besparelser ved
tverrslagslokalisering ”Jorde” er derfor vurdert å ikke oppveie ulempene.
For alternativ 3, med behov for to tverrslag, ble det vurdert totalt 6 mulige tverrslagspåhugg
for de to aktuelle lokaliseringer.
For påhugg i nord ble 3 lokaliseringer vurdert, kalt hhv alternativ ”Smørstein” ved km 80,270,
”Turistinfo” ved km 79,870 og ”Ødegården” ved km 78,970.
”Turistinfo” ble vurdert å være gunstigst lokalisert, både fremdriftsmessig, kostnadsmessig,
men alle tre er grovt sett like vanskelige mhp kryssing av riksveg og jernbanetrase. Derfor ble
alternativ ”Turistinfo” valgt for videre sammenligninger av tverrslagskonsepter.
For søndre påhugg var både ”Sjøskogen Sør”, ”Jorde” og ”Steinbrudd” aktuelle og mulige. De
to siste er omtalt i alternativ 1 og 2 over og ligger strengt tatt for langt nord som lokalisering
for alternativ 3.
”Sjøskogen Sør” ble vurdert å ha gunstigst lokalisering, kortest tverrslag og enklest tilrigging,
og ble derfor valgt for videre sammenligninger av tverrslagskonsepter.
For Grettetunnelen er det ikke vurdert alternativer til konseptet med ett tverrslag, da
alternativet ved Peter Pan anses som meget gunstig. Hele tunnelen kan drives herfra innenfor
akseptabel byggetid. Det er imidlertid vurdert to varianter av lokalisering for dette tverrslaget,
ett like ved næringsbygget ”Peter Pan”, det andre ca. 400 m lengre sørvest langs riksvegen.
De to lokaliseringene har marginale forskjeller, men den siste ble forkastet på grunn av stor
usikkerhet om grunnforhold ifm kryssing av eksisterende jernbanespor.
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10.7.2.2
Rømningstunneler
I hovedplanen var det beskrevet rømning kun via tverrslag. er Det blir 5 rømningstunneler, og
rømning via tverrsalget ved Sjøskogen for Rambergtunnelen. For Grettetunnlen blir det 4
rømningstunneler, og rømning via tverrsalget ved ”Peter Pan”.
I detaljplanen er det i optimaliseringsfasen utført en grov vurdering og sammenligning av to
rømningskonsepter. Notat G2. rev 02 beskriver ulike rømningsalternativer. Det er valgt et
rømningsprinsipp basert på direkte evakueringstunneler, rømningstunneler, ut i dagen, for
hver 1000 m hovedtunnel. Dette konseptet har de laveste byggekostnader. Rent
sikkerhetsmessig er de to løsningene marginalt forskjellige, idet noen vil hevde at direkte
rømning til dagen et riktigere prinsipp enn rømning i lengre tunneler, og parallelt
jernbanetunnelen.
Den forkastede løsningen består av et rømningskonsept basert på evakueringstunnel bygd
parallelt med hovedtunnelen, kalt ”svenskeløsningen”. Svenskeløsningen innebærer bygging
av parallell rømningstunnel der hvor rømning fra hovedtunnel til sikkert sted er lengre enn
1000 m. Dvs. i områder av jernbanetunnelen som har større avstand enn 1000 m fra portaler
eller tverrslag.
Det er forutsatt et minimums tunneltverrsnitt for både parallelle og direkte rømningstunneler
på 22 m2, alle drevet innenfra eller via hovedtunnelen, med enkel standard, kun utrustet med
gangbane og bergsikring, samt minimale tiltak i dagen.
Eventuelle forskjeller i drifts- og vedlikeholdsaspekter mellom rømningsløsningene er ikke
vurdert.
Rømningstunnelene er justert etter befaring med Statens vegvesen, og møter med berørte
grunneiere. Tverrslag og rømningsveier er vist på C-tegningene.

10.8 Stasjonsområdet
Hovedplanen hadde krav til 150 langtidsparkeringsplasser inklusiv HC-parkering. I
detaljplanen er langtidsparkeringen utvidet til 221 langtidsparkeringsplasser inkl. 16 HC
plasser.
Hovedplanen beskrev et behov for 3 – 5 busser på stasjonen, detaljplanen viser
kollektivterminal for 6 busser.

10.9 Avvik fra Regelverket
Der er ikke funnet avvik fra Regelverket i det endelige jernbanetekniske prosjekt.
For det midlertidige anlegg i Holmestrand er der en, muligvis to avvik.
Radius og overgangskurvene i de midlertidige sporene ved plattformene på Holmestrand
stasjon er 840 og 804 m. Det skal gis dispensasjon til avvik fra Regelverkets normale krav til
nye baner fordi den minste radius man må ha ved plattformer er R=2000.
Hvis overhøyden i de eksisterende sporene er mindre enn den som tilslutningssporene må ha i
henhold til nye baners krav, skal det muligvis gis dispensasjon til å beregne
tilslutningssporene etter nye baners minste krav eller eksisterende baners krav.
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11 VIDERE PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING
Regulerings plan
Parsell 5, Holm til Nykirke, strekker seg over 3 kommuner i Vestfold fylke. Det skal
utarbeides reguleringsplan for hele strekningen. Reguleringskart og bestemmelser utarbeides
for hver kommune, planbeskrivelsen blir felles for hele parsellen.
Reguleringsplanen for dobbeltsporet vil i nord tilpasse seg Reguleringsplan for nytt
dobbeltspor gjennom Sande, vedtatt 26.06.96. I sør vil reguleringsplanen tilpasse seg
eksisterende reguleringsplan for Vestfoldbanen, parsell 5.1. Tangen – Bollerud, datert
02.12.1996, med endring av 05.03.1998.
Stadfestet reguleringsplan må foreligge for byggestart. Planprosess og behandling av
reguleringsplan for vedtatt dobbeltspor trasé gjennom de 3 kommunene, vil bli utført i
samsvar med retningslinjene i håndboken ”Vestfolds lille grønne”. Håndboken er utformet i
samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund i Vestfold, Vestfolds fylkeskommune,
Statens vegvesen og Fylkesmannen i Vestfold og har som målsetting å styrke samarbeid og
samhandling i arealsaker på tvers av forvaltningsnivåene. Konsekvensutredning og hovedplan
for parsell Holm til Nykirke ble godkjent i mars 2000 og ligger til grunn for detalj- og
reguleringsplanen. Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av detaljplanen.
Planområdet omfatter den nye jernbanelinjen, nødvendig tilliggende areal til nødvendig
veiareal, stasjonsområde, anleggs- og riggområde samt tverrslag og rømningsveier. Innenfor
planområdet ligger også ”Verkstedstomten” som eies av ROM eiendom. Eiendommen er en
del av det opprinnelige stasjonsbyggområdet som ligger rett bak eksisterende togstasjon og
blir liggende igjen som restareal. Det er derfor inngått en avtale mellom Multiconsult og
ROM eiendom om at tomten skal innarbeides i form av en samordnet reguleringsplan.
Hensikten er å sikre en helhetlig regulering som legger til rette for en funksjonell og
sammenhengende byutvikling i Holmestrand.
Reguleringsplanen legges ut til høring høsten 2008. Stadfestet reguleringsplan forventes å
være ferdig innen første kvartal i 2009.
Det planlegges ut ifra en byggestart for parsellen Holm – Holmestrand (byggefase 1) i
2009/2010. Dette avhenger av sentrale politiske beslutninger.
Spesifikke forhold for de ulike kommunene:
•

Sande kommune

Sande kommune har 1,1 km dagsone og ca. 1/3 av Ramberg tunnel i sin kommune.
Dagstrekningen går i hovedsak gjennom landbruksområder med til dels dårlige
grunnforhold. Sande kommune har ikke satt spesielle krav i forbindelse med behandling
av kommuneplan.
• Holmestrand kommune
Holmestrand kommune har ca. 2/3 av Ramberg tunnel, 600 m dagsone gjennom
Holmestrand stasjon, langs Holmestrandfjellet og ca. 2/3 av Grette tunnel i sin kommune.
Dagsonen gjennom Holmestrand er spesielt utfordrende da det er liten avstand mellom sjø
og brattkant, og små frihetsgrader i forhold til plassering av jernbanelinja. Det er også
denne strekking som er mest relevant i forhold til vurdering av kulturvern. Kirken med
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omkringliggende anlegg, Høybanen (deler av opprinnelig jernbanetrase) skal blant annet
vurderes særskilt i forhold til mulige bevaringsverdier.
Holmestrand har som følge av at kommunen rammes tungt av planene valgt å behandle
planprogrammet politisk, i planutvalg samt bystyre.
• Re kommune
Re kommune har kun ca. 300m dagsone og 1/3 av Grette tunnel i sin kommune. Re
kommune har ikke satt noen krav i forbindelse med behandlingen av kommuneplanen.
Byggeplan
Byggeplan og anbudsdokumenter er planlagt utarbeidet parallelt med reguleringsplan og
grunnerverv.
Grunnerverv
Grunnerverv starter opp så snart det foreligger stadfestet reguleringsplan. Det må så snart som
mulig skje en innløsning av de eiendommene som omfattes av de første byggetrinnene. Det
kan bli aktuelt å søke om forhåndstiltredelse av grunn før endelig ekspropriasjonsvedtak
foreligger, men dette kan ikke gjøres gjeldende hvis ervervet gjelder boliger.
Anleggsfaser
Store deler av jernbanestrekningen går i tunnel. I driftsfasen vil konfliktene med ny
jernbanelinje være relativt små. De største konsekvensene oppleves av naboer i anleggsfasen,
både når det gjelder arealbehov, støy og transport. Riggområder tilbakeføres og sikres med
rekkefølgebestemmelser.
Byggefase 1:
Byggestart for parsellen Holm-Holmestrand planlegges i 2009/2010. Endelig oppstart
avhenger av sentrale politiske beslutninger. Under den første byggefasen bygges det et
midlertidig spor som knytter seg til eksisterende Holmestrand stasjon. Eksisterende linje
sørover benyttes som i dag i påvente av at resten av strekningen til Nykirke (Flegstad) bygges
ut.
Byggefase 2:
Parsellen Holmestrand- Nykirke bygges, og til sist bygges Holmestrand stasjon.
Vegtilknytning til eksisterende vegtunnel kan ikke bygges før den nye parsellen Holmestrand
– Nykirke er tatt i bruk.
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Sammendrag
Miljøfaglig Utredning AS har utført en konsekvensutredning på tema biologisk
mangfold i forbindelse med planlegging av ny jernbane på strekningen Holm- Nykirke i kommunene Sande, Holmestrand og Re i Vestfold fylke.
Det foreligger ett nytt alternativ. I hovedsak vil jernbanen gå i tunnel på strekningen, men med stasjonsområdet ved Holmestrand i friluft. I tillegg vil en knapp kilometer i nord gå gjennom skogsområder før tunnelpåhugget mot sør.
Området ligger klimatisk gunstig til ved Oslofjorden. Topografien er variert med
fjellskrenter, rasmark, raviner og kulturmark. Til sammen gir dette grunnlag for et
generelt biologisk rikt område.
I området er det beskrevet 17 verdifulle naturtyper og 12 rødlistede arter er registrert. Det har vært lagt vekt på å vurdere områder som blir berørt av utbyggingsplanene, i første rekke rømningsveier og områder for tunnelpåhugg. I tillegg har det
vært fokusert på våtmarksområder over tunnelen som vil være sårbare overfor endret grunnvannstand (dreneringsvirkning av tunnelen). De fleste naturtypene er av
typen rik edelløvskog, men i tillegg er det identifisert en rik sumpskog av typen
kildeløvskog som er akutt truet i Norge. I området ligger også en rikmyr med omkringliggende sumpskog med flere rødlistede arter. I tillegg er det registrert flere
dammer, bl.a. to med rødlistearten småsalamander.
Konfliktene av utbyggingen er knyttet til sumpskogen i nord som kan bli berørt. I
tillegg vil våtmarksarealene over tunnelen være utsatt for dreneringsvirkning selv
om det i planene er forutsatt tetting. Mindre konflikter er det til edelløvskog i tilknytning til rømningsveier.
Konsekvensene er vurdert til små til middels store negative (-/--)
Det er foreslått avbøtende tiltak som merking av verdifull vegetasjon, kontroll med
avrenning fra anleggsområder og overvåking av grunnvannet i området Djupdalsmyra.
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1

Innledning
Miljøfaglig Utredning AS har utført en konsekvensutredning på tema biologisk
mangfold i forbindelse med planlegging av ny jernbane på strekningen Holm- Nykirke i kommunene Sande, Holmestrand og Re i Vestfold fylke.
Bakgrunnen for utredningen er ønske om å kunne tilpasse planer slik at naturmiljøet ikke tar vesentlig skade av inngrepene. Siden den planlagte trasèen delvis går i
tunnel under naturtyper og dammer som er sårbare overfor endret grunnvannstand
er Biofokus innleid til prosjektet for å kunne dokumentere førtilstand for flora og
fauna ved dammer i området selv om disse i utgangspunktet ikke skal påvirkes av
utbyggingen. I tillegg er naturtyper og viltlokaliteter i dagsoner og tverrslag/rømningsveier kartlagt.
Høsten 2007 ble det gjennomført en befaring for å se på potensialet for verdifulle
naturtyper i utredningsområdet. Supplerende kartlegginger ble gjennomført i mai
og juni 2008.
I Olsen (2008) sine vannundersøkelser er vanninsekter dekket opp. Også de varmekjære utformingene av edelløvskog i området er opplagt verdifulle for en lang
rekke insekter, men dette er ikke nærmere belyst i rapporten.
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2

Utbyggingsplanene

2.1

Generelt
Utbyggingsplanene er gjengitt i ulike plankart på strekningen (Multiconsult 2008).
Til grunn for planene ligger også fagnotat om naturverdier langs traseen (Multiconsult 2007) .
Det foreligger bare ett alternativ for togtunnelen med tilhørende tunnelpåslag og
rømningsveier. I tillegg er det foreslått riggområder. Oversiktskart over planene
samt registrerte naturtyper ligger under.
Utredningsområdet er definert som våtmarksområdene over tunnelstreningen og
arealer som blir påvirket av tunnelpåhugg og rømningsveier/tverrslag samt tilførselsveier til disse.
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3

Metode

3.1

Retningslinjer
Formålet med en konsekvensanalysen er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan
ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen
av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan
gjennomføres» (PBL §33-1). Her er kravet til konsekvensanalyser lovfestet med
bestemmelser for hvordan de skal utføres (Miljøverndepartementet 1995).
Formålet med utredningen er å beskrive konsekvensene for biologisk mangfold av
den planlagte jernbanelinja.
Utredningen vurderer ett alternativ, foruten alternativ 0. Behandlingen av alternativ
0 vil gi en nødvendig referanse for vurderingen av de andre alternativene.
Metoden som følges, baserer seg på metodikken som er beskrevet i Håndbok 140
fra Statens vegvesen (2006).

3.2

Registreringer
Eksisterende informasjon
Til grunn for utredningen foreligger registreringer i Naturbase (2009). For Re
kommune er grunnlaget for Naturbasen rapport fra Siste Sjanse (Abel 2005). For
de andre kommunene er det til dels manglende opplysninger om lokalitetene og
datagrunnlaget vil på sikt rettes opp. NINA-rapporten over verneverdige insekthabitater i Oslofjordområdet (Hanssen & Hansen 1998) er gjennomgått uten at det er
funnet grunnlag for avgrensning av lokaliteter i undersøkelsesområdet, men Liglaneren (lokalitet 2) er vurdert til å ha potensiell høy etomologisk verneverdi.
Artskartet (2008) er gjennomgått mhp kjente funn av rødlistearter.
Feltregistreringer
Det ble gjennomført befaring høsten 2007 samt supplerende feltarbeide i dammer
den 26.mai 2008 og i andre berørte naturtyper den 21.juni 2008.Tidspunkt for registreringer var egnet for de fleste artsgrupper, men ikke sopp. Det er heller ikke
gjennomfort undersøkelser av virvelløse dyr bortsett fra vanninsekter.
Omtalen av naturmiljøet
På bakgrunn av innsamlet informasjon er utredningsområdet beskrevet på et overordnet, generelt grunnlag. Det er lagt vekt på å sette området inn i en større geografisk sammenheng og framheve særtrekk.
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3.3

Konsekvensanalyse
Vurdering av verdi
På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller
område. Verdien fastsettes på grunnlag av et sett kriterier som er gjengitt nedenfor.
Verdivurderingen skal begrunnes.
Tabell 3.1 Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi.
Liten verdi
Inngrepsfrie og
sammenhengende naturområder,
samt andre,
landskapsøkologiske
sammenhenger

– Områder av ordinær
landskapsøkologisk
betydning

Middels verdi

– Områder over 1 km
fra nærmeste tyngre
inngrep

– Sammenhengende
områder (over 3 km2)
med et urørt preg

Stor verdi

– Områder over 3 km
fra nærmeste tyngre
inngrep

– Områder med nasjonal, landskapsøkologisk betydning

– Områder med lokal
eller regional landskapsøkologisk betydning

Prioriterte
naturtyper

– Områder med biologisk mangfold som er
representativt for distriktet

– Områder med stort
artsmangfold i lokal
målestokk

– Naturtyper i verdikategori B eller C for
biologisk mangfold

– Områder med stort
artsmangfold i regional målestokk

– Naturtyper i verdikategori A for biologisk
mangfold

– Områder med stort
artsmangfold i nasjonal målestokk

Viktige viltområde

– Viltområder og vilt-

Rødlistearter

– Leveområder for arter

– Leveområder for arter

– Leveområder for arter

i de laveste trusselkategoriene på regional
rødliste

i de laveste trusselkategoriene på nasjonal
rødliste

i de tre strengeste
rødlistekategoriene på
nasjonal rødliste

trekk med viltvekt 1

– Viltområder og vilttrekk med viltvekt
2-3

– Leveområder for arter

– Viltområder og vilttrekk med viltvekt 4-5

– Områder med fore-

i de tre strengeste kategoriene på regional
rødliste

komst av flere rødlistearter i lavere kategorier og/eller de i
strengeste kategoriene på regional rødliste

– Ferskvannslokaliteter i

– Ferskvannslokaliteter i

Ferskvannslokaliteter

– Lokaliteter som er

Naturhistoriske
områder (geologi, fossiler)

– Områder med geolo-

– Geologiske forekoms-

– Geologiske forekoms-

giske forekomster
som er vanlige for
distriktets geologiske
mangfold og karakter

ter og områder <geotoper) som i stor grad
bidrar til distriktets eller regionens geologiske mangfold og karakter

ter og områder (geotoper) som i stor grad
bidrar til landsdelens
eller landets geologiske mangfold og karakter
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representative for
ferskvannsmiljøer i
distriktet

verdikategori B eller C
for biologisk mangfold

11

verdikategori A for
biologisk mangfold

Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en glidende skala fra liten til
stor verdi. Vurderingen skal vises på en figur der verdien markeres med en pil:

Liten

Middels

Stor


Vurdering av omfang (påvirkning)
Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for
de ulike lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene
eller områdene som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0.
Omfang angis på en femdelt skala:
Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt.
I følge tiltakshaver er det lagt inn tetting av tunnelen slik av det ikke skal forekomme drenering av våtmark og fuktighetskrevende naturtyper over tunnelen, men
erfaringer viser at det likevel er en risiko for at dette kan skje.
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Tabell 3.2 Kriterier for vurderinger av et planlagt tiltaks potensielle påvirkning av naturområder (omfang)
Stort positivt omfang

Middels
positivt omfang

Lite/intet
omfang

Middels
negativt
omfang

Stort negativt omfang

Viktige
sammenhenger mellom naturområder

Tiltaket vil i
stor grad
styrke viktige
biologiske/
landskapsøkologiske
sammenhenger

Tiltaket vil
styrke viktige
biologiske/
landskapsøkologiske
sammenhenger

Tiltaket vil
stort sett ikke
endre viktige
biologiske/
landskapsøkologiske
sammenhenger

Tiltaket vil
svekke viktige
biologiske/
landskapsøkologiske
sammenhenger

Tiltaket vil
bryte viktige
biologiske/
landskapsøkologiske
sammenhenger

Naturtyper

Tiltaket vil i
stor grad
virke positivt
for forekomsten og utbredelsen av
priorterte
naturtyper

Tiltaket vil
virke positivt
for forekomsten og utbredelsen av
priorterte
naturtyper

Tiltaket vil
stort sett ikke
endre forekomsten av
eller kvaliteten på naturtyper

Tiltaket vil i
noen grad
forringe kvaliteten på eller
redusere
mangfoldet av
prioriterte
naturtyper

Tiltaket vil i
stor grad
forringe kvaliteten på eller
redusere
mangfoldet av
prioriterte
naturtyper

Artsmangfold

Tiltaket vil i
stor grad øke
artsmangfoldet eller
forekomst av
arter eller
bedre deres
levevilkår

Tiltaket vil
øke artsmangfoldet
eller forekomst av
arter eller
bedre deres
levevilkår

Tiltaket vil
stort sett ikke
endre
artsmangfoldet eller
forekomst av
arter eller
deres levevilkår

Tiltaket vil i
noen grad
redusere
artsmangfoldet eller
forekomst av
arter eller
forringe deres
levevilkår

Tiltaket vil i
stor grad
redusere
artsmangfoldet eller
fjerne forekomst av
arter eller
ødelegge
deres levevilkår

Ferskvannsforekomster

Tiltaket vil i
stor grad
virke positivt
på utbredelsen av viktige
og kvaliteten
på ferskvannsforekomster

Tiltaket vil
virke positivt
på utbredelsen av og
kvaliteten på
viktige ferskvannsforekomster

Tiltaket vil
stort sett ikke
endre forekomsten av
og kvaliteten
på viktige
ferskvannsforekomster

Tiltaket vil i
noen grad
forringe kvaliteten på eller
redusere
forekomsten
av viktige
ferskvannsforekomster

Tiltaket vil i
stor grad
forringe kvaliteten på eller
redusere
forekomsten
av viktige
ferskvannsforekomster

Naturhistoriske
forekomster

Ikke relevant

Ikke relevant

Tiltaket vil
stort sett ikke
endre geologiske forekomster og
elementer

Tiltaket vil
forringe geologiske forekomster og
elementer

Tiltaket vil
ødelegge
geologiske
forekomster
og elementer

Konsekvensvurdering
Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i
forhold til alternativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å
sammenholde miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 2, er en
matrise som angir konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis
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på en ni-delt skala fra "meget stor positiv konsekvens" (+ + + +) til "meget stor
negativ konsekvens" (– – – –). Midt på figuren er en strek som angir intet omfang
og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de positive konsekvenser, og
under streken de negative konsekvenser.

Figur 2. Konsekvensvifta. Kilde: Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006)

Sammenstilling av konsekvens
Det lages en tabell som gir en oversikt over miljø eller delområder som er vurdert,
og for hvert av disse angis konsekvensen av de ulike alternativene. Miljø/områder
som ikke berøres, angis med en gråtone i tabellen. For hvert alternativ angis en
samlet konsekvens. Denne begrunnes i teksten. I tillegg skal også alternativene gis
en innbyrdes rangering. Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et faglig ståsted. Det beste alternativet rangeres øverst (rang 1).

3.4

Avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak innebærer justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en
ekstra kostnad på utbyggingssiden, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige avbøtende tiltak beskrives.

Miljøfaglig Utredning AS
Rapport 2008:23

14

Bilde 1 Rik edelløvskog nord for Djupdalsmyra
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4

Registreringer

4.1

Generelle naturforhold
Holmestrand kommune ligger på oslofeltet der berggrunnen hovedsakelig er rik.
På store araler er det avsatt mektige marine avsetninger som gir grunnlag for et
produktivt jordbruk. Området ligger klimatisk gunstig til ved Oslofjorden. Sammen
med varme somre gir dette grunnlag for en varmekjær og krevende vegetasjon.
Naturgeografisk ligger undersøkelsesområdet i boreonemoral vegetasjonssone
(Moen 1998). Edelløvskoger med varmekrevende arter dominerer i solvendte lier
med godt jordsmonn. Nordre del av området tilhører landskapsregion ”Skogstraktene på Østlandet”, underregion ”Eikern”, mens sørlige deler av området tilhører
landskapsregion ”Leirjordbygdene på østlandet” underregion ”slettebygdene i Vestfold” (Puschmann 2005).
Det norske meteorologiske institutt, DNMI, har en målestasjon på Galleberg. Her
er den gjennomsnittlige årstemperaturen for perioden 1961-1990 på 6,2 °C, med
minimum i januar på gjennomsnittlig -4 °C og maksimum i juli på gjennomsnittlig
16,7 °C. Nedbørsnormalen for samme periode er 915 mm/år, med mest nedbør i
månedene august til november (Kilde: DNMIs hjemmeside; met.no).

4.2

Geologien i undersøkelsesområdet
Berggrunnen i undersøkelsesområdet består hovedsakelig av basalt med sandstein
fra Silur alder i en smalt bånd ned mot fjorden. Basalt er en bergart som gir grunlag
for et relativt baserikt jordmonn, noe som er gunstig for mange krevende planter.

Figur 3 Berggrunnskart Holmestrand. Kilde: Norges geologiske undersøkelse 2008.
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4.3

Naturtyper i undersøkelsesområdet
I området er det registrert en rekke naturtyper av høy verdi. Felles for dem er at de
er relativt dårlig undersøkt og det mangler begrunnelse for avgrensing og verdsetting. I tillegg er det to naturreservater, Bogen og Tangenbekken, som ligger i og
nært opptil den planlagte trasèen.

Figur 4 Tangenbekken naturreservat

Vernefomålet til Tangenbekken naturreservat er som følger: ”Formålet med fredningen er å bevare en frodig og sjeldent velutviklet edellauvskog i et aktivt ravinelandskap. Skogen består vesentlig av gråor-heggeskog, gråor-askeskog og almlindeskog” (http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0016.html).

Figur 5 Bogen naturreservat
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Verneformålet for Bogen naturreservat er som følger: ”Formålet med fredningen er
å bevare et spesielt naturområde med sitt geologiske og biologiske mangfold i form
av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har
også særskilt vitenskapelig betydning som referanseområde og er egenartet i form
av en velutviklet lavaskrent med tilhørende landskapselementer og vegetasjonstyper, herunder rikmyr. Området er også levested for en sjelden fugleart og knottblom.” (http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19800613-0016.html).

Myr og våtmark
I Bogen naturreservat ligger Djupdalsmyra, som har en interessant rikmyrsflora,
med rødlistearter som myrtelg (EN1), smalmarihand (VU) og knottblom (CR). Den
planlagte tunnelen passerer under denne lokaliteten. I tillegg er det registrert verdier knyttet til dammer i området der bl.a. rødlistearten småsalamander (NT) har
tilhold. I tillegg finnes flere små bekker i området, som primært renner gjennom
skoglandskap, både over marine avsetninger og berg og morene.
Skog
I Tangenbekken naturreservat inngår velutviklet edellauvskog i aktivt ravinelandskap. Hovedsakelig er det vegetasjonstyper som gråor-heggeskog, gråor-askeskog
og alm-lindeskog. I Bogen naturreservat inngår rik edelløvskog med ramsløk i
feltsjiktet. Området har en god del død ved og det ble registrert rødlistede arter
knyttet til død ved, samt rødlistede lav og karplanter. I tillegg ble det registrert
varmekjær kildelauvskog nord i området. Denne skogstypen anses som Norges
mest truete skogtype (CR= akutt truet). For øvrig forekommer det spredt i den
vestvendte skråningen ved Holmestrand en rekke edelløvskogsområder i naturbasen med alm, lind og hassel. Barlind forekommer spredt. Oppe på platået er det
også avgrenset lokaliteter med lågurt-eikeskog, men disse blir ikke berørt av utbyggingsplanene. For øvrig finnes arealer med ungskog av gran og fattigere områder med furuskog på grunnlendte knauser.
Kulturlandskap
Oppe på platået over Holmestrand er det store arealer med kulturlandskap. Hovedproduksjonen i området er korn. I tilknytning til kulturlandskapet ved Ramberg
finnes kantkratt med enkelte edelløvtrær samt tidligere styvede asketrær. Sentralt i
området ligger Holmestrand med boligfelt, industri, veier mv.
Berg og rasmark
Betydelige arealer i undersøkelsesområdet er berg og rasmark, men disse naturtypene inngår gjerne i edelløvskog som har en betydelig utbredelse i området.

1

For forklaring av rødlistekategorier se tabell 3.
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4.4

Viltområder i undersøkelsesområdet
I området er det registrert lokalt viktige leveområder for rådyr ved påhugg i nord
og sør. Rådyr er meget vanlig i området og er svært tilpasningsdyktig når det gjelder ulike typer inngrep. Det forventes ingen store konflikter når det gjelder rådyr.
I Bogen naturreservat er det registrert hekkeplass for rødlistet fugl (Hagenlund
pers.medd.). Det forventes ingen konflikter av jernbaneutbyggingen når det gjelder
denne arten.

Bilde 2 Rådyrbukk i åkeren ved Sjøskogen

4.5

Artsmangfold i undersøkelsesområdet
Det er registrert flere rødlistede arter i området tilknyttet rikmyr, edelløvskog, død
ved og dammer. Bortsett fra rødlisteartene knyttet til Djupedalsmyra og den vanlig
forekommende alm, er de fleste nye registreringer i forbindelse med dette prosjektet. Det er videre et stort potensialet for rødlistearter spesielt innenfor gruppene
insekter og sopp.
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Tabell 3 Tabellen viser oversikt over rødlisteartene i området. De vanligst brukte rødlistekategoriene
er som følger: EX= utdødd, CR=kritisk truet, EN= Sterkt truet, VU=sårbar, NT=nær truet,
DD=datamangel, se for øvrig Kålås m.fl. (2006) for nærmere beskrivelse av rødlistekategoriene.
Vitenskapelig navn

Rødlistestatus

Antall
funn

Lokaliteter

Gyalecta flottowii

VU

1

2

Buxbaumia viridis

VU

1

2

Cystostereum murraii)

NT

1

2

Rhantus suturalis

NT

1

8, 10

Bøkesanger

Phylloscopus sibilatrix

NT

1

2

Steinskvett

Oenanthe oenanthe

NT

1

Triturus vulgaris

NT

2

8, 10

Myrtelg

Thelypteris palustris

EN

1

3

Smalmarihand

Dactylorhiza traunsteineri

VU

1

3

Alm

Ulmus glabra

NT

++

1,2,13,15,17,

Knottblom

Microstylis monophyllos

CR

1

3

Barlind

Taxus baccata

VU

4+

4, 7

SUM

12 arter

Norsk navn
LAV
Bleik kraterlav
MOSER
Grønsko
SOPP
Duftskinn
INSEKTER
FUGL

AMFIBIER
Småsalamander
KARPLANTER
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5

Vurdering av verdi
Prioriterte naturtyper
1 Ødegården vest
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 7001 0142
Lokalisering: Planområdet jernbanetrasè
Kilde: Feltarbeid 21.06.2008 av Helge Fjeldstad og Geir Gaarder
Naturtype: Rik sumpskog (varmekjær kildelauvskog) (Viktig B)
Beskrivelse: Lokaliteten ligger mellom dyrkamarka og fjellskrenten vest for Ødegården i Sande kommune. Under fjellet presses det fram næringsrikt grunnvann
som gir opphav til en rik og storvokst sumpskog av typen varmekjær kildelauvskog, i overgangen mot det som antagelig er mer tette og finkornede marine
løsmasser. Marka har noe varierende fuktighet, og blir mer forsumpet i nedre del
mot vest. Tresjiktet består av svartor, ask, gran, lind og alm (NT), og skogalder må
betegnes som eldre optimalfase på overgang mot aldersfase. Dødt trevirke forekommer, men sparsomt. I feltsjiktet vokser sumphaukskjegg, slakkstarr, myske,
skogstarr, skogsvinerot, sanikel og kranskonvall. I tillegg ble det registrert
breiflangre, tysbast, tannrot, skogsvingel og junkerbregne. Området har vært utsatt
for hogst tidligere, men er ikke grøftet. Det er derimot rester etter det som må være
en gammel brønn i øvre del av området.

Bilde 3 Slakkstarr fra sumpskogen
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Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å ha middels verdi (regionalt viktig B)
ettersom dette omfatter en delvis intakt varmekjær kildelauvskog som er vurdert
som en direkte truet vegetasjonstype.
Liten

Middels

Stor


2 Liglaneren(BN00007977)
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 715 995
Lokalisering: Planområdet tunnelstrekning
Kilde: Naturbase 2008, Hanssen & Hansen 1998, Feltarbeid 21.06.2008 av Helge
Fjeldstad og Geir Gaarder
Naturtype: Rik edelløvskog (Svært viktig A)
Beskrivelse: Lokaliteten ligger i den østvendte skråningen under Holmestrandsplatået og er avgrenset av fjellskrenten i vest og vegen i øst. Tresjiktet består av en
blandingsskog av gran og edelløvtrær som ask, alm (NT), hassel, lind og innslag
av barlind (VU). Stedvis er det gammel skog med mye død ved, stedvis yngre skog
i optimalfase. Oppe i en selje ble det registrert misteltein. Feltsjiktet er stedvis fullstendig dominert av ramsløk. I tillegg forekommer arter som skogstarr, sanikel,
myske, trollbær, storklokke, slakkstarr, strutseving, tysbast, langstarr, hengeving,
storkonvall og storrapp. Rødlistearten bleik kraterlav (VU) ble registrert på alm. På
død ved ble den vedboende soppen duftskinn (NT) og mosen grønsko (VU) registrert. Skogdue og bøkesanger (NT) ble også hørt i området.
Hanssen & Hansen (1998) vurderes området til å ha potensielt høy entomologisk
verneverdi.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes til å ha stor verdi (svært viktig A) ettersom
dette omfatter en rik edelløvskog med flere rødlistede arter.
Liten

Middels

Stor


3 Djupedalsmyra
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 716 990
Lokalisering: Planområdet tunnelstrekning
Kilde: Naturbase 2008, Olsen K.M. 2008, Feltarbeid 21.06.2008
Fjeldstad og Geir Gaarder, Artskart 2008

av Helge

Naturtype: Rikmyr og rik sumpskog (Svært viktig A)
Beskrivelse: Lokaliteten ligger i søndre deler av Bogen naturreservat og omfatter
en rikmyr med omkringliggende svartorsumpskog i sør og øst. I nord er det innslag
av rik sumpskog nedover langs bekken, dels med gran og dels med dominans av
svartor i tresjiktet. Stedvis er det mye død ved i sumpskogen. Av arter ble det registrert rikelig med myrtelg (EN) vest i lokaliteten. Tidligere er det registrert arter
som knottblom (CR) og smalmarihand (VU) på myra, men disse artene ble ikke
registrert under feltarbeidet (dette kan skyldes litt for tidlig undersøkelsestidspunkt
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for disse artene, eller at artene er gått ut). Av andre arter ble det i sumpskogen funnet slakkstarr, sumphaukeskjegg, mjødurt, firblad, storrapp, langstarr, taglstarr,
bukkeblad, vendelrot, nubbestarr og flaskestarr. På myra ble også arter som kornstarr, skavgras, gulstarr, breiull, sveltull, tepperot, slåttestarr og småsivaks registrert. På død granved i nord ble granrustkjuke og mosen roteflak registrert. Området
har potensial for flere kravfulle og rødlistede mosearter.
Om myra skriver Olsen (2008): ”Selve Djupedalsmyra domineres av flaskestorr,
men her finnes også bl.a. kjevlestorr, soleihov, bukkeblad, mjødurt, elvesnelle, vendelrot, svartor, bjørk, små tustegraner, myrhatt, stortranebær, myrklegg, kornstorr,
trollhegg, sløkje, harerug, tepperot, blåtopp, mulig gulstorr, jåblom, tvebostorr,
myrmaure, myrtelg (NT; i kanten av myra), sumpkarse, mulig sveltull, tettegras,
skavgras, gulflatbelg, breiull, kvitbladtistel og sumphaukeskjegg. Ung padde observert. Det ble tatt prøver av ferskvannsfaunaen, og delvis også av flygende insekter, på myra og i dammene i sumpskogen. Ingen rødlistede dyr ble funnet, men bl.a.
tre insektarter som etter Aagaard og Dolmen (1996) ikke tidligere er tatt i Vestfold:
myrmetalløyenstikker Somatochlora arctica, stor fliksidedøgnflue Siphlonorus
aestivalis og storvannkalven Agabus congener. Alle disse er ganske vidt utbredte i
Sør-Norge, og finnes sannsynligvis også andre steder i Vestfold.”
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes har en klar stor verdi (svært viktig A) ettersom dette omfatter en intakt rik sumpskog og rikmyr med flere rødlistede arter,
miljøer som er svært sjeldne i lavlandet på Østlandet.
Liten

Middels

Stor


4 Bråten (BN00007944)
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 724 989
Lokalisering: Planområdet rømningsvei
Kilde: Naturbase 2008, Feltarbeid 21.06.2008 av Helge Fjeldstad og Geir Gaarder
Naturtype: Rik edelløvskog (Svært viktig A)
Beskrivelse: Lokaliteten ligger i en østvendt skråningen på vestsiden av et gjengroende jorde ved Ramberg. Tresjiktet består av ask og lind samt hassel. Noen store asketrær i nedkant av lokaliteten har spor etter tidligere styving. Området bærer
preg av tidligere hogst. Feltsjiktet er sparsomt utviklet, men har spredt med
skjermsvever. Øst for lokaliteten nærmere husene ble det registrert barlind (VU).
Grunneier opplyser om at det står spredt med barlind oppe i lia.
Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi A (svært viktig ) i Naturbasen. Dette gir
stor verdi.
Liten

Middels

Stor
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5 Båsebakken (BN00007937)
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 727 988
Lokalisering: Planområdet tilførselsvei til rømningsvei og beredskapsplass
Kilde: Naturbase 2008
Naturtype: Rik edelløvskog (Viktig B)
Beskrivelse: Lokaliteten ligger i en østvendt skråningen av Holmestrandsplatået
ved Ramberg. Lokaliteten består av edelløvskog. Den ble ikke nærmere undersøkt
da den antas å ikke ble videre påvirket av utbyggingsplanene.
Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi B (viktig ) i Naturbasen. Dette gir middels verdi.
Liten

Middels

Stor


6 Ramberg øst
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 728 985
Lokalisering: Planområdet tilførselsvei til rømningsvei og beredskapsplass
Kilde: Feltarbeid 21.06.2008 av Helge Fjeldstad og Geir Gaarder,
Naturtype: Kantkratt (Viktig B)
Beskrivelse: Lokaliteten er avgrenset av rasmarka i øst, vegen i vest og bebyggelse
i nord og sør. Lokaliteten kan betegnes som kantkratt av den tørre, halvrike typen
med gammelskogselementer som gadd av furu, hul eik og gammel lind. Området er
påvirket av noe hogst og tidligere beite. Det er grunnlendt og vokser derfor sakte
igjen. Vegetasjonen er middels rik. I området vokser, lind, hassel, osp, rogn, eik, og
i feltsjiktet kantkonvall, markmalurt, prikkperikum, spisslønn, kvit bergknapp,
knollerteknapp, hengeaks, lundrapp, sisselrot, smørbukk.
Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi B (viktig ) som følge av en variert
karplanteflora med elementer av gamle trær. Potensial for kravfulle, varmekjære
insekter. Dette gir middels verdi.
Liten

Middels

Stor


7 Hasselbakken (BN00007936)
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 728 983
Lokalisering: Planområdet tilførselsvei til rømningsvei og riggområde tverrslag.
Kilde: Naturbase 2008, Feltarbeid 21.06.2008 av Helge Fjeldstad og Geir Gaarder,
Naturtype: Rik edelløvskog (Svært viktig A)
Beskrivelse: Lokaliteten er avgrenset av vegen i øst og strekker seg opp til kanten
av den østvendte lisida vest for Ramberg. I tresjiktet inngår ask, lind, svartor, gran
hassel, bergasal, osp og barlind. Sørlige deler av denne lokaliteten kan betegnes
som en heller fattig edelløvskog med en god del steiner og blokker. Krusfellmose
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ble registrert på berg. For øvrig en god del ormetelg i en ellers mosedekket skogbunn. Noe oppslag av ask. I vestre øvre deler ble det registrert arter som prikkperikum, bergmynte, hårsveve, markmalurt og blodstorknebb.
En barlind ble registrert inntil østsiden av vegen på UTM NL 7281 9830. En barlind ble også registrert på østsiden av vegen omtrent samme sted.
Området er påvirket av steinbrudd og veg inn til dette. Dette er for øvrig i området
for påslag til rømningsvei.
Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi A (Svært viktig ) i Naturbase. Dette gir
stor verdi.
Liten

Middels

Stor


8 Sjøskogen (BN00007935)
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 731 974
Lokalisering: Planområdet rømningsvei og ankomst til tverrslag/riggområder.
Kilde:Naturbase 2008, Feltarbeid 21.06.2008 av Helge Fjeldstad og Geir Gaarder,
Naturtype: Rik edelløvskog (Svært viktig A)
Beskrivelse: Lokaliteten er avgrenset av vegen i øst og strekker seg opp til kanten
av den østvendte lisida vest for Sjøskogen. Skogen kan betegnes som en middelaldrende og fattig variant av edelløvskog. I tresjiktet inngår ask, lind, hassel, rogn,
spisslønn, svartor samt undertrykt gran. I feltsjiktet inngår skvallerkål i kantsonen,
skjemsvever og leddved.
Området er påvirket av tidligere hogst og det er lite død ved i lokaliteten.
Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi A (Svært viktig ) i Naturbase. Dette gir
stor verdi. Ut fra våre registreringer omkring lokaliseringen av rømningsveien kan
det se ut til at verdisettingen av lokaliteten er for høy. I dette begrensede området er
det høyst verdi B (Viktig). Hele lokaliteten bør derfor reinventeres for næmere beskrivelse og verdisetting. Lokaliteten omkring rømningsveien/tverrslaget er gitt
middels verdi.
Liten

Middels

Stor


9 Spettås
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 723 971
Lokalisering: Tunnelsone
Kilde: Olsen (2008)
Naturtype: Dam (Viktig B)
Beskrivelse: Om lokaliteten beskriver Olsen (2008): ”Like sør for husene på Spettås ligger en dam som i hvert fall delvis er kunstig. I nordenden av dammen renner
det inn en liten bekk, så dammen får stadig påfyll av vann. Tidligere var det utsatt
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fisk i dammen, men dette har opphørt, og ettersom også skjøtselen har opphørt, så
tørker den nå ut hver sommer, ifølge nabo. Imidlertid tyder deler av faunen i dammen på at det må være noe åpent vann tilgjengelig gjennom mesteparten av sommeren.
På undersøkelsestidspunktet var det godt med vann i dammen. Bunnen i dammen
består av et 10–15 cm tykt mudderlag med noe stein, under dette er det relativt fast
grunn av sand og grus. Sannsynligvis er den maksimalt 1 m dyp. Vegetasjonen domineres av mannasøtgras og skogsivaks, ellers finnes bl.a. breitt dunkjevle, lyssiv,
flotgras, hesterumpe, rusttjernaks, åkermynte og en ubestemt vasshår. I dammen
finnes godt med liten salamander (NT), samt storvannkalven Rhantus suturalis
(NT) og den tidligere rødlisted kulevannkjæren Enochrus testaceus. Ellers et antall
buksvømmerarter og en del mer eller mindre trivielle arter.”

Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi B (Viktig ) da den har forekomst av rødlistearter. Dette gir middels verdi.
Liten

Middels

Stor


10 Badeparken (BN00007870)
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 744 950
Lokalisering: Tunnelsone
Kilde: Naturbase 2008, Olsen (2008)
Naturtype: Dam (Viktig B)
Beskrivelse: Om lokaliteten beskriver Olsen (2008): ” Bassengparken (også kalt
Badeparken) like vest for Holmestrand sentrum inneholder to dammer beliggende
ca. 55 mo.h.. Den minste, i nordvest, er ca. 30 m i diameter og ligger ca 1 m høyere
enn den største, som strekker seg ca. 300 m i retning sør–sørøst. Dammene er adskilt av en snaut 10 m lang sildrebekk med gangbro over. Ingen av dammene innbyr
til bading.
I den øvre dammen ligger et flytende andehus, og mye av bredden er forbygd med
stein. Vegetasjonen er heller sparsom og domineres av mannasøtgras og skogsivaks, ellers finnes bl.a. gulldusk, slyngsøtvier, liten andemat, mjødurt, sumpkarse,
åkersnelle, lyssiv, slåttestorr, klourt, bekkeveronika, bekkekarse og en ubestemt
vasshår. Det er noe flytende grønnalger på dammen og stedvis svak kloakklukt. Her
ble bl.a. padderumpetroll Bufo bofo, den rødlistede storvannkalven Rhantus suturalis (NT) og den tidligere rødlistede liten skredder Hydrometra gracilenta funnet,
sammen med et lite antall trivielle arter. Tornskivesnegl Gyraulus crista indikerer
relativt høyt kalkinnhold i vannet.
Den nedre, store dammen er oppdemt med en høy demning i nordenden, og det er
ellers ganske stor variasjon i fysiske og vegetasjonsmellige forhold langs breddene.
Demningen, parkpredet landskap, tresatte bredder og små bukter og viker avløser
hverandre, men det er stort sett fine kantsoner langs breddene. Sannsynligvis er
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området viktig i viltsammenheng, bl.a. ble flere arter av sangere hørt. Kun den
nordvestlige delen ble undersøkt, og her domineres floraen av skogsivaks, elvesnelle, mjødurt og hjartetjernaks, sammen med bl.a. klourt, slyngsøtvier, byhøymole,
liten andemat, sløkje, skvallerkål, mannasøtgras, fredlaus, gråor, gulldusk, sennegras, soleihov, skjoldberar, stornesle, lyssiv, mjuksivaks, krypsoleie, vassgro, sumpkarse og strutseveng. Den introduserte arten valurt finnes også langs breddden. I
bukten helt i nordvest ble det funnet flere eksemplarer av rødlistearten liten salamander Triturus vulgaris, både voksne, rumpetroll og egg. Ellers er det mye padderumpetroll i dammen. Flere abbor Perca fluviatilis ble obserbvert på grunt vann.
Også her ble tornskivesnegl og liten skredder funnet, samt den tidligere rødlistede
kulevannkjæren Enochrus testaceus, sammen med et noe høyere antall trivielle
arter enn i den lille dammen.”

Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi B (Viktig ) da den har forekomst av rødlistearter. Dette gir middels verdi.
Liten

Middels

Stor



11 Badeparken (BN00007838)
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 744 948
Lokalisering: Tunnelsone
Kilde: Naturbase 2008, Feltarbeid 21.06.2008 av Helge Fjeldstad og Geir Gaarder,
Naturtype: Rik edelløvskog (Viktig B)
Beskrivelse: Lokaliteten ligger øst og sør for Dammen i Badeparken. Tresjiktet
består av en del stor ask, enkelte eiker, samt yngre lind, spisslønn, platanlønn selje,
bjørk og furu. Skogen er i eldre optimalfase, og biologisk gamle trær mangler. Feltsjiktet domineres av skjermsveve, skvallerkål, springfrø og skogstjerneblom på
fuktigere mark. For øvrig storklokke, korsved og slyngsøtvier. Området er påvirket
av stier, og har vært utsatt for hogst. Området kan delvis karakteriseres som en
parkskog og bør verdivurderes som lokalt viktig (C).

Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi B (Viktig ) i Naturbasen. Dette gir middels verdi.
Liten

Middels

Stor


12 Grefsrud
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 749 938
Lokalisering: Tunnelsone
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Kilde: Olsen (2008)
Naturtype: Dam (Lokalt viktig C)
Beskrivelse: Om lokaliteten beskriver Olsen (2008): ” Like nord for barnehagen
ved Grefsrud ligger en stor, vegetasjonsrik dam inne mellom jordbruksområder og
industriarealer, delvis uten kantsone. Det er en del ”grønske” i dammen, og den er
sannsynligvis eutrofiert som følge av avrenning fra omkringliggende jordbruksarealer. I dammen domineres vegetasjonen av breitt dunkjevle, skogsivaks, gulldusk og
vanleg tjernaks; ellers finnes bl.a. mjødurt, stornesle, soleihov, sennegras, kvasstorr, liten andemat, slyngsøtvier og svartelistearten valurt. Her er også andre
fremmede arter, som iberiaskogsnile og en stor gullfarget karpefisk (ett ind. på ca.
40 cm observert).
Det ble ikke påvist noen spesielt spennende fauna i dammen, men det er påfallende
at den inneholder store mengder sivbukker (to arter, Plateumaris sericea og Donacia vulgaris, ble påvist). Her finnes også et par tidligere rødlistede arter, liten
skredder Hydrometra gracilenta og kulevannkjæren Enochrus testaceus, men begge disse viste seg å være vanlige i Holmestrandsområdet.”

Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi C (Lokalt viktig ). Dette gir middels
verdi.
Liten

Middels

Stor



13 Mulvika (BN00007857)
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 755 933
Lokalisering: Planområdet rømningsvei og tverrslag .
Kilde:Naturbase 2008, Feltarbeid 21.06.2008 av Helge Fjeldstad og Geir Gaarder,
Naturtype: Rik edelløvskog (Viktig B i Naturbase), Verdien er vurdert som uprioritert basert på nytt feltarbeide i forbindelse med prosjektet.
Beskrivelse: Lokaliteten er avgrenset av vegen i øst og strekker seg opp til kanten
av den østvendte lisida vest for industrien ved Mulvika. I lokaliteten er det krattskog med ung alm (NT), ask og svartor. I tillegg ble det registrert arter som løkurt,
slyngsøtvier, klengemaure og amerikamjølke.
Området kvalifiserer i dag til ikke å ha noen spesiell verdi, men kan vurderes som
en restaureringsbiotop.
Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi B (Viktig ) i Naturbase. Vi vurderer den
til ikke å ha spesiell naturverdi i dag.
Liten

Middels

Stor
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14 Tolsrud
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 754 931
Lokalisering: Tunnelsone
Kilde: Olsen (2008)
Naturtype: Dam (Lokalt viktig C)
Beskrivelse: Om lokaliteten beskriver Olsen (2008): ” I ravinen sørøst for Tolsrud,
på grensen mellom Holmestrand og Re kommuner, ligger en relativt nyanlagt vanningsdam/fangdam som ikke finnes på kartet, men som ble oppdaget på ortofoto
(Norge i bilder). Dammen er oppdemmet i nordenden med en stor voll av grus og
stein, og også deler av de øvrige breddene er åpenbart kunstige, men noen deler
har mer naturlig preg. Dammen er stort sett ganske brådyp, og det er ganske lite
vegetasjon ute i vannet, bortsett fra enkelte partier som domineres av breitt dunkjevle og vanleg tjernaks. I tillegg finnes bl.a. slyngsøtvier, skogsivaks, strandrøyr,
vanleg høymole, hesterumpe og slakkstorr. På ganske mye av dammen ligger det en
del grønn ”guffe”, sannsynligvis et resultat av eutrofiering fra omrkringliggende
jordbruksområder. Muligens er det kalkrikt i området, alternativt er kalkrike bergarter tilført i forbindelse med demningen, ettersom det står en del markmalurt på
fyllingene rundt dammen.
Skogdue (tidligere rødlistet som sårbar) ble hørt og sett nær dammen. I
dammen var det relativt lite liv, og de artene som ble observert var stort sett trivielle. Unntaket er tornskivesnegl Gyraulus crista, som også indikerer at det er
kalkrikt i området.

Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi C (Lokalt viktig ). Dette gir middels verdi.
Liten

Middels

Stor


15 Grette nord
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 758 928
Lokalisering: Planområdet tilførselsvei til rømningsvei
Kilde: Feltarbeid 21.06.2008 av Helge Fjeldstad og Geir Gaarder,
Naturtype: Rik edelløvskog (Viktig B)
Beskrivelse: Lokaliteten er avgrenset av dyrka mark i nord og sør og jernbane i
vest. I øst er den trolig avgrenset mot dyrkamark, men her ble det ikke nærmere
undersøkt. Den består av en alm-askeskog på marine avsetninger langs en bekk. I
lokaliteten står også litt stor svartorskog med enkelte gadd og læger. Av andre treslag finnes spisslønn, hassel og gran. Feltsjiktet er ganske rikt med kravfulle arter
som skogstarr, slakkstarr, skogsnelle, storklokke, korsved, trollurt, maigull, kratthumleblom, skogstjerneblom og korsved. Området har et rikt fugleliv med arter
som munk, flaggspett, grønnfink og bokfink.
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Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi B (viktig ) som følge av en rik edellauvskogsflora med alm (NT) . Dette gir middels verdi.
Liten

Middels

Stor



Bilde 4 Falkbregne fra lokaliteten ved Grette

16 Grette
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 759 926
Lokalisering: Planområdet tilførselsvei til rømningsvei
Kilde: Feltarbeid 21.06.2008 av Helge Fjeldstad og Geir Gaarder,
Naturtype: Rik edelløvskog (Viktig B)
Beskrivelse: Lokaliteten er avgrenset av dyrka mark i nord og mer påvirket skog i
sør og øst. Den består av en gråor-askeskog på marine avsetninger langs en bekk. I
lokaliteten er det også noe svartorskog. Av andre treslag finnes hassel og gran.
Feltsjiktet er rikt med arter som skogstarr, brunrot, bekkeblom, skogsivaks, springfrø, skogburkne, kratthumle, bringebær, skogsnelle, mjødurt, skogsvinerot, skogkarse og falkbregne,
Området er litt påvirket av hogst. Ugrasarten skvallerkål har bredt om seg i utkanten av lokaliteten.
Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi B (viktig ) som følge av en rik, men
ganske liten edellauvskog uten funn av rødlistearter. Dette gir middels verdi.
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Liten

Middels

Stor


17 Tangenbekken naturreservat (BN00019858)
UTM-referanse (EUREF89): 32W NL 766 906
Lokalisering: Planområdet påhugg/riggområde
Kilde: Naturbase 2008
Naturtype: Gråor-heggeskog (Svært viktig A)
Beskrivelse: Om lokaliteten står det i Naturbasen: ”Lokaliteten ligger i et ravinelandskap mellom jernbanelinjen og E-18, ca. 5 km SØ for Holmestrand. Bergrunnen består av eruptive dypberg- arter, vesentlig lava. H.o.h. varierer fra 20-50 m.
Edelløvskogen består av gråor-heggeskog, gråor-askeskog og alm-lindeskog. Innen området fins innslag av gransamfunn. Tresjiktet domineres for det meste av
ask. Isprengt vokser gran, gråor, lønn , alm og store enkelt-forekomster av bjørk.
Busksjiktet er særlig velutviklet langs bekkene med hegg, rips, korsved, og alm.
Feltsjiktet er frodig: hvitveis, vårkål, strutseving, skogstjerneblom, brunrot, firblad,
skogsnelle, og mjødurt. Formålet med fredningen er å bevare en frodig og sjeldent
velutviklet edellauvskog i et aktivt ravinelandskap.”
Verdivurdering: Lokaliteten er gitt verdi A (Svært viktig ) i Naturbasen. Dette gir
stor verdi.
Liten

Middels

Stor
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Vurdering av omfang (påvirkning)
Det foreligger ett alternativ med ett forslag til rømningsveier. I det etterfølgende
omfangsvurderes lokalitetene basert på de foreliggende planene.

Lok Navn
nr

Naturtyper

Verdi

1

Ødegården
vest

Rik sumpskog

Middels Lokaliteten kan bli berørt
ved at deler av løvskogen
dreneres og artssammensetningen kan endres

2

Liglaneren

Rik edelløvskog

Stor

Lokaliteten vil trolig ikke Ingen
bli berørt da rømningsvei
anlegges i vegskjæring

3

Djupedalsmyra Rikmyr

Stor

Lokaliteten vil ikke bli
direkte berørt, men kan
være utsatt for dreneringsvirkning fra tunnelen.

4

Bråten

Rik edelløvskog

Stor

Lokaliteten ligger i utkan- Liten
ten av tilførselsveg til
neg.
Rømningsveg. Lokaliteten blir trolig ikke påvirket av vegen

5

Båsebakken

Rik edelløvskog

Middels Lokaliteten ligger i utkan- Ingen
ten av tilførselsveg til
Rømningsveg. Lokaliteten blir trolig ikke påvirket av vegen

6

Ramberg øst

Kantkratt

Middels Lokaliteten vil trolig ikke Ingenbli påvirket .
liten neg

7

Hasselbakken

Rik edelløvskog

Stor
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Omfangsbeskrivelse

Omfang
Middels
negativt

Middels
neg

Veg og rømningsveg vil
Liten neg
beslaglegge noe areal av
edelløvskog, men dette er
i et område med inngrep
fra før

32

8

Sjøskogen

Rik edelløvskog

Middels Lokaliteten vil trolig ikke Ingen
bli berørt da rømningsvei
anlegges i vegskjæring

9

Spettås

Dam

Middels Lokaliteten ligger trolig
Ingen
for langt unna tunnelen til
at den er utsatt for dreneringsvirkning

10

Badeparken

Dam

Middels Lokaliteten vil ikke bli
direkte berørt, men kan
være utsatt for dreneringsvirkning fra tunnelen.

11

Badeparken

Rik edelløvskog

Middels Lokaliteten vil ikke bli
Liten neg
direkte berørt, men fuktige partier kan være utsatt
for dreneringsvirkning fra
tunnelen.

12

Grefsrud

Dam

Middels Lokaliteten vil ikke bli
direkte berørt, men kan
være utsatt for dreneringsvirkning fra tunnelen.

13

Mulvika

Rik edelløvskog

Liten

14

Tolsrud

Dam

Middels Lokaliteten vil ikke bli
direkte berørt, men kan
være utsatt for dreneringsvirkning fra tunnelen.

Liten neg

15

Grette nord

Rik edelløvskog

Middels Lokaliteten vil ikke bli
berørt da tilførselveg til
rømningsvei anlegges i
utkanten av denne

Ingen

16

Grette

Rik edelløvskog

Middels Lokaliteten vil ikke bli
berørt da tilførselveg til
rømningsvei anlegges i
utkanten av denne

Ingen
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Liten neg

Liten neg

Lokaliteten vil bli berørt Liten neg
da rømningsvei anlegges i
utkanten av denne

17

Tangenbekken Gråornaturreservat
heggeskog
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Stor

Lokaliteten kan bli berørt
ved at vannkvaliteten i
Tangenbekken påvirkes
under anleggsarbeidet
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Liten neg

7

Konsekvensvurdering
Basert på vurderingene av omfang vurderes konsekvensene av utbyggingsplanene
til å være små til middels store negative konsekvenser (-/--).

De største konfliktene er knyttet til den rike sumpskogen nord i området. Det er
også knyttet risiko til dreneringsvirkninger av tunnel under verneområdet der
eventuell drenering av Djupedalsmyra vil få store følger for naturtypen. Risikoen
er tilstede selv om det i utbyggingsplanene er forutsatt tetting slik at dette ikke skal
skje. Også andre dammer i området er utsatt i forbindelse med planene, men her er
verdien av disse lavere.
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Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser
Tetting av tunnel
På strekningene under våtmarksområdene er det forutsatt at tunnelen tettes i tilstrekkelig grad slik at ikke får følger for grunnvannet i områdene. Spesielt bør man
være nøye i området forbi Djupedalsmyra (lokalitet 3).
Kontroll med avrenning fra anleggs- og riggområder
Det bør etableres systemer for å hindre avrenning av forurenset avløpsvann fra rigg
og anleggsområder. Spesielt viktig blir dette i sør der Tangenbekken drenerer gjennom et naturreservat (Lokalitet 17).
Kontroll med naturtyper
Siden flere av rømningsveiene går gjennom naturtyper bør spesiell verdifull vegetasjon merkes slik at disse ikke blir berørt under anleggsarbeidet. Dette gjelder
spesielt lokalitetene 4 og 7 der verdifull ask og barlind kan bli berørt av utbyggingen.
Oppfølgende undersøkelser
Det bør iverksettes overvåking av grunnvannet ved den verdifulle Djupdalsmyra
for å kunne registrere eventuelle dreneringsvirkninger av tunnelen.
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1.1 Bakgrund
I forbindelse med utarbeidelse av detaljplan og reguleringsplan for parsell 5 på Vestfoldbanen
er det innledningsvis gjennomført en optimalisering av trase og løsninger, i forhold til
hovedplanen. I optimaliseringsfasen er det fastsatt påhuggssteder for begge hovedtunnelene,
tverrslagslokaliseringer, rømningskonsept og hovedalternativer for massedeponier.
Dette er et viktig grunnlag for også å vurdere prosjektfremdrift, riggområder, anleggs- og
adkomstveger, samt aktuelle transportveger for stein- og jordmasser og annen
anleggstransport.

Byggestart for de to tunnelene var opprinnelig planert hhv til 01.01.2009 og 01.01.2011, med
ferdigstillelse i løpet av 2011 for Rambergtunnelen og 2014 for Grettetunnelen.
I optimaliseringsfasen er det valgt å bygge hovedtunnelene ved hjelp av to tverrslag, kalt
”Steinbrudd Sjøskogen” for Rambergtunnelen og ”Peter Pan” for Grettetunnelen. I tillegg
forutsettes det at Rambergtunnelen også skal drives fra påhugg/portal ved Holm.
Videre ble det for tunnelene valgt et rømningskonsept basert på direkte evakueringstunneler
ut i dagen for hver 1000m hovedtunnel.
Rambergtunnelen er forutsatt drevet mellom pr. 78230 og pr. 84642, totalt 6412 meter.
Grettetunnelen er forutsatt drevet mellom pr. 85315 og pr. 90650, totalt 5335 meter.
Der er utarbeidet en omforent fremdriftsplan for prosjektet (se UVB-50-X-22800), der viser
en samlet gjennomførelsestid på godt 9 år, såfremt prosjektet gjennomføres i to tidsadskilte
faser, således at Ramberg tunnelen bygges først og Grettetunlen og ombygningen av
stasjonsområdet i Holmestrand først bygges i et senere skjedde. Tidsplanen er detaljert
gjennomgått i notatet om faseplaner (UVB-50-Y-22600).
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1.2 Anleggsveger

Anslutning Holm

Anslutning Sjøskogen

Anslutning Peter Pan

1.2.1 Rambergtunnel
Tunneldreving vil skje fra to sted, dels fra Holm og dels gjennom tverrslag ved steinbruddet
ved Sjøskogen. Total byggetid for tunnelen er beregnet til 44 måneder.
1.2.1.1 Holm
Byggetiden for Rambergtunnelen påvirkes vesentlig ved å drive tunnel fra portal Holm i
tillegg til driving fra tverrslaget ved Sjøskogen, og er blant annet derfor valgt som
gjennomføringsløsning. Tunneldriften fra Holm vil kunne etableres og drives via en ny
anleggs- og adkomstveg fra gårdsbruk ved Holm og inn til en ny kulvert ved Skjærvik.
Kulverten bygges under nytt og eksisterende spor, og benyttes i anleggsfasen. Det legges en
driftsveg på vestsiden av sporet frem til servicesporet ved Holm, omtrent 600 m. Plasseringen
av anslutningsveg er diskutert med aktuell grunneiere i løpet av mars 2008 og vegen vil etter
byggeperioden brukes som driftsveg for Jernbaneverket samt som gårdsveg for landbruket.
Kryss mot rv. 313 utføres som kanalisert kryss med venstresvingkjørefelt.
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Ved driving fra portal Holm forventes mellom 200-300 lastebilturer hver veg pr. uke. Høyeste
trafikkmengde fra Holm vil kunne forekomme i perioder der rømningstunneler drives
samtidig med hovedtunnel. For mer informasjon se tegning UVB-50-D-20421, UVB-50-D20422 og UVB-50-D-20423.
1.2.1.2 Tverrslag Steinbrudd ved Sjöskogen
Bergteknisk gunstig lokalisering for tunneltverrslag er påvist ved nedlagt steinbrudd.
Tverrslaget drives korteste veg direkte mot hovedtunnel ved ca. km 82,020. Lengden er ca.
275 meter. Tverrslaget drives på synk. Tverrsnittet forutsettes å være ca. 52 m2. Det er få
naboer som er bosatt i nærheten av påhugg og anleggsområdet, med kun ett hus nærmere enn
100 m. Det er plass for riggområde og mellomlager for sprengstein i området langs vegen til
påhugget.
Det finnes nå et klart alternativ for kjøreadkomst som grunneiere og Jernbaneverket diskutert i
løpet av april 2008. En ny veg anlegges i skogskanten i den vestre del av de åpne felt. Ny
anslutning til bolighusen i nord vil utføres til dels i eksisterende strekning. Anleggsvegen går
ned mot vassdraget og eksisterende landbruk med bolighus og låve. Før man kommer frem til
landbruket gjør vegen en sving vest for låven. Ei ny anslutning til landbruket lages på den
norda siden. Anleggsvegen til påhugget berører ”viktig naturtype/skog” på vestsiden av
vegen.
Anslutningen mot Rv. 313 gjennomføres omtrent 15 m sør for den eksisterende anslutningen.
Vegens langslutning følger terrenget på mellom 5-12 %. Den siste del opp mot påhugget vil få
en lutning på omtrent 15 %. Nærheten til riksvegen er gunstig i forhold til massetransporten
til permanent deponi.
Krysset med rv. 313 vil utføres kanalisert med s. k venstresvingkjørefelt for trafikk in mot
anleggsvegen. Kryss utføres ifølge Vegvesenets Vegnormal C.3.1 (Håndbok 017).
Rutebussholdeplassen flyttes noe sørover og utføres ifølge Statens Vegvesens retningslinjer
for bussholdeplasser (Håndbok 232).
Anleggsvegen utføres i asfalt med en seksjon på totalt 7 meter.
(V0,25+K3,25+K3,25+V0,25), se tegning UVB-50-D-20427 og UVB-50-D-20428. For å
minske støv so langt mulig anbefales en vaskestasjon før trafikken når offentlig veg.
Trafikkbelastningen for anleggstrafikken på denne strekning beregnes til minst 110-120
lastevognsturer hver veg per tunnel og uke. Størst trafikkmengde vil oppstå ved driving på
begge stuffer fra tverrslag Steinbrudd ved Sjøskogen, samt parallell driving av
rømningstunneler. Denne situasjonen vil medføre en trafikkmengde opp mot 350 lastebilturer
hver veg pr. uke.
1.2.2 Grettetunnel
Etter avsluttet optimalisering er tverrslagsplassering for Grettetunnelen valgt ved
næringsbygget ”Peter Pan”. Dette er en gunstig lokalisering blant annet i forhold til
vegadkomst, kort lengde på tverrslaget og deling av jernbanetunnelen i to omtrentlig like
lengder. Total byggetid for tunnelen er beregnet til 48 måneder.
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1.2.2.1 Holmestrand
Det skal ikke drives tunnel fra denne enden av Grettetunnelen, så anleggsarbeidene med spor i
dagen og tunnelpåhugg vil avgjøre plassbehovet.
1.2.2.2 Peter Pan
Bergteknisk gunstig lokalisering for tunnelpåhugg er påvist langs adkomstvegen til
næringsbygget. Tverrslaget drives mot hovedtunnel ved ca. km 87,670. Lengden er ca. 250
meter.
Kjøreadkomst til tverrslaget etableres på lokalvegen til Peter Pan fra riksveg 313, med en
lengde på omtrent 100-150 meter. Lokalvegen må opppgraderes og legges om. Krysset med
rv. 313 vil kanaliseres med venstresvingkjørefelt for trafikk inn mot anleggsvegen.
Anleggsvegen foreslås utføres i asfalt med ei seksjon på totalt 7 meter.
(V0,25+K3,25+K3,25+V0,25). For mer informasjon se tegning UVB-50-D-20433.
Nærheten til riksvegen er gunstig i forhold til massetransporten till permanent deponi. Masser
for permanent deponi vil kjøre riksveg 313 enten mot Holmestrand (Solum Pukkverk), eller
direkte til Pukkverk Skaane.
I forhold til omgivelser og naboer, så ligger påhuggstedet mindre hensiktsmessig til, noe
inneklemt mellom bolighus, næringsbygg og helseinstitusjon. Dette vil kreve omtanke og
detaljering av tunnelpåhuggets plassering og riggområdets disponering i forhold til miljø- og
naboforhold. Adkomst til bolighus må lukkes under byggeperioden. Eieren til
boligeiendommen har forklart seg interessert å tilfeldig flytte under byggeperioden.
Adkomst til næringsbygg ved Peter Pan vil skje adskilt fra anleggstrafikken, dels via ny veg
parallelt med rv. 313 frem til eksisterende lastesone ved bygningens søndre side og dels via
eksisterende anslutning på den nordre siden frem til trafikkplassen ved rv. 313. Denne
anslutning vil kreve mindre ombygning for å kunne serve næringsbygget og bolighuset. Dette
redogjøres for på tegning UVB-50-X-22819.
For å så langt mulig minske støv anbefales en vaskestasjon før trafikken når offentlig veg.
Trafikkbelastingen fra anleggstrafiken på denne strekning beregnes till mindestens 110-120
lastevognsturer hver veg per tunnel og uke. Størst trafikkmengde vil oppstå ved driving på
begge stuffer fra tverrslag ved Peter Pan. Denne situasjonen vil medføre en trafikkmengde
opp mot 350 lastebilturer hver veg pr. uke.
1.2.2.3 Nykirke
Det skal ikke drives tunnel fra denne søndre enden av Grettetunnelen, så anleggsarbeidene
med spor i dagen og tunnelpåhugg vil avgjøre plassbehovet. Anleggsadkomst kan etableres
langs eksisterende lokalveg/gårdsveg. Denne vegen ble sannsynligvis også benyttet da
krysningssporet Nykirke ble etablert, men må oppgraderes. For mer informasjon se tegning
UVB-50-D-20436.
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1.3 Disponering av masser
1.3.1 Massedeponi sluttdeponering
I forbindelse med drivingen av Rambergtunnelen (6412 m) og Grettetunnelen (5335 m) vil det
bli produsert ca 820.000 fm3 tunnelstein fra Rambergtunnelen, og fra Grettetunnelen ca.
700.000 fm3. Med en utvidelsesfaktor på 1,6 vil det bli produsert totalt 2,4 mill. løse m3.
Disse massene må det finnes anvendelse eller deponi for, og muligheter for dette er vurdert i
optimaliseringsfasen. I optimaliseringsfasen er det funnet tre eksisterende pukkverk som kan
ta imot overskuddsmasser. I tillegg har Vegvesenet bruk for 800.000 m3 till bygging av E18
ved Gulli, hvis dette prosjekt kommer samtidig med Holm-Nykirke slik at det kan levereres.
Ellers må steinmassene mellomlagres. Kvaliteten på steinen fra begge (hovedsakelig basalt og
kvartsittisk sandstein) er tidligere undersøkt i forbindelse med tunnelbyggingen på E18. Den
er funnet å være tilfredsstillende til forsterkningslag og bærelag i veger.
Erfaringen er at det dukker opp store og små behov for stein når man kommer i gang med
arbeidene. Det vil da være mulig å imøtekomme slike ønsker ved at Jernbaneverket eier
steinen og dirigerer leveransene. Dette kan bli en krevende oppgave som vil være forstyrrende
for den primære virksomheten. Det enkleste for Jernbaneverket vil være å ha 1-3 faste
leveransesteder som tar imot steinen, og hvor videre levering/salg ivaretas av mottaker.
Der foreligger tilsagn fra 3 pukkverk, som angiver at ville mot i tilstrekkelige mengder. Den
endelige fordeling av massene fra de tre påhug vil avhenge av de avtaler som Jernbaneverket
til den tid inngår med pukkverkene og/eller av de tilsvarende avtaler mellom Jernbaneverket,
pukkverk og entreprenøren. I nærværende detaljplan er det forutsatt nedenstående fordeling
av masser fra de tre påhug på de tre pukkverk.
Løse m3 i alt 2.4
mill.
Påhug Holm
Påhug Sjøskogen
Påhug Peter Pan

Hainekleiva
Pukkverk
392,000 (100%)
461,000 (50%)
0

Solumn Pukkverk

Skåne Pukkverk

461,000 (50%)
560,000 (50%)

560,000 (100%)

Ved valget av deponering av masser i eksisterende pukkverk er det taket hensyn til at denne
løsning innebærer en rekke økonomiske og miljømessige fordeler i forhold til deponering på
åpen mark. Først og fremst betyr deponeringen i pukkverk, at massene vil kunne inngå som
ressurs i pukkverkenes forretning og dermed nedsette behovet for sprengning av stein i
pukkverkene i det omfang tunnelmassene, evt. etter viderebearbeiding, kan inngå i salget af
stein fra verket. Derutover vil massene ikke oppta verdifull plass fra dyrket mark eller skog,
dyre- og planteliv skånes for de bioligiske følger av massedeponi i naturen, likesom de
landskapsmessige negative påvirkningene fra en sådan plasering unngås.
Hanekleiva pukkverk er plassert i et berget skoglandskap. Pukkverket er innsprengt i og
omringet av skog som danner en tydelig og sterk visuell barriere. Deponeringen av
overskuddsmasser i Hanekleiva pukkverk bedømmes ikke gi noen negative visuelle effekter
på det nære landskap.
Skaane pukkverk er plassert i et berget kystlandskap. Pukkverket er innsprengt i og omringet
av skogsmark som danner en tydelig og sterk visuell barriere. Deponeringen av
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overskuddsmasser i Skaane pukkverk bedømmes ikke gi noen negative visuelle effekter på
det lokale landskap.
Solum pukkverk er plassert i et kuperte landbrukslandskap. Pukkverket er høyt beliggende
men omringet av skogsmark som danner en tydelig visuell barriere. Utsikt er mulig fra
pukkverket over landskapet i øst men deponeringen av overskuddsmasser bedømmes ikke gi
noen negative visuelle effekter på det lokale landskap.
Massetransporten vil bety en øket trafikk mellom påhug og de enkelte pukkverkene og
dermed en øket støybelastning langs disse veie. Den samlede økning av støy fra
massetransport forventes at være i størrelsesordenen 1-2 dB (det henvises til UVB-50-X22010). Det samlede støybillede forventes derfor ikke at blive påvirket i vesentlig grad av
massetransportene.
De miljømessige fordelene ved deponering i pukkverk er så betydelige, at denne løsning må
fremheves som et langt bedre alternativ end deponering i et nyetablert deponi på mark eller i
skog. Denne løsning anbefales derfor. Denne løsning sikrer samtidig at massene bringes i
anvendelse og dermed en inntekt for samfunnet. Den økonomiske virkning for Jernbaneverket
vil avhenge av de avtaler, der inngås med pukkverkene og entreprenørene.
Mottaker

Kontaktperson

Kontaktinformasjon
(e-post/tlf.nr)

Solum Pukkverk

Grothe Maskinentreprenør.
Eier er Bjørn Hunstad

33050830 / 93203761/ 1,0 mill. m3
93204330
92267494

Franzefoss Pukk, Avd. Sigbjørn Lian
Hanekleiva
Skaane Pukkverk.
Martin Haraldstad A/S

Steinar Frellumstad

Steinmengde

92643514

250.000 m3

91155555

Kan ta alt

Ei vurdering av kjøreruter till disse pukkverk er laget og det redegjøres for disse ruter i avsnitt
5.
1.3.2 Massedeponi mellomlagring
Mellomlagring vil skje i riggområden som foruten til å gi plass til alle entreprenørens og
byggherrens fasiliteter også i tillegg vil gi plass for mellomlagring av overskuddsmasser.
Mellomlagring er viktig for å sikre at steintransporten kan skje utenom rush-tid og ”stille-tid”
(natt/kveld). Etter avsluttet byggeperiode ska riggeområdene så langt mulig gjenstilles til sitt
opprinnelige utseende. Hvis gjenplanting kreves må lokale vekstarter brukes.

1.3.2.1 Tunneldriving og riggområder ved Holm
Langs den ca. 700 m lange jernbanetraseen fra kulverten frem til påhugget vil en midlertidig
anleggsveg å bygges. Langs denne strekning finnes det god plass for riggområde, der også
midlertidig mellomlagring av deler av tunnelsteinen kan være aktuelt. Område utgjør ca. 2030 da. Dette skulle dekke hele entreprenørens og byggherrens arealbehov, både for
dagarbeider og tunnelarbeider fra Holm.

7

Innskrenkninger er laget i riggeområdene for å spare så mye natur som mulig for å skape en
visuell barriere fra vest og rv. 313. Denne barriere er også positiv for at jernbanens plassering
i landskapet hurtigere ska aksepteres. På tegningene har det også redegjorts for plassering av
midlertidige bekkelukninger under byggeperioden.
For mer informasjon se tegning UVB-50-X-22811, UVB-50-X-22812 og UVB-50-X-22813.
1.3.2.2 Tverrslag og riggområder- Steinbrudd ved Sjøskogen
Det er plass for riggområde og mellomlager for sprengstein i området langs vegen til
påhugget, se tegning UVB-50-X-22814 og UVB-50-X-22815. Riggeområdet utgjør ca. 18-22
da og dette område skulle dekke hele entreprenørens og byggherrens arealbehov,
sannsynligvis også et begrenset mellomlager for sprengstein.
1.3.2.3 Tverrslag og riggområde ved Peter Pan
Her finnes ikke plass for mellomlagring av overskuddsmasser. Eventuell mellomlagring må
derfor skje i tverrslagstunnel. Dette på grunnlag at påhuggsstedet ligger mindre
hensiktsmessig til i forhold til omgivelser og naboer, og er noe inneklemt mellom bolighus,
næringsbygg og helseinstitusjon.
Et område ca 300 m sør for Peter Pan er varslet som riggområde, og dette vil brukes som
komplement. For mer informasjon se tegning UVB-50-X-22819.
1.3.2.4. Riggområde ved Nykirke
Anleggsvegen anslutter sør for eksisterende landbruk langs Fv. 675 og går langs grusvegen
omtrent 500 m østerut till påhugget. Riggeområdet er omtrent 10 da. For mer informasjon se
tegning UVB-50-X-22820.

1.4 Kjøreruter til massedeponi
Transporten av sprengstein fra tunneldrivingen til permanent deponering vil være den
trafikken som omgivelsene vil legge mest merke til. Trafikkmengden som denne transporten
skaper vil variere mye, både fra det enkelte anleggssted, og mellom dem. Driving av
tverrslagene vil medføre et transportbehov for steinmasser på 110-120 lastebilturer hver veg
pr. tunnel og uke. Tilsvarende for vekseldrift i hovedtunnel, supplert med driving av
rømningstunnel, kan gi 350 dobbeltturer pr. uke.
Mellomlagring av masser er viktig for å sikre at steintransporten kan skje utenom rush-tid og
”stille-tid” (natt/kveld). Mellomlagring er beskrevet i foregående avsnitt.
Med utgangspunkt i valgte anleggssteder for tunneldriften; Tverrslag Steinbrudd Sjøskogen,
Peter Pan og påhugg Holm og de anbefalte deponier i pukkverkene, er kjøreruter og avstander
undersøkt.
Avstander mellom de aktuelle anleggsteder og antatt mest aktuelle pukkverk er kjørt opp og
angitt i etterfølgende tabell. Ingen overenskommelser har imidlertid lagets med disse
pukkverk.
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Fra
Påhugg Holm, pr. 1560
Tverrslag Rambergtunnelen, pr. 5350
Tverrslag Rambergtunnelen, pr. 5350
Tverrslag Rambergtunnelen, pr. 5350
Tverrslag Grettetunnelen, pr. 11000
Tverrslag Grettetunnelen, pr. 11000
Påhugg Nykirke
Påhugg Nykirke

Til
Hanekleiva pukkverk
Hanekleiva pukkverk
Solum pukkverk
Skaane Pukkverk
Solum pukkverk
Skaane pukkverk
Solum pukkverk
Skaane pukkverk

Avstand, km
8,5
15,1
9,6
14,4
4,2
8,6

I det etterfølgende er de enkelte kjøreruter kommentert og beskrevet. På etterfølgende ruter er
det ikke registrert spesielt lave underganger på de beskrevne ruter. Andre begrensninger, som
for eksempel vektbegrensninger, må sjekkes nærmere. Det redegjøres for oven beskrevne
ruter på tegning UVB-50-X-22822- UVB-50-X-22836.
1.4.1 Rambergtunnel
1.4.2 Holm
1.4.3 Påhugg Holm til Hanekleiva Pukkverk
Tunneldriften fra Holm vil kunne etableres og drives via en ny anleggs- og adkomstveg fra
gårdsbruk ved Holm og inn til en ny kulvert ved Skjærvik. Det legges en driftsveg på
vestsiden av sporet frem til servicesporet ved Holm, omtrent 600 m. Kryss mot rv. 313 utføres
som kanalisert kryss med venstresvingkjørefelt. Fra Rv 313 til Rv 319 går veien gjennom
boligområde, fartshumper og hastighetsbegrensning 40 km/t.
1.4.4 Tverrslag Steinbrudd ved Sjöskogen
1.4.5 Tverrslag Rambergtunnelen til Hanekleiva Pukkverk
Kjører Rv. 313 mot Sande. Passering av bomstasjon ved Ødegården. Fra Rv. 313 til Rv. 319
går veien gjennom boligområde, fartshumper og 40 km/t.
1.4.6 Tverrslag Rambergtunnelen til Solum Pukkverk
Kjøreadkomst til tverrslaget etableres fra riksveg Rv. 313 via en ca 450 meter lang veg mot
tunnelpåhugget. Anleggsvegen har en ny strekning i kanten på jordbruksmarken. Eksisterende
gårdsanslutning mot rv. 313 brukes. Krysset med rv. 313 vil utføres kanalisert med s. k
venstresvingkjørefelt for trafikk in mot anleggsvegen. Anleggstransportene kjører gjennom
Holmestrandstunnelen fra tverrslaget til pukkverket. Etter å ha kjørt over E18 passeres noen
bolighus før anleggsvegen til pukkverket, sannsynligvis skoleveg.
Det anbefales at det for returtrafikk fra Solumn Pukkverk anlegges ei provisorisk
trafikkløsning for å unngå trafikk gjennom sentrum. Dette kan lages ved to alternativer:
1. ei sving ifølge tegning UVB-50-X-22821. Denne løsning er noe kostbar, trafikksikker
men noe bratt.
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2. venstresving blir tillatt under ei begrenset periode ut på rv. 313 straks nord for Peter
Pan. Dette innebær at midtbarrieren må monteres ned under denne periode men dette
er en enklere å mindre kostbar løsning, se tegning UVB-50-X-22821.
1.4.7 Tverrslag Rambergtunnelen til Skaane Pukkverk
Kjører Rv 313 sørover, videre langs E18 og inn på Rv 310.
1.4.8 Grettetunnel
1.4.9 Peter Pan
1.4.10 Tverrslag Grettetunnelen til Solum Pukkverk
Etter å ha kjørt over E18 passeres noen bolighus før anleggsvegen til pukkverket,
sannsynligvis skoleveg.
1.4.11 Tverrslag Grettetunnelen til Skaane Pukkverk
Kjører Rv 313, E18 og videre inn på Rv 310.
1.4.12 Nykirke
Det skal ikke drives tunnel fra denne søndre ende av Grettetunnelen. Nedenstående ruter
redogjøres for kun som informasjon på mulige ruter.
1.4.13 Påhugg Nykirke (Grettetunnel S) til Solum Pukkverk
Passerer tett innpå bolighus enkelte plasser på kommunal veg. Etter å ha kjørt over E18
passeres noen bolighus før anleggsvegen til pukkverket, sannsynligvis skoleveg.
1.4.14 Påhugg Nykirke til Skaane Pukkverk
Anleggsadkomst kan etableres langs eksisterende lokalveg/gårdsveg. Denne vegen ble
sannsynligvis også benyttet da krysningssporet Nykirke ble etablert, men må oppgraderes. En
ulempe er at den passerer tett innpå bolighus enkelte plasser på kommunal vei. Etter å ha kjørt
over E18 passeres noen bolighus før anleggsvegen til pukkverket, sannsynligvis er dette en
skoleveg.

1.5 Rømmningsveger
Rømning skjer fra direkte evakueringstunneler ut i dagen for hver 1000 m hovedtunnel.
Følgende krav er satt til disse:
•
•
•

•
•
•

1000 m er maksimal avstand mellom 2 beredskapsveger
1:7 er maksimal stigning
Rømningstunnelene skal kunne drives ut mot allerede eksisterende infrastruktur; nedlagt
jernbanespor, skogsveg, gangveg eller sti.
Minst mulig inngrep i naturen.
Lave kostnader i utslagsområdet for rømningstunnel, dvs. bl.a. berg i dagen.
Kortest mulig tunnellengde
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1.5.1 Rambergtunnel
Med utgangspunkt i rømning til begge portaler/påhugg i Holmestrand og Holm, samt
tverrslaget ved Steinbrudd-Sjøskogen, understiger krav på 1:7, så må det etableres minst 5
beredskapsveger i tillegg langs traseen. Alle disse rømningstunnelene vil komme ut i
nærheten av eksisterende infrastruktur; nedlagt jernbanespor, skogsveg, gangveg eller sti, som
fører til riksveg eller til fremtidig nedlagt jernbanetrase. Rømningstunnelene presenteres
neden.
1.5.1.1 Rømmningstunnel 1 (RR 1); se tegning UVB-50-D-20424
Er første rømningstunnel fra nord. Lutningen i rømningstunnelen understiger krav på 1:7.
Beredskapsvegen anslutter til Rv. 313 via boligveger på en strekning om omtrent 400 meter.
Det er ikke mulig å anordne noe møtested langs strekningen
1.5.1.2 Rømmningstunnel 2 (RR 2); se tegning UVB-50-D-20425
Lutningen i rømningstunnelen understiger krav på 1:7. Utslag i fjell ved dagens jernbanetrasé
eventuelt under med utslag mot Rv313 hvis utslaget blir i Bogen naturreservat. Rv313 går
parallelt med dagens jernbanetrasé her.
Området mellom rv. 313 og påhugg lages kjørbar i grus. Vil påhugget plasseres nærmere
vegen enn 5-10 meter kan dørene plasseres 5-10 meter inn i berget slik at et område tilskapes
før man når vegen og trafikken. Eventuelt kan hjørneskjæringer lages for å skape bedre
trafikksikkerhet og øyekontakt med vegtrafikken. Kjørebanen brukes som beredskapsplass.
1.5.1.3 Rømmningstunnel 3 (RR 3); se tegning UVB-50-D-20426
Utslag i fjell ved skogsbilvei som er fullt kjørbar med vanlig personbil. Lutningen i
rømningstunnelen understiger krav på 1:7.
Beredskapsvegen starter der anleggsvegen till tverrslag i Steinbrudd ved Sjöskogen viker av
til påhugget. Den del som vil brukes som beredskapsveg utføres ved eksisterende grusveg. Ei
ny veg må til den siste biten, drøyt 100 meter. Noe møtested vil lages på delen etter
anleggsvegen. Tilbakestilling må gjøres etter anleggsperioden.
1.5.1.4 Rømmningstunnel 4 (RR 4); se tegning UVB-50-D-20429
Utslag i fjellskjæring langs Rv313 eventuelt gjennom ur for å korte ned beredskapsvegen i
fjell. Lutningen i rømningstunnelen understiger krav på 1:7.
Området mellom rv. 313 og påhugg lages kjørbar i grus. Vil påhugget plasseres nærmere
vegen enn 5-10 meter kan dørene plasseres 5-10 meter inn i berget slik at et område tilskapes
før man når vegen og trafikken. Eventuelt kan hjørneskjæringer lages for å skape bedre
trafikksikkerhet og øyekontakt med vegtrafikken. Kjørebanen brukes som beredskapsplass.
1.5.1.5 Rømmningstunnel 5 (RR 5); se tegning UVB-50-D-20430
Utslag i fjellskjæring direkte til Rv313. Lutningen i rømningstunnelen understiger krav på
1:7.
Området mellom rv. 313 og påhugg lages kjørbar i grus. Vil påhugget plasseres nærmere
vegen enn 5-10 meter kan dørene plasseres 5-10 meter inn i berget slik at et område tilskapes
før man når vegen og trafikken. Eventuelt kan hjørneskjæringer lages for å skape bedre
trafikksikkerhet og øyekontakt med vegtrafikken. Kjørebanen brukes som beredskapsplass.
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1.5.2 Grettetunnel
Med utgangspunkt i rømning til begge portaler/påhugg i Holmestrand og Nykirke, samt
tverrslaget ved Peter Pan, understiger krav på 1:7, så må det etableres minst 4
beredskapsveger i tillegg langs traseen. Alle disse rømningstunnelene vil komme ut i
nærheten av eksisterende infrastruktur; nedlagt jernbanespor, skogsveg, gangveg eller sti, som
fører til riksveg eller til fremtidig nedlagt jernbanetrase. Rømningstunnelene er presentert
neden:
1.5.2.1 Rømmningstunnel 1 (GR 1); se tegning UVB-50-D-20431
Beredskapsveg med utslag inne i Holmestrandstunnelen. Vid ansluttningen plasseres dørene
5-10 meter inn i berget slik at et område tilskapes før man når vegen og trafikken i tunnelen.
Det må også vurderes å etableres hindringer slik at personer ikke kommer rett ut i den
trafikkerte tunnelen. Eventuelt kan hjørneskjæringer lages for å skape bedre trafikksikkerhet
og øyekontakt med vegtrafikken. Kjørebanen brukes som beredskapsplass. Ei elektronisk
system, slik det som allerede er montert på E18, bør installeres så at det med kort varsling er
mulig å stoppe trafikken på veg in i tunnelen ved en nødssituasjon.
Lutningen i rømningstunnelen understiger krav på 1:7.
1.5.2.2 Rømmningstunnel 2 (GR 2); se tegning UVB-50-D-20432
Beredskapsveg med utslag inne i Holmestrandstunnelen. Vid ansluttningen plasseres dørene
5-10 meter inn i berget slik at et område tilskapes før man når vegen og trafikken i tunnelen.
Det må også vurderes å etableres hindringer slik at personer ikke kommer rett ut i den
trafikkerte tunnelen. Eventuelt kan hjørneskjæringer lages for å skape bedre trafikksikkerhet
og øyekontakt med vegtrafikken. Kjørebanen brukes som beredskapsplass. Ei elektronisk
system, slik det som allerede er montert på E18, bør installeres så at det med kort varsling er
mulig å stoppe trafikken på veg in i tunnelen ved en nødssituasjon.
Lutningen i rømningstunnelen understiger krav på 1:7.
1.5.2.3 Rømmningstunnel 3 (GR 3); se tegning UVB-50-D-20434
Utslag i fjell langs dagens jernbanetrasé. Lutningen i rømningstunnelen understiger krav på
1:7.

Eksisterende gårdsanslutning brukes for beredskapsvegen og det lages en omtrent 450 lang ny
grusveg. Det er ikke mulig å anordne noe møtested langs strekningen. Den nye beredskapsveg
tilpasses till den omgivende terreng. Beredskapsvegen utføres i grus med en seksjon på totalt
3,5 meter (V0,25+K3,0+V0,25), se tegning UVB-50-D-20434.
Arbeidet med tunnelpåhugget bør utføres med følgende arbeidsgang:
1. Trafikken på den eksisterende jernbanetrase lukkes ei kortere tid mens
gjennembruddet i påhugget lages.
2. Midlertidig døransluttning utføres
3. Beredskapsveg fra Rv. 313 til nåværende trase utføres
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4. I forbindelse med stanset i togtrafikken for omleggingen til den nye strekningen rives
jernbanen mellom påhugget og beredskapsvegen
5. Tunnelpåhugg og beredskapsplass settes i ordning snart etter at trafikken startet i
tunnelen.
1.5.2.4 Rømmningstunnel 4 (GR 4); se tegning UVB-50-D-20435
Utslag i fjell langs dagens jernbanetrasé. Lutningen i rømningstunnelen understiger krav på
1:7.
Eksisterende asfaltert veg brukes fram til eksisterende jernbanetrase. Der begynner ei ny
grusveg med en sving oppimot eksisterende trase frem til påhugget. Møtested tilskapes midt
på den nye delen.
Siktproblemer kan oppstå ved den eksisterende passasjen under jernbanen. Denne bør derfor
rives.
Arbeidet med tunnelpåhugget bør utføres med følgende arbeidsgang:
1. Trafikken på den eksisterende jernbanetrase lukkes ei kortere tid mens
gjennembruddet i påhugget lages.
2. Midlertidig døransluttning utføres
3. Beredskapsveg fra Rv. 313 til nåværende trase utføres
4. I forbindelse med stanset i togtrafikken for omleggingen til den nye strekningen rives
jernbanen mellom påhugget og beredskapsvegen
5. Tunnelpåhugg og beredskapsplass settes i ordning snart etter at trafikken startet i
tunnelen.

1.6 Driftveger
En ny driftveg etableres ved Holm frem til det nye servicesporet. Driftvegen når sporområdet
via en kulvert som plasseres i ca km 77+410. Vegen frem til kulvert og under kulvert vil også
brukes som jordbruksveg. Anleggsvegen ved Sjøskogen vil efter byggeperioden å brukes som
drifteveg frem til påhugget. I like måte vil en kortere bit av anleggsvegen ved Peter Pan å
brukes også etter byggeperioden. Ved Nykirke vil vegen til sporområdet å brukes som i dag
som drifteveg. Samtlige beredskapsveger vil også de brukes som driftveger etter
byggeperioden.

1.7 Konsekvenser og avbøtende tiltak
1.7.1 Trafikksikkerhet
Det er fremfor alt ved kryss som de fleste uhell inntreffer. Det er derfor viktig å se til at kryss
for ei god trafikksikkerhetsstandard slik at trafikkavvikling kan skje på en kontrollert og
trafikksikker måte.
Kryss kan utføres som trafikksignal, rundkjøring eller som tradisjonell korsning med vikeplikt
fra sekundærveg. Ved de sted for anslutning til anleggsveger som er utpekt er det i samtlige
kun aktuelt med kanalisering med venstresvingkjørefelter. Hastighetsgrensen ved kryss med
anleggsveger må som høyst være 70 km/t. Dersom fotgjenger eller syklister passerer krysset
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må hastighetsgrensen som høyst være 50 km/t. I enkelte tilfeller dersom antallet kryssende
fotgjengere eller syklister er stort kan det overveies hvis kryssingsstedet ska sikres slik at det
ikke er mulig å passere krysset med høyere hastighet enn 30 km/t.
Ved kryss ved anleggsveg ved påhugg Holm er fartsgrensen 80 km/t, ved anleggsveg ved
tverrslag Sjøskogen er fartsgrensen 60 km/t og ved anleggsveg ved tverrslag Peter Pan er
fartsgrensen 70 km/t.

Figur 1: Antal drepte og skadde i området. Kilde: Nasjonal Vegdatabank, Vegvesenet 2008.
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Figur 2: Antal drepte og skadde i Holmestrand.
Kilde: Nasjonal Vegdatabank, Vegvesenet 2008.
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Figur 3: Hastighetsgrenser på vegnettet i området.
Kilde: Nasjonal Vegdatabank, Vegvesenet 2008.
1.7.1.1 Aktuelle tiltak i Sande
I Sande passerer massetransportene på rv. 319 gjennom tettstedet. På den østlige side om
riksvegen ligger barnehage og skole og på den vestlige side ligger et antall bolighus. Det er
derfor aktuelt å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak for å sikre overgangen til skolen på en
eller to steder.
1.7.1.2 Aktuelle tiltak i Holmestrand
Kjøreruten til massetransportene passerer gjennom den sydlige del av Holmestrand. Aktuell
veg er skoleveg og det bedømmes å finnes behov for fotgjengere å syklister å krysse vegen
ved enkelte steder. Det vurder at det kan bli aktuelt å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på
mellom tre til fem plasser for å sikre overgangene.
1.7.1.3 Aktuelle tiltak i Nykirke
I Nykirke passerer kjøreruten for massetransportene tett på skolen/barnehagen i tettstedet. Det
er derfor aktuelt å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak ved en eller to steder.
Entreprenøren bør ta fram en ferdig trafikksikkerhetsplan som godkjennes før byggestart.
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1.7.1.4 Trafikksikkrende tiltak
Tiltak som øker trafikksikkerheten kan bl.a. være fartshumper, innsnevringer, opphøyde
gangfelt, fortau eller gang- og sykkelveg. Det viktigste er å tilse at fartsnivået er lavt på det
sted der det finnes risiko for kollisjon.
1.7.1.5 Sirkelhump
Sirkelhump har form av et sirkelsegment. Den har et
geometrisk forløp som gjør den relativt enkel å legge
med mal. Sirkelhump er den enkleste og vanligste
humptypen og er godt egnet på adkomstveger med 30
eller 40 km/t og ellers hvor andelen tungtrafikk er liten
og det er liten eller ingen busstrafikk.
1.7.1.6 Trapeshump
Trapeshump har flat topp og skrå, plane flater som opp- og nedramping. Den er egnet der man
skal etablere en plan flate oppe på humpen, for eksempel ved opphøyd gangfelt, opphøyd
kryss eller en opphøyd flate der det er ønskelig at trafikkstrømmer på tvers av vegen ikke
endrer nivå. Det kan være hvor ei gågate krysser ei
annen gate i by, eller en kollektivterminal i ei gate
hvor fotgjengerstrømmer har flere mål på begge sider
av gata.Trapeshumpen er lett å tilpasse estetisk i et
gatemiljø med fortau. Humpen legges fra kantstein til
kantstein og krever som regel at det anlegges sluk.
Trapeshump gir større forskjeller i fart mellom tunge
og lette kjøretøy enn sirkelhump,og er derfor ikke
ønskelige i veger med stor busstrafikk. Dersom det
skal legges trapeshumper i busstraseer eller der det går
mye tung trafikk, kan en løsning være å dimensjonere
dem for en fart 10 km/t høyere enn fartsgrensen. For å
redusere ulempene for passasjerene på grunn av
bussens vippende bevegelser, er det ønskelig at
toppflaten på trapeshumper i busstraseer er minst 7 m lang.
1.7.1.7 Fartsputer
Fartspute er en hump med flat kvadratisk topp og plane ramper i lengde- og sideretning. Den
er så bred at det ikke er mulig å unngå å kjøre over puten for personbiler og andre kjøretøy
med liten sporvidde. Samtidig er den så smal at tunge kjøretøys brede sporvidde fører til at de
ikke berører puten med andre hjul enn de indre tvillinghjulene bak. Dette sammen med at
førere av tunge kjøretøy må sikte nøye for å
passere rett over puten, gjør at den også har en
fartsdempende virkning for busser og andre
tunge kjøretøy.
elling
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1.7.1.8 Innsnevring
Innsnevring til smal tofeltsveg alene har neppe særlig
virkning når ikke to kjøretøy er i ferd med å møtes.
Det bør derfor innsnevres over lengre strekninger.
Dette gjør tiltaket relativt kostbart og mest aktuelt
som en del av miljøgateprosjekt på veger der det er en
viss trafikkmengde. Bredden avhenger av hvilke
kjøretøytyper som skal kunne møtes, forutsatt
fartsgrense 30–40 km/t:
• To tunge kjøretøy kan møtes: B = 6,0 m
• Lett og tungt kjøretøy kan møtes: B = 5,2 m
• To lette kjøretøy kan møtes: B = 4,5 m
Bredde på 4,5 m bør ikke brukes hvis maksimal timetrafikk overskrider 400 kjøretøy, hvilket
det gjør ved de større vegene som brukes for massetransporter. Tiltaket kan derfor kun bli
aktuelt på mindre veger som berøres av massetransporter for eksempel boligveger. Ved
timetrafikk mindre enn 300 kjøretøy bør lengden med full innsnevring være minst 15 m for å
ha en viss virkning på lette kjøretøy. Ved så liten trafikk kan det også vurderes å innsnevre til
ett kjørefelt. Ved timetrafikk høyere enn 1000 kjøretøy bør en dimensjonere for at to tunge
kjøretøy skal kunne møtes.
1.7.1.9 Innsnevring med midtdelere
Bredden mellom kantstein må være 3,0 m av hensyn til
snøbrøyting og for at tunge kjøretøy skal kunne passere
trygt. Tiltaket alene har liten virkning for lette kjøretøy, og
brukes ofte i kombinasjon med andre tiltak. Det kan brukes
for å lette fotgjengeres kryssing av vegen, med eller uten
skiltet og oppmerket gangfelt. Av hensyn til barnevogner
og sykler bør bredden på refugen være minst 2,0 m.
Bilder er hentet fra Vegvesenets Håndbok 072, der det
finnes mer beskrevet om fartsdempende tiltak.
1.7.2 Sikt
Siktkrav i plankryss defineres som sikttrekanter. Disse bestemmes ut fra stoppsikt og
kryssenes reguleringsform. Primærvegens kjørebane, sett fra sekundærvegen, bør være synlig
i hele sikttrekanten. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn
0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. I tillegg må det kontrolleres at planet mellom
øyepunkt i sekundærvegen og kjørebanen i primærvegen, er fritt for sikthindringer.
Enkeltstående trær, stolper og liknende kan stå i sikttrekanten, men krav til sikkerhetssoner
i håndbok 231 Rekkverk må være tilfredsstilt. Enkeltstående trær i sikttrekanten bør plasseres
slik at trekrona ikke hindrer sikt. Dette må spesielt kontrolleres for vogntog (øyehøyde 2,7 m).
Sikttrekanten redogjøres for på tegning UVB-50-E-20445 - UVB-50-E-20447.
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Målet L1 er avhengig av Vegvesenets vegnormaler 017, del C.
1.7.2.1 Skolveger og ubeskyttede trafikkanter
Dersom anleggsveger brukes som skoleveg for barn er det viktig at tiltak gjennomføres for å
sikre disse. Hvis antallet barn er stort samtidig som antallet kjøretøy er stort kan det finnes
bruk for å lage hastighetssikrede gangfelt der det ikke er mulig å passere med en høyere
hastighet enn 30 km/t. I enkelte tilfeller kan det overveies hvis anleggsvegen i tillegg ska
utføres med fortau hvis dette savnes på strekningen.
1.7.2.2 Dagens trafikkmengder
Ved anslutningsveg ved påhugg Holm samt ved Rambergtunnelens tverrslag ved steinbrudd
Sjøskogen er trafikkmengden på rv. 313 omtrent 650 kjøretøy per døgn. Ved Grettetunnelens
tverrslag ved Peter Pan er trafikken på rv. 313 omtrent 850 kjøretøy per døgn.
Større veger i området er blant annet rv. 319 og E18, som går i nord-sørlig retning. Trafikken
på rv. 319 er omtrent 2300 kjøretøy per døgn i østlig retning, og på E18 er trafikken omtrent
10 000 kjøretøy per døgn.
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Figur 4: Trafikkmengder i området. Kilde: Nasjonal Vegdatabank, Vegvesenet 2008.

1.7.2.3 Økende trafikk
Det vil ved de påhugg som tunneldriving gjennomføres å bli økt trafikk. Ved de tre påhugg
som er aktuelle; ved Rambergtunnelen påslag Holm og tverrslag Sjøskogen samt ved
Grettetunnelen ved påhugg Peter Pan øker trafikken med omtrent 350 lastebilturer per veg og
uke (omtrent 70 dobbeltturer per dag). Massetransportene fra disse påhugg vil fra
Rambergtunnelen kjøre nordover og fra Grettetunnelen kjøre sørover, hvilket innebær at de
ikke trafikkerer den samme veg. Dessuten vil det drives tunnel fra de begge påhuggen ved
forskjellige tidspunkter. Dette innebærer at den enkelte veg får et trafikktilskudd om omtrent
150 kjøringer per dag.
Det meste av denne trafikken kjører på riksveg 313, men enkelte strekninger må mindre
lokale veger brukes. Dette skjer fremfor alt ved angjøring til påhuggen og til pukkverken.
1.7.3 Kapasitet
Med den tilkommende trafikkmengden på omtrent 150 kjøretöy per døgn så er risikoen for at
kapasitetsproblemer vil oppkomme på det overgripende vegnettet litet. Trafikkmengden på de
veger der anleggsvegene anslutter har generelt liten trafikk og en trafikk på ytterligere 150
kjøretøy per døgn vil ikke medføre noen kapasitetsproblemer. Dog kan det allikevel bli
aktuelt med krysstiltak f.eks. venstresvingkjørefelt ved enkelte plasser av
trafikksikkerhetsmessige grunner.
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7.6 Akseltrykk
For en ikke trekkende aksel tillades et akseltrykk på 10,0 t.
På de større veger i området slik rv. 313, rv. 319 og E18 gjelder den aktuelle vektgrensen.
Dog kan mindre veger i området på ikke kjente ruter, andre enn de tidligere visede, tillate en
lavere vektgrens. Dette må undersøkes vid hvert tilfelle.
1.7.3.1 Støv
Vaskeanlegget bør fortrinnsvis etableres i bunnen av tverrslaget, slik at så mye som mulig av
vaskevannet renner av bilene før de når ut i friluft. Tidligere var passering av ”vanngrav” den
mest aktuelle formen for vask, men for anlegg i tettbygde strøk, bør en vurdere et vaskeanlegg
med mulighet for spyling av dekk og inne i skjermer samt underspyling. Også anleggsvegene
asfalteres for å minimere støv og entreprenøren bør vedlikeholde disse slik at de holdes rene
under byggeperioden.
1.7.4 Støy
Se notat UVB-50-X-22010.
1.7.5 Visuelle effekter
Byggeperioden beregnes å foregå omtrent 9 år. Midlertidige negative visuelle effekter vil
oppstå under byggeperioden på grunn av arbeidsveger, tunge kjøretøy og utstyr, støv, økt
trafikk samt bygninger i byggeområdene. Sjaktarbeidene å maskiner vil danne et nytt visuelt
innslag i landskapsbilledet under byggeperioden.
Hoveddelen av de negative visuelle effekter vil oppstå langs kysten nær byggeområdene og
arbeidsveger men også langs veger som leder til pukkverk og deponier på grunn av økt
trafikk. Beboer i Holmestrand, Grette å andre byer langs veg 313 vil rammes mest av disse
visuelle effekter. Vyer fra Oslofjorden vill også påvirkes.
Utover effektene som beskrevets ovenfor vil økt støynivåer å vibrasjoner medføre at følelsen
av et stille og rolig naturområde, hvilket utredningsområdet er i dag, påvirkes. Bygget av
jernbanen bedømmes å ha midlertidige måtelige konsekvenser på områdets forskjellige
landskapskarakterer samt midlertidige måtelige negative visuelle effekter.

1.8 Tilstand
Jernbaneverket har hatt samordningsmøte med Vegvesenet underveis.
Snart etter det at Jernbaneverket er tilfreds med løsninger vil tegninger oversendes for samråd
og godkjennelse.
Samtlige løsninger for ansluttning mot Rv 313 har fått positivt bemøtande foreløpig.

1.9 Underlag
Notat G9 Planlegging av anleggsdrift inkl. vedlegg.
Statens vegvesen, Håndbok 072, Fartsdempende tiltak
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1. Baggrund/indledning
I forbindelse med etablering af Parcel 5 på Vestfoldbanen har Jernbaneverket ønsket en
undersøgelse af de støjmæssige konsekvenser af ændrede biltrafikmønstre i Holmestrand.
De eksisterende trafikforhold i Holmestrand er således, at en del af den gennemgående trafik
føres via Rigsveg RV313 uden om centrum, hvor centrum betragtes som Ruten Langgaten,
Rådhusgaten (Figur 1).

Rådhusgaten

Rv 313

Stasjon

Langgaten

Rv 313

Figur 1. Eksisterende vejsystem i Holmestrand.
I fremtiden vil en del af Rv 313 tunnelen blive lukket for gennemkørende biltrafik som følge
af etableringen af den nye jernbanetunnel, Grettetunnelen. Den gennemkørende trafik føres i
stedet gennem Langgaten og Rådhusgaten og tilbage til Rv313 via en ny kort vejtunnel ind til
den eksisterende vejtunnel, som illustreret i Figur 2.
Som en del af den fremtidige trafiksituation kan der opstå såkaldte beredskabssituationer, dvs.
E18 lukkes i en kort periode og trafikken føres gennem Holmestrand. Denne beredskabssituation forventes at forekomme 8 gange årligt i 2 timer af gangen.
Der er som følge af ovenstående gennemført støjberegning af to trafikscenarier:
1. Det eksisterende vejsystem hvor trafikmængden er fremskrevet til år 2015.
2. Beredskabssituation med det fremtidige vejsystem og trafik i år 2015.
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Rådhusgaten

Rv 313

Stasjon

Langgaten

Rv 313

Figur 2. Fremtidigt vejsystem i Holmestrand.
Når der gennemføres trafikstøjberegninger tages der almindeligvis udgangspunkt i det
såkaldte ÅrsDøgnTal (ÅDT) for trafikken. ÅDT er det gennemsnitlige antal køretøjer per
døgn, når der midles over et helt år. Ved denne vurderingsmetode bliver periodevise udsving
udjævnet. For eksempel vil den forøgede trafik gennem Holmestrand i beredskabssituationen, der forekommer 8 gange årligt, blive udjævnet over årets 365 dage, og den
støjmæssige konsekvens vil være minimal.
For at illustrere dette er der gennemført en supplerende beregning på baggrund af et DøgnTal
for trafikken på netop de dage, hvor E18 trafikken føres gennem Holmestrand. Da denne
fremgangsmåde afviger fra sædvanlig praksis kan resultaterne alene betragtes som
orienterende.

2. Resumé og konklusion
Der er foretaget beregning af trafikstøjniveauer i Rådhusgaten og Langgaten i Holmestrand.
Beregningerne skal illustrere indflydelsen af en omlægning af vejsystemet i forbindelse med
etablering af en ny jernbane tunnel (Parcel 5). Desuden belyser beregningerne indflydelsen
af, at trafikken fra den nærliggende E18 føres gennem Holmestrand i ca. 8 årlige
beredskabssituationer. Alle beregninger belyser den forventede trafikmængde i år 2015.
Beregningsresultaterne er præsenteret dels i farvekonturkort, dels som antal bygninger der er
beliggende i henholdsvis Gul støjzone og Rød støjzone vurderet efter Statens
Miljøvernedepartements retningslinjer. Optælling af antal bygninger i støjzoner er foretaget
på husnummerniveau uden at tage hensyn til anvendelsen. Det betyder, at bygninger uden
støjfølsom anvendelse kan være medregnet, men også at der ikke tages hensyn til, om der er
flere boliger på én adresse.
Det fremgår af beregningerne, at omlægningen af vejsystemet har forholdsvis lille indflydelse
på støjniveauerne i Holmestrand. Generelt medfører vejomlægningen inklusiv beredskabstrafikken en øgning af støjniveauerne på op til 1 dB på bygningsfacaderne i Rådhusgaten og
Langgaten. Dette betyder at nogle få (3) bygninger ændrer status fra Gul til Rød støjzone.
Hvis beredskabstrafikken vurderes som støjen netop det døgn, hvor trafikomlægningen
faktisk forekommer, frem for som et årsgennemsnit, vil påvirkningen blive større. I denne
situation vil støjniveauerne øges med op til 2 dB på de berørte bygningsfacader og 10
bygninger vil ændre status fra Gul til Rød støjzone. Det skal understreges, at denne beregning
er medtaget til orientering, da den ikke følger den sædvanlige metode til vurdering af
trafikstøj.
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3. Grundlag for Beregningerne
Beregningsmetode
Vejstøjberegningerne er udført i henhold til Fælles Nordisk Beregningsmetode for Trafikstøj
som beskrevet i reference /1/ ved hjælp af beregningsprogrammet SoundPLAN ver. 6.4 /2/.
De beregnede trafikstøjniveauer præsenteres i henhold til reference /3/ som en dag-aften-natværdi (LDEN), hvor støj der forekommer i aftenperioden 19.00–23.00 tillægges +5 dB og støj
der forekommer i natperioden 23.00-07.00 tillægges +10 dB. Disse tillæg anvendes for at
korrigere for støjens ekstra genevirkning, når den forekommer udenfor dagtimerne.
For at gennemføre beregningerne er der etableret en digital model af terræn, huse og veje i det
relevante område – se illustration i Figur 3.

Figur 3. Illustration fra den geometriske beregningsmodel.
Trafikoplysninger
Foruden den geometriske model er det nødvendigt at have kendskab til trafikmængden for de
relevante scenarier, hvordan denne trafik er fordelt mellem dag, aften og natperioderne, hvor
stor en andel af trafikken der består af tunge køretøjer (> 3,5 tons) og endelig køretøjernes
hastighed.
Trafikmængden opgøres sædvanligvis som det såkaldte ÅrsDøgnTal (ÅDT). ÅDT er det
gennemsnitlige antal køretøjer, der passerer på et døgn, når der er midlet over ét års trafik.
Derved sker der en udjævning af de variationer, der måtte forekomme fra én dag til en anden.
Det har ikke været muligt, at opnå komplette oplysninger om trafikken. Derfor har det været
nødvendigt at gøre visse antagelser, som for de flestes vedkommende følger de retningslinjer,
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der er givet i ”Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling af støy i
arealplanlegging” /4/.
Følgende oplysninger/antagelser lægges således til grund for støjberegningerne:
¾ Trafikmængden gennem Holmestrand, eksklusiv beredskabssituationen, i år 2010 er
som illustreret i Figur 4.
¾ Den almindelige trafik gennem Holmestrand antages, at være fordelt med
Dag/Aften/Nat : 84% / 10% /6 %.
¾ Årsdøgntallet for trafik på E18 er 20.000 køretøjer/døgn i år 2008
¾ Trafikken på E18 antages, at være fordelt med Dag/Aften/Nat: 75% / 15% / 10 %.
¾ Andelen af tung trafik antages, at være 10 % for trafik gennem Holmestrand såvel som
for trafik på E18.
¾ Trafikmængder fremskrives alle med 1,6% per år.
¾ Køretøjernes antages, at køre med den skiltede hastighed (se Figur 5).
¾ Trafikken der føres gennem Holmestrand i en beredskabssituation er bestemt som den
andel af E18 trafikken der passerer i løbet af 2 timer – dvs. to firetyvende-dele (2/24)
af ÅDT – 8 gange årligt.
¾ Al trafik fra E18 (beredskabssituation) antages at køre fra Rådhusgaten til ny
tilslutning til den eksisterende tunnel, det vil sige at intet af denne trafik fortsætter
gennem den sydlige del af Langgaten.

3200

3 700

2 700
3 500

Stasjon

Langgaten

Rådhusgaten
800

Rv 313

Rv 313

Eksisterende vegsystem Holmestrand

4 500
4 000

Langgaten
3700

Rådhusgaten

3 500
Rv 313

800
Rv 313

Nytt vegsystem Holmestrand

Figur 4. Forventet Årsdøgntal 2010 for trafik gennem Holmestrand, eksklusiv
beredskabstrafik.
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Andre Beregningsforudsætninger
¾ Alle støjniveauer er beregnet 2 meter over terræn.
¾ Bygninger er medtaget i beregningsmodellen i det omfang de er vurderet, at have
indflydelse på støjniveauerne i de relevante områder.
¾ Der er medregnet 3 refleksioner i beregningerne.
¾ Beregninger er udført i et 10x10 meter beregningsnet.
¾ Facadestøjniveauer er beregnet uden, at medtage den sidste refleksion i den aktuelle
facade.
¾ I konturkort beregninger er den sidste refleksion medregnet. Det vil sige at det viste
støjniveau umiddelbart foran facader må for ventes at være op til 3 dB højere end den
reelle fritfeltværdi.
¾ Terrænet i Rådhusgaten/Langgaten området er forudsat at være akustik hårdt.

Figur 5. Skiltede hastigheder i Holmestrand

4. Beregningsresultater
Der er gennemført beregninger for to hoved scenarier:
1) For det eksisterende vejsystem i Holmestrand, men hvor trafikken er fremskrevet til år
2015.
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2) For det fremtidige vejsystem, hvor trafik der føres fra E18 igennem Holmestrand i
beredskabssituationer 8 gange årligt er medregnet i Årsdøgntallet for trafikken. Det vil
sige at trafikken, der vil forekomme i Holmestrand 8 gange årligt, fordeles over årets
365 dage. Trafiktal er fremskrevet til år 2015.
Hvor ÅDT for trafikken som anvendt i Scenarie 2 formelt er den korrekte måde at vurdere
trafikstøj, giver det ikke nødvendigvis et retvisende billede af støjforholdene på de dage, hvor
beredskabssituationen forekommer. Til orientering er der derfor udført en supplerende
beregning for det fremtidige vejsystem, hvor trafik der føres fra E18 igennem Holmestrand i
beredskabssituationer medregnes i en døgnmiddelværdi. Det vil sige, støjniveauerne
præsenterer den værdi, der vil forekomme i ét ud af otte døgn, hvor E18 trafikken føres
gennem Holmestrand. Trafiktal er fremskrevet til år 2015.
Beregningsresultaterne kan dels sammenlignes indbyrdes mellem de tre scenarier og dels
vurderes i forhold til de retningslinjer, der er givet i ”Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging”, T-1442 /4/, hvor støjpåvirkede områder inddeles i zoner afhængigt af
støjniveauerne.
Gul Zone:
Rød Zone:

55 < LDEN ≤ 65 dB(A)
LDEN > 65 dB(A)

Gul zone er i reference /4/ defineret som en vurderingszone, hvor støjfølsom bebyggelse kan
opføres dersom afbødende tiltag giver tilfredsstillende forhold. Tilsvarende angiver Rød zone
et område som ikke er egnet til støjfølsomme brugsformål, og etablering af ny støjfølsom
bebyggelse skal undgås.
Beregningerne er gennemført i et område omkring Langgaten og Rådhusgaten i Holmestrand.
Resultaterne er fremstillet på to måder: 1) som farvelagte støjkonturkort og 2) som antal
bygninger der ligger i forskellige støjzoner.
Farvekonturkortene er placeret i Bilag 1 og Bilag 2 for de to beregningsscenarier samt i Bilag
3 for den supplerende beregning. Det primære beregningsområder omfatter Langgaten fra
Fjordveien i nord, Rådhusgaten og Langgaten til Sykehusveien i syd. Uden for dette område
må resultaterne i farvekontur-kortene betragtes som vejledende, primært da indflydelsen af
bygninger ikke er medregnet. Det skal igen understreges, at før resultater aflæst umiddelbart
foran en bygningsfacade kan sammenlignes med de ovennævnte grænser for støjzoneinddeling, skal der fratrækkes 3 dB for den sidste facaderefleksion.
Inden for det primære beregningsområde er der yderligere foretaget en beregning på de
støjudsatte bygningsfacader. I disse beregninger er der korrigeret for facaderefleksion. Derpå
er der foretaget en optælling af, hvor mange bygninger der findes i de to ovennævnte
støjzoner – se Tabel 1. Optællingen er foretaget på husnummerniveau uden skelen til
anvendelse. Det vil sige, der kan være bygninger medtaget i en støjzone der ikke har
støjfølsom anvendelse. Det er også muligt, at der findes flere boliger på den samme adresse,
hvilket der ikke er taget højde for.
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Scenarie 1
Eksisterende
vejsystem

Scenarie 2
Supplement
Fremtidigt vejsystem Fremtidigt vejsystem
ÅDT
MAX

Gul Zone

18

16

9

Rød Zone

19

22

29

67 dB(A)

67 dB(A)

69 dB(A)

Makismalt beregnet
støjniveau LDEN

Tabel 1: Antal støjudsatte bygninger (husnumre) i Gul og Rød støjzone samt maksimalt
beregnet støjniveau.
Det fremgår af Tabel 1 at fra scenarie 1 til 2 ændrer tre bygninger status fra gul til rød
støjzone. Adresserne for disse bygninger er nævnt nedenstående sammen med deres
formodede anvendelse (oplysningerne er fundet i Holmestrand Kommunes kortportal /5/).
Tillige er bygningernes placering markeret i Bilag 2.
Nils Kjærsgate 4 (Langgaten 4):
Rådhusgaten 10
Langgaten 8

Museum/kunstgalleri
Produksjonshal
Ældrecenter

Det skal bemærkes, at det kun vil være en del af disse bygninger der er beliggende i rød
støjzone. Dette gælder særligt for Ældrecentret som er en stor bygning hvor størstedelen er
placeret i gul eller grøn støjzone.
Det må til sidst understreges, at beregningsresultaterne er behæftet med en beregningsusikkerhed som skyldes for eksempel usikkerhed på trafikdata, mindre geometriske fejl i
beregningsmodellen, etc. Det anslås at denne beregningsusikkerhed er ± 3 dB.

080826 Teknisk notat Støy i Rådhusgata 3rd ed

Side 7/12

6. Referencer
/1/

Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 1996. Håndbok 064, Statens Vegvesen,
2000.

/2/

SoundPLAN-Manager version. 6.4. Braunstein + Berndt GmbH

/3/

”Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”, T-1442 (26.01.05).

/4/

”Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging”, TA-2115/2005.

/5/

Holmestrand Kommunes kartportal http://kart.tonsberg.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=holmestrand&v
wr=asv

080826 Teknisk notat Støy i Rådhusgata 3rd ed

Side 8/12

7. Bilag
Bilag 1:

Støjkonturkort for Scenarie 1: Eksisterende vejsystem

Bilag 2:

Støjkonturkort for Scenarie 2: Nyt vejsystem inkl. beredskabssituation - baseret på
Årsdøgntal

Bilag 3:

Støjkonturkort for Supplerende beregning : Nyt vejsystem inkl.
beredskabssituation - baseret på døgntal for de døgn for beredskabssituation
forekommer.
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Bilag 1
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Bilag 2

Nils Kjærsgate 4

Ældrecenter
Rådhusgaten 10
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Bilag 3
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skjæring forbi Holmestrand kirke. Jernbanen går generelt på fylling gjennom den midtre og søndre
delen av sentrum. Fra jernbanen faller terrenget mot sjøen i øst.
Grunnen i sentrum består generelt av et topplag av sand, tørrskorpeleire/silt og fyllmasser til
varierende dybde. Det relativt faste topplaget er for det meste 2-3 m tykt, men er enkelte steder opptil
5-6 m. Under topplaget er det bløt og meget bløt siltig leire. Omrørt skjærstyrke i leira er flere steder
så liten at leira er beskrevet som kvikk. Enkelte steder, og spesielt i syd, er det påvist innskutte sandlag
i leira. Sandlagene/lommene kan ha høyt artesisk vanntrykk. Under leira er det stedvis en tynn og fast
bunnmorene over fjell. Grunnforholdene er mer detaljert beskrevet i grunnundersøkelsesrapporter.
Nedenfor er grunnforholdene i Holmestrand sentrum beskrevet for tre typiske delområder.
Plasseringen av områdene er vist i vedlegg -1.

2.1 Holmestrand nord
Det aktuelle området omfatter stasjonsområdet til Jernbaneverket og området langs sjøen fra
Tvillingbro og sydover forbi Holmestrand hotell fram til Tranberghaugen.
Grensen for fjell i dagen mot vest går tilnærmet langs traséen for tidl. E-18. Fjellet faller generelt mot
sjøen i øst. Ved Tranberghaugen syd for hotellet kommer fjellet opp i dagen før det igjen faller bratt
videre mot øst og ut i sjøen. Nord for stasjonsområdet og hotellet kjenner vi ikke til boringer som
indikerer at fjellet kommer opp igjen mot sjøen. Boringer i strandsonen tyder på bløte masser til 15-30
m. Det er påvist bløt kvikkleire flere steder, mens enkelte boringer viser middels sensitiv leire. For
stabilitetsvurderinger bør man generelt regne med at leira er kvikk på store deler av dette området.

2.2 Midtre del
Det aktuelle området strekker seg fra Tranberghaugen til kvartalene nord for torvet og Dr.Graaruds
plass.
I dette området er det noe bebyggelse i skråningen vest for jernbanen som går på 2-3 m fylling nordsyd. I denne midtre delen av sentrum er fjelldybdene generelt mindre enn lenger nord og syd. Innenfor
bryggeområdet går det en fjellrygg tilnærmet nord syd. Fjellet kommer opp i dagen under bebyggelsen
lengst øst i Bekkegata og ved Tranberghaugen. Vi er ikke kjent med detaljert fjellforløp langs sjøen.
Mellom jernbanefyllinga og havneområdet varierer fjelldybdene for det meste mellom 10 m og 20 m.
Opprinnelig grunn består av et 2-3 m tykt topplag av sand og tørrskorpeaktig leire/silt over bløt og
meget bløt siltig leire til fjell. Leira er generelt sensitiv og det er påvist kvikkleire flere steder.

2.3 Holmestrand syd
Området omfatter sentrumsområdet ved torvet og videre sydover fram til Hydro og
”Shelltomta”/Tårngården.
I dette området faller fjellet bratt ned rett vest for jernbanefyllinga som går på 3-4 m høy fylling
gjennom sentrum. Under et fast topplag av fyllmasser, sand og tørrskorpeaktig leire/silt, består
grunnen av bløt og meget bløt siltig kvikkleire. Flere steder er det påvist lag/lommer av sand i leira.
Sandlagene er vannførende og kan ha høyt artesisk overtrykk. Under den bløte leira er det et fast lag
av ant. morene/moreneleire til fjell.
Fjellet faller bratt fra terreng i vest til 40-45 m dybde mellom jernbanen og Langgata. Videre ut mot
sjøen og havna varierer fjelldybdene stort sett fra 40 m til 50 m. Det er generelt noe grunnere nord for
torvet enn lenger syd.
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3. Stabilitet
Stabilitetsforholdene i Holmestrand sentrum er generelt dårlige. Dette gjelder spesielt områdene nord
og syd i byen. På det midtre partiet er det en stabiliserende fjellrygg ut mot sjøen.

3.1 Erfaring fra tidligere prosjekter
Tidligere stabilitetsberegninger utført av vårt firma (NOTEBY AS), NGI, Jernbaneverket og Statens
vegvesen viser at områdestabiliteten i den søndre delen av sentrum er dårlig. Stort sett ligger
jernbanefyllinga med meget lav sikkerhet, og lange, dype potensielle glideflater fra Langgata og ut i
havna ved Fiskebrygga viser lav sikkerhet. Tidligere beregninger utført av NGI på 70-tallet i
forbindelse med mulig omlegging av E-18/Langgata, konkluderte med behov for stabiliserende tiltak i
havneområdet. Det ble anbefalt å bedre lokalstabiliteten i bryggeområdet ved å fylle opp i deler av
havnebassenget. Vi har forstått at det ble utført noe stabiliserende oppfylling i etterkant av dette.
Risikoen for brudd og større, bakovergripende ras er hovedsakelig betinget av et innledende, mindre
brudd ute ved havnebassenget. Alle grave- og fyllingsarbeider i dette området bør generelt utføres slik
at det ikke påføres tilleggslaster på grunnen. Spesielt gjelder dette området ned mot havna.
Stabilitetsforholdene må vurderes i detalj av geoteknisk sakkyndig for hvert enkelt prosjekt. I bilag -2
er det vist et notat som vårt firma utarbeidet for Holmestrand kommune vedr. stabilitet i dette området.
Til orientering kan også nevnes de tiltak som ble iverksatt i forbindelse med utbyggingen på
Shelltomta/Tårngården. På denne tomta var sikkerheten for eksisterende jernbanefylling meget liten,
og det ble satt krav om at eksisterende sikkerhetsnivå ikke skulle reduseres verken i anleggsfasen eller
permanent. I permanent fase var det krav om at sikkerheten skulle forbedres med 10-15%.
For å oppnå dette ble det valgt følgende løsninger;
1. Det ble utført kalk/sementstabilisering av grunnen.
2. I forkant av kalk/sementstabiliseringen ble det satt ned vertikaldren for å unngå
poretrykksoppbygging og redusert sikkerhet. Poretrykket i grunnen ble kontinuerlig overvåket
av geoteknisk sakkyndig.
3. Etter at grunnen var stabilisert, ble bygget fundamentert på peler til fast grunn/fjell.
Vi er ikke kjent med prosjekter de siste årene nord i sentrum hvor områdestabiliteten mot sjøen er
undersøkt. Vi er imidlertid kjent med at det har gått grunnbrudd langs sjøen i nord ved grave/utfyllingsarbeider. Videre har vi forstått at stabilitetsforholdene mot sjøen ble vurdert av Statens
vegvesen i forbindelse med sprengningsarbeidene da ”Paven” skulle tas ned. Vi kjenner ikke
resultatene fra dette.

3.2 Stabilitetsforhold for ny jernbanetrasé gjennom Holmestrand
I utgangspunktet må man anta at stabilitetsforholdene mot sjøen nord for Tranberghaugen er dårlige.
Som syd i sentrum vil områdestabiliteten i nord være avhengig av lokalstabiliteten ut mot sjøen.
Lokale brudd i kvikkleire ved utfylling eller andre anleggsarbeidet i sjøkanten kan få omfattende
konsekvenser med bakovergripende ras/glidninger. Alle grave- og fyllingsarbeider bør generelt utføres
slik at det ikke påføres tilleggslaster på grunnen. Stabilitetsforholdene må vurderes i detalj av
geoteknisk sakkyndig for hvert enkelt prosjekt.
For beskrivelse av terrenginngrep og foreslåtte geotekniske tiltak gjennom Holmestrand sentrum viser
vi til rapport nr V21201_Fagrapport Geoteknikk. Denne viser at banen generelt skal gå i skjæring i
dagsonen ved Holmestrand stasjon, og derved representerer en avlasting av terrenget. Lokal stabilitet
er foreslått ivaretatt med kalk/sementstabilisering, spunt og jetpeler. Det er også lagt opp til å
påskynde utjevning av poreovertrykket ved å sette ned vertikaldren i grunnen på forhånd. Videre er det
foreslått å følge opp poretrykket med målinger i anleggsfasen. Byggherren er gjort kjent med at det
kan bli ventetid og restriksjoner på hvor man kan jobbe på grunn av høye poretrykk.
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Det kan nevnes at vårt firma nå er i dialog med Holmestrand kommune v/Kristian Ottesen om
stabilitetsvurderinger i området nord for hotellet i forbindelse med en eventuell utfylling i sjøen. Det
kan bli aktuelt med supplerende undersøkelser våren 2008 i tillegg til stabilitetsberegninger og
gjennomgang av eksisterende arkivmateriale for dette området.
4. Oppsummering
Terrenginngrep og planlagte tiltak i forbindelse med ny jernbanetrasé vil forbedre den globale
stabiliteten på lang sikt. Stabiliteten lokalt og i anleggsfasen er planlagt løst med nødvendige tiltak
som kalk-/sementstabilisering, spunt og jetpeler. Dette er i samsvar med prinsipper som er benyttet i
tidligere prosjekter i Holmestrand sentrum.
Stabilitetsforholdene i søndre del av sentrum er godt dokumentert fra tidligere. Vi kjenner ikke til at
det er utført stabilitetsberegninger ut mot sjøen i nord ved jernbanestasjonen og hotellet i samme grad
som syd i sentrum. Det er mulig at gjennomgang av arkiver i NSB og/eller Statens vegvesen kan gi
mer informasjon om stabilitetsforholdene i dette området. Som nevnt er vårt firma i dialog med
Holmestrand kommune om dette nå. Eventuelle vurderinger/beregninger for Holmestrand kommune
våren 2008 vil gi mer informasjon om stabilitetsforholdene lengst nord i byen.

5. Vedlegg
-1

Situasjonsskisse

-2

Notat 21.09.2006 vedr. stabilitet og sammenstilling av grunnundersøkelser i sentrum
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Forord
Jernbaneverket skal bygge nytt dobbeltspor mellom Holm og Nykirke. I tilknytning til forslag til
reguleringsplan for strekningen er det utarbeidet et forslag til program for miljøoppfølging i
anleggsperioden (MOP).
Programmet er en oppfølging av positive erfaringer med tilsvarende program for bygging av Nye
Nationaltheatret stasjon i Oslo og for utbyggingen av dobbeltsporet Sandvika-Asker.
Dette forslaget til program er utarbeidet som en integrert del av arbeidet med reguleringsplan for
strekningen og sendes på høring og offentlig ettersyn sammen med denne.
Overordnete nasjonale og lokale føringer, som rikspolitiske retningslinjer, kommuneplanens
arealdel og kommunedelplaner, er lagt til grunn for utforming av reguleringsplanen og redegjort
for der. Spesielle miljøkrav, gitt i nasjonale forskrifter og retningslinjer og i kommunale
retningslinjer, er lagt til grunn og referert i de respektive kapitlene i miljøoppfølgingsprogrammet.
Underlagsrapporter for prosjektet er/vil bli tilgjengelige på nettstedet www.jernbaneverket.no.
Dette gjelder også rapporter som er underlag for miljøoppfølgingsprogrammet.
Det foreløpige program vil i ettertid bli videreutviklet. Innspill fra høringen er en viktig del av denne
videreutviklingen. Resultater fra dette arbeidet innarbeides i kontraktene med entreprenører og
leverandører. Det endelige programmet er et offentlig dokument.
Byggestart på strekningen Holm-Holmestrand-Nykirke planlagt i 2009. Med planlagt ferdigstillelse i
løpet av 2001 for Rambergtunnelen og 2014 for Grettetunnelen.
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Målsettingene for planlegging og bygging av tiltaket nytt dobbeltspor Vestfoldbanen, parsell HolmHolmestrand- Nykirke er å:
•

Velge en løsning som kan legge til rette for overføring av trafikk til jernbanen lokalt, regionalt
og nasjonalt.

•

Eliminere dagens kapasitets- og punktlighetsproblemer på jernbanen ved å øke kapasiteten og
separere tog med ulik hastighet og stoppmønster.

•

Velge en samfunnsøkonomisk best mulig løsning.

•

Velge en løsning som gjør det mulig å opprettholde togtilbudet i anleggsfasen.

•

Velge en miljømessig best mulig løsning for de områder som berøres av traseen både i
anleggs- og driftsfasen.

•

Alle faser av prosjektgjennomføringen skal forbedre sikkerhetsnivået og redusere
miljøbelastningen i det ferdige produktet.

Foreliggende planforslag bygger på den trasé som er innarbeidet i gjeldende kommuneplan for
Re/Holmestrand og Sande kommuner. Traseen er bearbeidet slik at den fremstår som en optimal
løsning både med hensyn til linjeføring og togdrift og i forhold til omgivelsene.
Et oversiktskart over planområdet er vist i vedlegg.

1.2

Om anleggsarbeidene

Anleggsarbeidene vil være synlige følgende steder:
•

Dagsone Holm inkl. tunnelportal og anleggsområde (rigg) med verksteder mm.

•

Dagsone Holmestrand inkl. portalområder, stasjonsområdet

•

Dagsone Grette inkl. tunnelportal og anleggsområde

•

Riggområde ved Peter Pan; tverrslagstunnel og framtidig nødatkomst/rømningsvei,
anleggsområde (rigg) med verksteder mm.

•

Riggområde ved Sjøskogen; tverrslagstunnel og framtidig nødatkomst/rømningsvei,
anleggsområde (rigg) med verksteder mm.

•

Portaler til framtidig nødatkomster/rømningsveier på hele tunnelstrekningen fra Holm til
Nykirke (alt annet anleggsarbeid ifm disse rømningsveiene vil foregå fra tunnelene)

•

Massetransport på offentlig vei fra riggområdene til mellomlager og til deponi.
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Tunnelarbeidene er forutsatt gjennomført slik at setningsskader på eksisterende bebyggelse
unngås. Tetting av tunnelene utføres ved systematisk forinjeksjon av berget omkring tunnelen.
Anleggene skal utbygges ettapevis, som foreløpig er antatt å vare i tre år fra vinteren 2009 første
etappe, og oppstart 2011 ved andre etappe. Med den planlagte framdriften vil det nye
dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke kunne stå ferdig i 2014. Miljøbelastningen i dagsonene og
riggområdene vil variere noe over tid i løpet av denne perioden.
Både oppstart og framdrift på de to tunnelene er avhengige av Stortingets prioriteringer i det
enkelte års statsbudsjett. Dette gjør at planene for gjennomføring er usikre.

1.3

Dokumentasjon

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført omfattende kartlegginger og vurderinger. Dels
utfyller dette endelig konsekvensutredning fra 2002, og dels er det nødvendig dokumentasjon for å
få utviklet de tekniske løsningene for utbygging av dobbeltsporet. Grunnlagsmateriale som er
særlig relevant for miljøoppfølgingsprogrammet er listet under referanser.

2

Hovedmål og prinsipper

2.1 Hovedmål for miljøarbeidet i prosjektet
Jernbaneverket skal i alle faser av prosjektet arbeide aktivt for å ivareta hensynet til omgivelsene.
Dette skal skje gjennom planlegging som vektlegger dette hensynet og ved kvalitetssikring av
forhold som angår omgivelsene.
Jernbaneverket legger sine interne retningslinjer til grunn, i tillegg til eksterne krav og
retningslinjer. Blant interne styringsdokumenter er retningslinjer for ytre miljø (1B) særlig relevant.

2.2 Miljøoppfølgingsprogrammet
Programmet skal bidra til å ivareta hensynet til dem som bor og ferdes nær rigg- og
anleggsområdene. Programmet skal også ivareta hensynet til generelle samfunnsinteresser.
Programmet skal redusere den usikkerheten som berørte opplever i tilknytning til anleggsfasen og
legges til grunn i det videre arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltaket.
Konkrete krav til entreprenører og detaljert opplegg for informasjon og oppfølging i forhold til
omgivelsene vil bli utarbeidet i perioden fram mot byggestart. Grunnlaget for dette blir bl.a. lagt
gjennom høringen av reguleringsplanen og fastsettelse av program for miljøoppfølging.
Relevante miljøtiltak i miljøoppfølgingsprogrammet vil bli videreført i alle entreprenørkontrakter.
Programmet vil være et offentlig dokument som angir de tiltak Jernbaneverket vil benytte for å
gjennomføre prosjektet i henhold til det hovedmål som er satt for miljøoppfølging.
Som et viktig grunnlag for de tiltakene som foreslås i miljøoppfølgingsprogrammet, er det
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for anleggsfasen. Mulige uønskete
hendelser på de ulike anleggsområdene/strekningene er identifisert og deretter karakterisert mht
hvor sannsynlig det vil være at hendelsen oppstår og hvilke konsekvenser den kan få for
omgivelsene. På denne bakgrunn er det vurdert mulige tiltak, utover allerede forutsatte
forhåndregler og tiltak.
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2.3 Prinsipper
Arbeidet med å tilpasse anleggsarbeidene best mulig til omgivelsene skal ha et langsiktig
perspektiv og foregå i åpen dialog med myndigheter, berørte interesser og allmennheten.
Tiltak som blir iverksatt for å redusere eller kompensere for miljøulemper, skal tilpasses lokale
behov. Ved vurdering av tiltak må det i tillegg tas hensyn til vedtatte rammebetingelser og til
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling, jf
rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.
Arbeidet med programmet bygger ellers på følgende prinsipper:
 Hensynet til det ytre miljø er et linjeansvar, sidestilt med teknikk, økonomi, helse og sikkerhet.
 Miljøkrav skal være kjent ved utsendelse av anbudsdokumenter og skal inngå i kontraktene
med Jernbaneverket.
 Alle entreprenører og leverandører skal ha et system for internkontroll som blant annet
dokumenterer hvordan miljøkrav blir ivaretatt.
 Det etableres kontrollgrupper for ytre miljø for å sikre at miljømål oppfylles. Kontrollen
gjennomføres av representanter for byggherren og fra entreprenør.
 Miljøpremisser og oppnådde resultater skal være tilgjengelige for berørte myndigheter og
allmennheten.
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Mål


Naturmiljø og friluftsliv skal forstyrres minst mulig av anleggsgjennomføringen.



Områder som ligger nær anleggsvirksomheten skal sikres i byggetiden.

Krav
I naturnvernlovens § 2 heter det at ved fysiske inngrep må det taes hensyn til naturmiljøet, og at
det må iverksettes tiltak for å motvirke eller begrense skaden av inngrepet. Viltlovens §§ 1 og 2
krever at viltets og dets leveområder bevares og at det skal tas hensyn slik at det ikke påføres
unødig lidelse og skade. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. har som formål å sikre naturlige
bestander av anadrom laksefisk og innlandsfisk samt kreps. Fysiske tiltak som forringer
produksjonsmulighetene, kan ikke iverksettes uten tillatelse.
Utbyggingen ligger innenfor (under) Bogen og nær Tangenbekken naturreservater. Disse
naturreservatene har egne vernebestemmelser som legger føringer på hva som er tillatt i det
fredete området. Av unntak er det presisert at forvaltningsmyndighetene kan gjøre unntak fra
forskriften når formålet med fredningen krever det, mellom annet drift- og vedlikehold av vei- og
jernbaneanlegg som er i bruk på fredningstidspunktet. Tiltaket medfører ikke arealbeslag innenfor
de to naturreservatene.

Beskrivelse
Riggområdet ved Peter Pan berører et verneverdig naturmiljø direkte. Riggområdet ved Peter pan
samt anleggsområdet i ved påhugg Grettetunnelen (Tangenbekken naturreservat) ved Nykirke kan
påvirke viktige naturområder.
Ved etablering av tunnelene (hovedtunnel og atkomsttunnelene) vil det bli noe vannlekkasje fra
omgivelsene inn i tunnelene. Dette kan i noen områder medføre en endring av grunnvannsnivået
og avhengig av grunnforholdene kan dette medføre endringer i vannbalansen for naturen på
overflaten1. Det er imidlertid liten sannsynlighet at dette skjer med de omfattende sikringstiltak
som er planlagt gjennomført.
Tiltak og oppfølging for å ivareta naturmiljøet i vassdragene er beskrevet under utslipp til luft, vann
og grunn, kap 3.5.
ROS-analysen viser at utilsiktede inngrep utenfor definerte anleggsområder er den største
trusselen mot naturmiljø og friluftsliv.
Tiltak

Oppfølging

•

•

1

Gjennomføre tilstrekkelige tettingstiltak i
tunnelene for å hindre at naturområder skal
få varige skader på grunn av anlegget.

Tetting i tunneler vil skje ved forinjeksjon med
sementbasert injeksjonsmasse. Etterinjeksjon
og vanntett støp kan bli aktuelt som
supplerende tetteløsninger. Vanninfiltrasjon
benyttes midlertidig, ved behov, til å
opprettholde grunnvannsnivåene inntil

NVE kan ved forskrift eller enkeltvedtak i hht vannressursloven § 18 fastsette om et utbyggingstiltak trenger konsesjon
etter § 8. Krav om konsesjon kan bli utløst i ettertid dersom lekkasjer påfører det ytre miljø skader gjennom
grunnvannsenkning.
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permanente løsninger er etablert.

•

Etablere grunnvannstands- og
poretrykksmålere over tunneltraseene i
sårbare områder.

•

Overvåke grunnvannstand og poretrykk samt
vannstand i utvalgte dammer over
tunneltraseene

•

Midlertidig vanninfiltrasjon kan bli nødvendig
inntil permanent tetting er etablert.

•

Vegetasjonskontroll vil bli utført av uavhengig
konsulent i utvalgte områder

Tiltak

Oppfølging

•

Sikre eksisterende vegetasjon og andre
naturmiljøer ved anleggsområdene.

•

Vegetasjon og områder som skal bevares, skal
merkes.

•

Organisk materiale, som fjernes ved
anleggsstart, tas vare på for istandsetting av
områdene etter endt anleggsperiode.

•

Anleggs- og riggområder gjerdes inn før
anleggsstart.

•

Eksisterende vegetasjon registreres ved
fotografering eventuelt også ved innmåling slik
at endringer som følge av anlegget kan
dokumenteres.

•

Midlertidige anleggsområder repareres med
tilplanting av stedegne arter.

3.2

Visuelt miljø

Mål


Riggområdene skal fremstå som ryddige og være minst mulig sjenerende for omgivelsene.



Midlertidige inngrep skal begrenses i areal og tid og gjøres så skånsomt som mulig.



Eksisterende vegetasjon, vassdrag og markdekke skal i størst mulig grad bevares og sikres i
anleggstiden.

Krav
Formingsveileder for Vestfoldbanen er lagt til grunn for risikoanalysen. For nærmere redegjørelse
av estetiske sider vises det til detaljplanen.

Beskrivelse
I anleggstiden vil de visuelle inngrepene bli betydelig større enn det ferdige anlegget. Alle anleggsog riggområdene vil være midlertidige landskapsinngrep og slik sett en ulempe for berørte
nabolag. Både midlertidige veier, maskiner/kjøretøy, brakker, tekniske installasjoner mv vil kunne
bli opplevd negativt sett fra omgivelsene. Av aktuelle tiltak vurderes det å være bedre å stille krav
til utforming, ryddighet osv framfor avskjerming med høye tette gjerder. Høye tette gjerder vil bli
anvendt der det er hensiktsmessig mht skjerming av anleggsstøy. Dessuten er det viktig at
omgivelsene ikke påføres unødvendige eller unødig langvarige sår.
ROS-analysen
Denne viser at det med forutsatte tiltak ikke er nevneverdig risiko utover de inngrep som er
forutsatt i forslag til reguleringsplan (dvs. midlertidig omdisponering av områder). Det er likevel
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grunn til å ha oppmerksomhet på at grensene for anleggsområdene blir overholdt og at berørte
områder blir satt i stand.

Tiltak

Oppfølging

•

Sikre at anleggsvirksomheten begrenses til de
definerte anleggsområdene.

•

•

Hvert riggområde skal ha en enhetlig utforming på
brakker, gjerder og skilting.

Tiltakene sikres gjennomført ved at krav
innarbeides i kontraktene med
entreprenørene og følges opp av
utbygger.

•

Sikre estetisk standard på brakker og utstyr,
regelmessig rydding og renhold, samt unngå
tilfeldig hensetting av maskiner og utstyr.

•

Vurdere tett gjerde rundt deler av rigg- og
anleggsområdene, som skjerm mot støy
og innsyn.

•

Plassere brakker, verksteder og tekniske anlegg slik
at mest mulig skjerming oppnås.

•

Det vil bli utarbeidet egen plan for
istandsetting av anleggs-/riggområdene.

•

Sette anleggsområdene i stand etter endt
anleggsdrift

3.3

Kulturmiljø og kulturminner

Mål


Anleggsarbeidene skal ikke medføre skader på kulturminner eller kulturmiljøer.



Der inngrep er nødvendig, skal dagens situasjon dokumenteres.

Krav
Utover kulturminnelovens krav til kartlegging, samt evt. krav knyttet til fredete områder og
objekter, er det ingen spesielle krav i forhold til kulturminner. Tiltakene sikrer hensynet til
kulturminneloven.

Beskrivelse
Tiltaket berører få kjente kulturminner eller kulturmiljøer. Mulig skal den gamle jernbanen
(Høybanen) bevares, noe som må avklares av offentlige myndigheter.
Gravhauger/gårdsfelt fra 0-500 e.kr. ligger innenfor varslingsområdet rett over søndre tunnelutløp
på Grettetunnel. Disse vil sannsynligvis tas med i reguleringsplanen og reguleres til spesialområde
bevaring.
ROS-analysen
Denne viser ingen særlige risikoområder eller risikoaktiviteter, men det er viktig å ha en beredskap
dersom hittil ukjente automatisk fredete kulturminner blir avdekket ved grave-/anleggsarbeider.
Tiltak

Oppfølging

•

•

Utarbeide varslingsrutiner for uventede funn av
automatisk fredete kulturminner i samarbeid
med Fylkeskultursjefen.

Entreprenørene skal følge rutiner for tiltak
ved funn eller tvil om funn av fornminner og
andre kulturminner.
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Støy og vibrasjoner

Mål


Støyende arbeider om kveld og natt og i helger, skal begrenses så langt det er mulig.



Ingen skal utsettes for støy og vibrasjoner fra anleggsvirksomheten utover gjeldende
grenseverdier uten at dette er avklart med Holmestrand kommune og informert om på forhånd
og avklart gjennom dispensasjon.



Ingen bygninger skal få varige skader på grunn av vibrasjoner fra anleggsarbeidene.

Krav
Luftbåren støy
Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-1442. Retningslinjen er
utarbeidet i tråd med EU-regelverkets metoder og målestørrelser, og er koordinert med
støyreglene som er gitt etter forurensingsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
T-1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og
bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny
støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. Retningslinjen
omfatter også bestemmelser om begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. De danner
samtidig en mal for støykrav som kan legges til grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og
miljøoppfølgingsprogrammer.
Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan imidlertid gi grunnlag
for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, bl.a. fylkesmannen. Bygge- og anleggsvirksomhet
bør ikke gi støy som overskrider støygrensene i tabell 1.

Tabell 1 Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygge- og anleggsvirksomhet. Alle grenser
gjelder ekvivalent lydnivå i dB, frittfeltverdi og gjelder utenfor rom for støyfølsom bruk.
Bygningstype

Boliger, fritidsboliger,
sykehus, pleieinstitusjoner
Skole, barnehage

Støykrav på dagtid
(LpAeq12h 07-19)

Støykrav på kveld
( LpAeq4h 19-23)
eller søn-/helligdag
(LpAeq16h 07-23)

Støykrav på natt
(LpAeq8h 23-07)

65

60

45

50 i brukstid

Basisverdiene i tabellen gjelder for anlegg med total driftstid mindre enn 6 uker. For lengre driftstid
skjerpes grenseverdiene for dag og kveld gradvis med økende anleggstid. Ettersom utbyggingen vil
vare over 2 år, skjerpes derfor kravene med 10 dB. Likevel vil det være slik at en for kortere faser
med spesiell virksomhet kan legge utgangsverdiene til grunn. Dette vil f eks gjelde dersom støyen
for resten av anleggsperioden som helhet ligger under grenseverdien for langvarig anleggsstøy.
Ettersom kravene i utgangspunktet er skjerpet med 10 dB pga anleggstidens varighet, er det ikke
forutsatt spesiell skjerping i fht impulsstøy.
For bygningskategorier hvor utendørs grenser er angitt bør disse som hovedregel benyttes. I noen
situasjoner kan det likevel bli aktuelt å stille krav til innendørs lydnivå som angitt i tabell 2, for
eksempel der et høyt utendørs støynivå bare kan avbøtes med isoleringstiltak. Anbefalte
grenseverdier i Tabell 2 gjelder generelt og korrigeres ikke for langvarige arbeider.
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Tabell 2: Anbefalte innendørs støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser gjelder
ekvivalent lydnivå (middelverdi for rommet) i dB, i rom for støyfølsom bruk.
Bygningstype

Støykrav på dagtid
(LpAeq12h 07-19)

Støykrav på kveld
(LpAeq4h 19-23)
eller søn-/helligdag
(LpAeq16h 07-23)

Støykrav på natt
(LpAeq8h 23-07)

40

35

30

Boliger, fritidsboliger,
overnattingsbedrifter, sykehus
og pleieinstitusjoner
Arbeidsplass med krav om
lavt støynivå

45 i brukstid

Vibrasjoner
For vibrasjoner fra sprengning legges kravet i NS 8141 til grunn. Standarden angir metoder for
beregning av grenseverdier for vibrasjoner og støt for å unngå skader på byggverk.
Beregningsmetoden tar blant annet hensyn til grunnforhold, type byggverk, byggemateriale og
avstand til sprengningsstedet. De beregnede grenseverdiene vil bli lagt til grunn ved
dimensjonering av sprengningssalvene. Standarden er nylig revidert, blant annet for å omfatte
vibrasjoner og støt fra andre kilder enn sprengning. Det er først og fremst bygninger som er
fundamentert på fjell som vil være utsatt for vibrasjoner og strukturlyd fra anleggsarbeidene
For vibrasjoner fra anleggstrafikk og annen anleggsvirksomhet legges anbefalingene i NS 8176 til
grunn. For klasse D er grenseverdien; vW,95 = 0,6 mm/s. Dette er en ”komfortverdi” som er langt
lavere enn grenseverdien for materielle skader.

Beskrivelse
Anleggsarbeider vil gi støybelastning på bebyggelsen ved hele dagsonen i Holmestrand,
riggområdene og tverrslagene ved Sjøskogen, Peter Pan og Holm/Nykirke.
Vibrasjoner fra sprengning og strukturstøy fra aktiviteter i tunnelen vil i perioder være merkbar
langs hele traseen. Det er antatt at de mest berørte områdene ligger i en sone med bredde på
inntil 200 m på hver side av tunnelen. Vibrasjoner fra anleggsarbeider og anleggstrafikk vil være
merkbare ved Holmestrand.
ROS-analysen
Denne viser at den kritiske støy- og vibrasjonsbelastningen i anleggsperioden skyldes følgende
kilder og aktiviteter:


Spunting og peling



Boring og pigging i fjell



Sprenging



Viftestøy fra utlufting ved tverrslag



Generell anleggsstøy, dvs. fra maskiner, håndtering av utstyr og masser mm.



Vibrasjoner fra anleggsmaskiner og massetransport
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Tiltak

Oppfølging

•

•

Jernbaneverket beregner støynivået i anleggs- og
riggområdene og dagsonene ved ulike
arbeidsoperasjoner/prosesser.

•

Supplerende beregninger gjennomføres etter behov.

•

Utarbeide program som omfatter:

•

•

•

•

•

Gjennomføre nødvendige
forhåndsberegninger av støy fra spesielt
støyende arbeider

Utarbeide måleprogram for støy

Etterprøving av beregningene med støymåling ved
oppstart av støyende aktivitet.

•

Rutiner for regelmessig kontroll av faktisk
støybelastning.

•

Støyskjermingstiltak (voller og tette anleggsgjerder) blir
innarbeidet i plan for riggområdene og dagsonene. Hvis
mulig planlegges arbeidene slik at skjerming oppnås.

•

Rutiner for behandling av søknader om dispensasjoner er
utarbeidet, ref 1B Ytre miljø, kap 7-4.

•

Entreprenørene utformer søknad om dispensasjon fra
forskrift og retningslinje om støy når det blir behov for å
overskride grenseverdier. Jernbaneverket oversender
søknadene.

•

Krav fastsettes i kontraktene med entreprenører.

•

Stille krav i kontrakt om å bruke støysvakt utstyr

•

Entreprenøren skal dokumentere støyemisjon fra maskiner
og utstyr

•

Stille krav om forbud mot tomgangskjøring.

Utarbeide egne løsninger for særlig
støyende aktiviteter og/eller sårbare
områder.

•

Vifter for utlufting av tunnelen plasseres inne i tunnel og
med lydfeller i kanalene.

•

Alternative drivemetoder og lokal skjerming v/ maskin eller
støyende prosess er under vurdering.

Gjennomføre permanente støytiltak som
er forutsatt så tidlig som mulig i
anleggsperioden.

•

Jernbaneverket utarbeider en egen plan for permanente
lokale støytiltak på bygninger.

Vurdere konkrete avbøtende tiltak med
Holmestrand kommune og berørte
naboer ved nødvendige overskridelser
av grenseverdier for støy.

Bruke kjøretøy, maskiner og annet
utstyr med lavest mulig støyemisjon

Tiltak
•

•

Oppfølging

Informere de berørte i god tid om
•
støyende anleggsarbeider i tunneler, ved
•
tunnel- og tverrslagspåhugg og på
dagstrekningene.
•

Rutiner for informasjon vil bli innarbeidet i kontraktene.
For perioder med natt- og helgearbeid vil det bli utarbeidet
”støykalender”. Andre særlig støyende aktiviteter som ikke
kan forutsies, varsles særskilt.
Det vil bli gitt tilbud til berørte naboer om varsel via
tekstmelding til mobiltelefon om sprengning. Ved spesielle
behov kan berørte få tilbud om varsel på vanlig telefon.
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Særlige støykilder skjermes med tett plankegjerde mot
bebyggelse. Evt kan brakker ol plasseres med sikte på å
oppnå lokal støydemping.

•

Asfaltere anleggsveier nær bebyggelse og på riggplasser.

•

Ujevnheter i vegen som følge av setninger eller hull i
veidekke utbedres fortløpende.

•

Dersom vibrasjonsnivåene overskrider anbefalte
grenseverdier, reduseres hastigheten ytterligere forbi de
mest utsatte naboene.

•

Gjennomføre tilstandsregistreringer før
byggestart på bygninger og anlegg som
kan bli utsatt for vibrasjoner, og
utarbeide konkrete grenseverdier for
vibrasjoner på enkelteiendommer der
det er nødvendig.

•

Uavhengig konsulentfirma engasjeres og utfører
registreringer på mulig berørte eiendommer. Eierne vil bli
kontaktet om tilstandsregistrering og evt spesiell
overvåking.

•

Kontrollmåle støy og vibrasjoner ved
anleggsstart og jevnlig i utvalgte
boligområder og eventuelle andre
utsatte bygninger for å overvåke støyog vibrasjonsbelastningen.

•

Jernbaneverket engasjerer eget firma til å utføre
rystelsesmålinger. Det samme skal gjøres for å kontrollere
støybelastningene ved utsatte bygninger.

•

Krav om egenkontroll skal innarbeides i kontraktene med
entreprenørene.

3.5

Utslipp til luft, vann og grunn

Mål


Anleggsvirksomheten skal i minst mulig grad medføre forurensning til vann og grunn.



Støvplagen fra anleggsvirksomheten skal begrenses.

Krav
Anleggsarbeidene skal gjennomføres iht gjeldende lover og forskrifter. Overordnede miljøkrav
knyttet til utslipp til luft, vann og grunn finnes i Forurensningsloven med tilhørende forskrifter (FOR
2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)).
I forbindelse med utslipp av prosessvann til resipient, vil det bli innhentet utslippstillatelse fra
Fylkesmannen. Grenseverdier vil bli fastsatt som vilkår for tillatelse, jf forskriftens kap 24.
For håndtering av evt forekomster med forurenset grunn legges forskriftens kap 2 til grunn.
For svevestøv legges forskriftens grenseverdier, gjengitt i tabell 3, til grunn for å beskytte
naboenes helse.

Tabell 3 Grenseverdier for svevestøv
Midlingstid

Grenseverdi

Antall tillatte overskridelser av
grenseverdien

Døgngrenseverdi: 1 døgn (fast)

50 µg/m3 PM10

Grenseverdien må ikke overskrides mer
enn 35 ganger pr. år

Årsgrenseverdi:

40 µg/m3 PM10

Kalenderår
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Beskrivelse
Rigg- og anleggsområdene ved ligger alle i nærheten av sjøen eller vassdrag/vannforekomster.
Dette må derfor vies spesiell oppmerksomhet med hensyn til lagring og håndtering av drivstoff,
oljer og kjemikalier samt avrenning fra anleggsplass og steinfyllinger.
Prosessvann fra tunneldriften er rikt på slam fra boring og sprengning. Dette vannet vil bli renset
(sedimentert) og det vurderes gjenbruk av vann. Jernbaneverket vil utarbeide en plan for
behandling av drifts og drensvann fra tunnelanlegget. Planen behandles av Fylkesmannen i
vestfold, miljøvernavdelingen, og endelig utslippstillatelse vil foreligge før anleggsstart.
Avløp fra brakkerigger, kontorer, verksteder osv skal knyttes til det offentlige avløpsnettet og
behandles etter kommunalt reglement.
Vann på anleggsplassene skriver seg fra nedbør, boring, spyling av maskiner og annet. Vannet vil
kunne inneholde finstoffer og sprengstoffrester som gjør det uegnet å slippe rett på det
kommunale overvanns- eller spillvannsnettet. I en anleggssituasjon vil det i tillegg alltid være en
viss risiko for at vannet inneholder mindre mengder med forurensninger fra oljelekkasjer eller
lignende fra anleggsmaskiner og utstyr. Alt anleggsvann vil gå via sedimentasjonsanlegg og
oljeutskiller til sjøen.
ROS-analysen
Denne viser at det er stor risiko for støvplager pga partikkelforurensning fra anleggsområdene.
Utluftingsluften fra tunnelen kan i perioder gi ubehagelig lukt. Svikt i renseanlegg og sikringstiltak
kan gi utslipp av prosessvann til sjøen. Med de forutsatte rutiner og sikringstiltak er det en
begrenset risiko for utslipp av diesel, oljer og kjemikalier. Noen få av grunnvannsbrønnene nær
tunnelen kan bli påvirket av de sementbaserte injeksjonsmassene, men sannsynligheten er liten.
Det er risiko for forurensningsspredning samt påvirkning av helse og miljø ved evt. graving i
forurensende masser ved Holmestrand stasjon. Mindre forurensninger er kartlagt sør i
stasjonsområdet (gammelt kokslager og smie), men potensialet for å treffe på forurensede masser
er også tilstede i resten av dagsonen i Holmestrand.
Tiltak

Oppfølging

Tiltak som minimaliserer risiko for tilslamming og annen forurensning av bekker, elver og sjøresipient
•

Sørge for at alt vann fra anleggsområder
og tunneler passerer sedimenteringsbasseng for utskillelse av finstoff og
oljeutskiller for utskillelse av oljeprodukter
før det slippes til sjøen via egne
avløpsledninger eller overvannsnett.
Entreprenøren(e) skal utarbeide en
komplett plan som viser alle ledningsnett,
renseanlegg og utslippspunkt, samt
driftsinstruks for anleggene.

•

Sikre midlertidige verksteder og

Entreprenører pålegges kontroll av renset drifts- og
drensvann fra tunneldriften ved vannmengdeproporsjonal prøvetaking og ukentlige
vannkvalitetsanalyser. Renseanlegg for drifts- og
drensvann fra tunneldriften skal etableres ved
tverrslagene.
•

Renset drifts- og drensvann skal analyseres med
hensyn til følgende parametre: Suspendert stoff,
total nitrogen, ammonium, sum av nitrat og nitritt,
total fosfor, sulfat, ledningsevne, turbiditet, pH og
utvalgte tungmetaller.

•

I kontrakter blir det satt krav til maksimalinnhold
av suspendert stoff.

•

Vannmengde som slippes ut skal måles, både som
momentan verdi og akkumulert verdi.

•

Det vil bli gjennomført overvåking av resipientene i
henhold til de myndighetskrav som vil bli stilt.

•

Avløpsvann fra riggområder tilknyttes offentlig
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Tiltak
riggområder for å redusere
sannsynligheten av forurensende utslipp
til grunnen, i bekker og elver samt sjøen

•

Rutiner for maskinvedlikehold.

Oppfølging
avløpsnett.
•

Lagre av olje, drivstoff og kjemikalier skal sikres
mot lekkasjer ved at det bygges inn en sikkerhet
som tar hånd om 100 % av lagervolumet ved
søl/brudd/lekkasje.

•

Det skal etableres oljeutskiller ved alle verksteder.

•

Oljeholdig slam og olje fra renseanlegg skal samles
opp i tette fat eller tanker og håndteres som
spesialavfall.

•

Det vil bli etablert sikringstiltak mot utslipp til
omgivelsene tilpasset de lokale forhold ved hvert
enkelt anleggssted.

•

Det skal påsees at fylling og tapping av drivstoff og
olje skjer på en sikker måte slik at oljesøl ikke
oppstår. Videre kontrolleres at det på alle maskiner
samt fylle- og tappesteder er tilstrekkelig lager
med oljeabsorberende middel i fall et uhell oppstår.

•

Beredskapsplan for utslipp til luft, vann og grunn
utarbeides før anleggstart og oppdateres i
samarbeid med entreprenørene.

•

Utarbeide beredskapsplan som blant
annet fastsetter rutiner for hva som skal
gjøres dersom det skjer uhell som kan
forårsake forurensning.

•

Registrere private grunnvannsbrønner nær •
traseen.

Tiltak
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Brønner som kan bli påvirket av anleggsarbeidene
eller anlegget, registreres og tilstandsvurderes før
anleggsarbeidene starter.

Oppfølging

Øvrige tiltak
•

•

Varslingsrutiner og planer for oppgraving
•
og utsortering av gamle bygningsrester,
avfall samt synlig forurenset materiale ved
utgraving i dagsonen ved Holmestrand
•
stasjon inkluderes i anbudspapirene

Hindre og redusere spredning av søle og
støv på veinettet og i øvrige omgivelser.

Beredskapsplan for håndtering av uforutsett
foruenset grunn utarbeides f\ør anleggsstart og
oppdateres i samarbeid med entreprenøren.
Sortere ut og levere til godkjent mottak materialer,
fyllmasser og jord hvor det er dokumentert eller
mistanke om forurensning

•

Tette kanter på lasteplan på biler for transport av
bløte masser.

•

Anlegg for hjulvask for anleggstrafikk før utkjøring
på offentlig vei.

•

Rengjøre offentlig veinett. Enhetspriser legges inn i
kontrakt med entreprenør. Hyppighet bestemmes
av tiltakshaver.

•

De viktigste anleggsveier og riggområder asfalteres
frem til offentlig vei.

•

Redusere støvplager fra anleggsveier med
støvdempende tiltak (regelmessig renhold,
vanning, salting).

•

Alle transportveier, også veier inne i tunnelene,
skal bygges opp slik at de er tørre og drenerende.

•

Omlastestasjon skal utformes slik at den gir god
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Oppfølging
avrenning før massene kjøres ut på offentlig vei.

•

Alle produkter som benyttes på anlegget
skal dokumenteres ved at det skal finnes
oppdaterte HMS-datablad i henhold til
forskrift om utarbeidelse og distribusjon
av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for
farlige kjemikalier (FOR 1997-12-19 nr
1323).

3.6

•

Stille krav om forbud mot tomgangskjøring.

•

Krav til støvsuger på bormaskiner

•

Oppdaterte 16-punkts HMS-datablad for alle
merkepliktige stoffer og stoffblandinger skal
foreligge på anleggsområdet seneste ved
anleggsstart, og kopi av datablad skal oversendes
Jernbaneverket.

•

Entreprenører skal ha stoffkartotek, med
oppdaterte HMS-datablad på alle riggområdene, for
stoffer som injeksjonsmidler, sement, sprengstoff,
drivstoffer, hydraulikkoljer, andre oljer, vaske- og
rengjøringsmidler og eventuelt andre merkepliktige
stoffer. Kartoteker skal være tilgjengelig for
Jernbaneverket.

Avfall

Mål


Avfallsmengden skal minimaliseres ved å begrense forbruket og gjennomføre ombruk og
materialgjenvinning.



Avfallet som oppstår skal fjernes fortløpende og håndteres på forsvarlig måte.

Beskrivelse
Avfallsproduksjonen omfatter ordinært produksjonsavfall fra anlegget (emballasje, brukt/slitt utstyr
mm), samt trær og hogstavfall. Rivingsavfallet forutsettes sortert.
ROS-analysen
Denne viser at med de forutsatte rutinene er det begrenset risiko knyttet til produksjon og
håndtering av avfall. Vurderingen bygger på erfaringer fra utbygging av strekningen SandvikaAsker, der entreprenøren fikk ansvar for å planlegge og drive avfallshåndteringen innenfor gitte
rammer.
Krav


Imøtekomme krav i kommunal forskrift for behandling av produksjonsavfall.



Imøtekomme krav i Forskrift om spesialavfall.

Tiltak

Oppfølging

•

•

Alt avfall skal behandles forskriftsmessig.
Entreprenører pålegges å etablere en ordning
med kildesortering og regelmessig
søppeltømming slik at det ikke hoper seg opp
avfall på anlegget.

•

Entreprenørene er pålagt å utarbeide egne
avfallsplaner med krav til bla rivings- og
anleggsavfall. Kravene blir innarbeidet i

Krav til entreprenører om avfallsminimering
og forsvarlig avfallshåndtering, herunder
kildesortering.
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kontraktene med entreprenørene.
•

3.7

Slam fra renseanlegg skal til godkjent deponi.

Setninger og massestabilitet

Mål


Ingen bygninger eller infrastruktur skal få setninger større enn 10mm.



Ingen bygning eller infrastruktur skal få varige skader pga setninger eller ras som følge av
anleggsvirksomheten.

Beskrivelse
Setninger på bebyggelse kan oppstå ved at man i områder med store løsmassemektigheter får
poretrykksreduksjon eller varig senkning av grunnvannsnivåene over og til siden for
tunneltraseene. Setninger kan også oppstå i dagsoner som følge av laster på terreng (veier og
opparbeidete plasser, midlertidige deponier), vibrasjoner fra anleggstrafikk og evt endringer i
grunnvannstand. Setninger kan medføre skader på bygninger og infrastruktur. Skader som skyldes
anleggsvirksomheten skal repareres eller erstattes av Jernbaneverket.
Det er satt strenge krav til at tunnelene ikke skal påføre varige skader på bygninger som følge av
endringer i poretrykk eller grunnvannsforhold. Det er en målsetning at setningene ikke skal
overstige 10mm. For å oppnå dette målet er det startet en hydrogeologisk kartlegging av
grunnvannsnivået. Mulig innlekkasje ved ulike tettetiltak i tunnelene er vurdert . Fagrapportene om
naturfaglige forhold og tettestrategi redegjør for sårbare natur- og boligområder over og til siden
for tunnelen.
For alle bygninger innenfor influensområdene vil det bli utført tilstandsregistreringer før
anleggsstart. Eierne kontaktes om dette.
ROS-analysen
Denne viser at det er viktig å ha oppmerksomhet rettet mot risikoen for setninger over
tunneltraséen og i alle dagsonene. De alvorligste hendelsene – setninger i Holmestrand
sentrumsområde - er vurdert å ha liten sannsynlighet. Sikring og andre forebyggende tiltak er
viktige, spesielt mht risiko for setninger på overflaten som følge av eventuell grunnvannssenking.
Krav
Det er ingen spesielle krav knyttet til setninger og massestabilitet, utover det generelle kravet i pbl
§ 68.
Tabell 4
Tiltak

Oppfølging

Tiltak for å redusere sannsynligheten for setningsskader
•

Tette tunnelene for å redusere innlekkasje av
vann.

•

Tiltak for å tette byggegrop og tunnel i fjell
er tatt inn i planene. Innlekkasje av vann i
tunneler måles i anleggsperioden.

•

Overvåke poretrykk og grunnvannstand
kontinuerlig gjennom hele anleggsperioden og
fram til vannbalansen er stabil etter bygging.

•

Poretrykksmålerne følges opp regelmessig
av uavhengig konsulent.

•

Berørte grunneiere orienteres.
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•

Behov og omfang av infiltrasjon vurderes
på grunnlag av målinger av
grunnvannsnivå og poretrykksmålere i felt
samt innlekkasjemåling i tunnel.

Gjennomføre tilstandsregistreringer av alle
utsatte bygninger og installasjoner før
anleggsstart.

•

Informasjon sendes til berørte.

•

Tilstandsregistreringene utføres av
uavhengig konsulent.

•

Installere poretrykksmålere før anleggsarbeidene
starter. Registrere poretrykk og grunnvannsnivå
fram til anleggstart, i anleggsperioden og etter
anleggsperioden.

•

Behov og eventuelt omfang av supplering
vurderes.

•

Montere setningsbolter på utsatte bygninger.
•
Setningsboltene måles etter behov for å overvåke
situasjonen før, under og etter anleggsperioden.

Uavhengig konsulent utfører etablering og
måling av setningsbolter. Omfang av
fremtidige setningsmålinger baseres på
tidligere setningsmålinger,
poretrykksmålinger og henvendelser fra
grunneiere.

Midlertidig infiltrering av vann i anleggsperioden
for å erstatte vann som lekker inn i tunnelene.

Tiltak for å sikre de berørte grunneiernes interesser
•

Tiltak

Oppfølging

Tiltak for å sikre de berørte grunneiernes interesser
•

•

Utarbeide rutiner for rapportering av eventuelle
•
skader på bygninger som skal sikre at det er
enkelt for grunneierne å henvende seg til
•
Jernbaneverket og at henvendelsene blir raskt og
systematisk fulgt opp.
Utbedre setningsskader som skyldes
utbyggingen.

3.8

•

Henvendelser mottas av byggeleder og
nabokontakt.
Prosedyre for behandling av
skadehenvendelser er utarbeidet.
Hver enkelt sak vil bli befart, skadene
vurdert og avtale inngått med eierne.

Trafikkavvikling, massetransport og deponier

Mål






Massetransport på offentlig veinett skal ikke medføre ulykker eller vesentlige ulemper for andre
trafikanter eller omgivelsene.
Sikkerhet på skoleveier skal ivaretas.
Tung anleggstrafikk gjennom boliggater skal begrenses til et nødvendig minimum.
Midlertidig massedeponering skal være til minst mulig ulemper for miljøet.
Togtrafikk skal opprettholdes gjennom hele anleggsperioden, og driftsforstyrrelser skal
begrenses til et minimum.

Beskrivelse
Massehåndtering
Det skal sprenges en ca 11,7 km med tunnel total, hhv 6366 m For Rambergtunnelen og 5335 m
for Grettetunnelen. I tillegg kommer tverrslagtunnelene, samt overskuddsmasser fra dagsonene.
Det vil ta tre til fire år å sprenge ut og frakte bort tunnelmassene. Deretter skal det gjøres ulike
kompletterende arbeider i tunnelen, samt jernbanetekniske installasjoner (ballast, sviller, skinner,
kjøreledning og signalanlegg). Masseuttakene fordeler seg med over hhv. 820.000 m3 og 700.000
m3 faste masser fra Rambergtunnelen og Grettetunnelen. Tunnelene er planlagt drevet fra to
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tverrslag, Steinbrudd Sjøskogen og Peter Pan. I tillegg forutsettes det at Rambergtunnelen også
skal drives fra påhugg/portal ved Holm.
Steinmassene fra stuffene i tunnelen fraktes vanligvis til omlastestasjon i egne bergrom med store
dumpere og lastes om på lastebiler før uttransportert via tverrslagstunnelene til offentlig veinett.
Denne omlastingen vil i hovedsak skje inne i tunnelen for å redusere belastning fra støy og støv.
Massetransporten vil bli tilpasset slik at en blant annet unngår omfattende tungtransport samtidig
med at barn er på vei til skolen.
I arbeidet med å finne muligheter for deponering av overskuddmassene er det lagt vekt på å finne
prosjekter der massene kan brukes som en ressurs. Aktuell mottaker av massene er først og
fremst Hanekleiva pukkverk, Solum pukkverk og Skåane pukkverk. I samarbeid med
miljøvernmyndighetene og de aktuelle kommunene vil det bli arbeidet videre med å finne
mottakere som ligger nærmere tunnelpåhugg og tverrslag. Det stilles krav til alle mottagere om at
massene skal deponeres i samsvar med gjeldende regulering på stedet. Deponiet skal være
godkjent og deponeringen skal ikke medføre fare for forurensning.
En del masse vil det være behov for å mellomlagre for seinere bruk i tunnelen. Miljøutfordringene
knyttet til drift av mellomlagrene, spesielt visuelt miljø, støy og utslipp til luft, vann og grunn er
omtalt i respektive kapitler.
For valg av kjøreruter er det søkt etter løsninger som tryggest mulig bringer transporten ut på
hovedvei. Det er ikke avdekket behov for tiltak på eller omlegging av eksisterende veier i området.
Trafikk inn og ut av anleggene, herunder massetransport, vil medføre tilsøling av veier i fuktige
perioder og støv i tørre perioder. Dette er først og fremst et forurensningsproblem, men det er
også viktig i forhold til trafikksikkerhet.
Massedeponier og transportruter er vist i kart i vedlegg.
Trafikale konsekvenser
ROS-analysen
Denne avdekker at det er viktig å forebygge trafikkulykker som følge av påkjørsler, stein som faller
av lastebiler og sølete veibane.
Krav
I forskrift om varsling av arbeid på offentlig vei heter det: Alle arbeider som kan redusere

trafikkavviklingen vesentlig må på veier med ÅDT (årsdøgntrafikk) over 8000 kjøretøyer bare
utføres til de tider av døgnet hvor trafikkforsinkelsen blir minimal.

I driftsfasen skal det være et gjennomgående tilbud med høy standard for gående og syklende.
Køer skal styres til områder som tåler dette og må ikke blokkere for lokal trafikk med andre mål.
Tiltak

Oppfølging

•

Unngå mellomlagring av masser som skal
deponeres permanent utenfor planområdet.

•

Masser som ikke skal brukes ved istandsetting
av arealene, skal fraktes ut av området uten
mellomlagring.

•

Ikke deponere masse uten at det er i samsvar
med gjeldende regulering og godkjenning på
deponistedet.

•

Eventuelle alternative deponeringssteder vil bli
avklart med berørte myndigheter slik at
nødvendige hensyn blir tatt.

•

Egne sikringstiltak gjennomføres, f. eks. ved innog utkjøring fra anleggs- og riggområdene til
offentlig vei, over fortau, gang- og sykkelveier.

•

Alle sjåfører skal gis opplæring om nærmiljøet,
spesielt med hensyn til myke trafikanter.

Dokumentnummer:

Dato:

Vestfoldbanen, parsell Holm- Holmestrand- Nykirke

Revisjon:

Program for miljøoppfølging i anleggsperioden (MOP)

Side:

Tiltak vurderes og gjennomføres i samarbeid med •
berørte myndigheter, skoler og velforeninger.
•



Gjennomføre nødvendig vedlikehold av aktuelle
veier for anleggstrafikk (bl.a. skilting,
oppmerking, dekke, rengjøring,
vintervedlikehold).

20 av 26

Behov for vakthold vurderes.
Nært samarbeid med politi og vegvesen med
hensyn til trafikksikkerhetstiltak.

•

Av hensyn til sikring og avvikling av gang- og
sykkeltrafikk skal alle omlegginger av gang- og
sykkelveier skje i samarbeid med Statens
vegvesen og Holmestrand kommune.

•

Vurdere egne fremkommelighetstiltak i
samarbeid med berørte myndigheter, skoler og
velforeninger.

•

God kontakt mellom entreprenør, byggeledelse
og naboer med hensyn til informasjon og
praktisk gjennomføring av arbeidene.

•

Regulering av kjøretidspunkt ved skolestart

•

Krav til vedlikehold av midlertidige veier
innarbeides i kontraktene med entreprenørene.

Tiltak

Oppfølging

•

Definere ruter for massetransport som slik at
massetransport gjennom boligområder
begrenses.

•

Overskuddsmassene skal kjøres på bestemte
veier. Kjørerutene er vist i planene.

•

Kravene mht kjøreruter vil bli innarbeidet i
kontraktene med entreprenørene.

•

Stille krav til entreprenør om å iverksette
nødvendige sikringstiltak i samråd med relevante
faginstanser

•

Ta initiativ til et samarbeid med
trafikkmyndighetene om kontrollrutiner for
anleggskjøretøyene og av transporten på
veiene.

•

Sikring av last

•

Entreprenør/transportør pålegges å kontrollere
last før utkjøring på offentlig vei for å sikre at
stein ikke kan falle av.

3.9

Sikkerhet

Mål


Anleggsarbeidet skal gjennomføres uten alvorlige personskader og med god sikkerhet for alle
som er involvert eller blir berørt.



Anleggsarbeidet skal utføres uten at det oppstår fare for de reisende på Vestfoldbanen

Beskrivelse
Sikkerhet i denne sammenheng omfatter ulykkesrisiko for tredjepart i forbindelse med
anleggsaktivitetene. Annen helserisiko og miljørisiko, for eksempel som følge av forurensning og
veitrafikk, er omtalt i andre avsnitt. Risiko som er knyttet til avvikling av togtrafikken og til arbeider
nær trafikkert spor, håndteres etter egne prosedyrer og er ikke omtalt her. Også sikkerhet knyttet
til arbeidsmiljø (HMS) håndteres gjennom egne rutiner.
ROS-analysen

Dokumentnummer:

Dato:

Vestfoldbanen, Holm- Nykirke

Revisjon:

Program for miljøoppfølging i anleggsperioden (MOP)

Side:

21 av 26

Denne viser at anleggsarbeid medfører en viss sikkerhetsrisiko for dem som kan komme i kontakt
med anlegget. Dette er konkret vurdert å omfatte risiko for at tredjeperson med eller uten vilje
forviller seg inn på anleggsområdet, at steinsprut fra sprengning treffer og skader tredjeperson, at
sprengstoff eller tennlegemer kommer på avveie, og at lufttrykk fra sprengning i tunnel kan skade
bygning/bygningsdel. Dette er lagt til grunn for de foreslåtte tiltakene og oppfølging av dem.
Krav
Det er gitt en rekke forskrifter etter blant annet arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, brann- og
eksplosjonsvernloven for å ivareta sikkerheten på og i nærheten av denne typen arbeidsplasser.
Disse refereres ikke nærmere.
Tiltak

Oppfølging

•

Med bakgrunn i forskrift om sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
(byggherreforskriften) og internkontrollforskriften
skal det utføres et systematisk HMS-arbeid.

•

Jernbaneverket gjennomfører
risikoanalyser for hver anleggsetappe for å
trygge sikkerheten.

•

Krav til HMS-arbeidet inngår i kontraktene
med entreprenørene.

Holde rigg- og anleggsområder avstengt for
uvedkommende.

•

Anlegget gjerdes inn. Kravene om
inngjerding, ansvar, orden, ryddighet og
sikringstiltak innarbeides i kontraktene.

•

Registrere person- og biltrafikk inn og ut av
tunnelen.

•

Tiltak

Oppfølging

•

•

Presisere entreprenørenes ansvarsplikt i henhold
til relevante lover og forskrifter i
kontraktsdokumentene. Det skal herunder stilles
krav om orden og ryddighet på rigg- og
anleggsområdene.

Gjennomføre egne opplæringsprogrammer
for alle som jobber på anlegget, blant
annet med vekt på sikkerhet for
omgivelsene.

3.10 Helse og trivsel
Mål


Alle berørte skal gis informasjon om anleggsvirksomheten for å forebygge unødvendig
usikkerhet



Anleggsarbeidene skal gjennomføres med tanke på å begrense unødvendig forstyrrelse av
søvn og hvile.

Beskrivelse
Deler av anleggsarbeidene vil pågå i relativt tett befolkede områder med boliger, arbeidsplasser,
skoler, barnehager og gater/veier nær anleggsområdene. Dette vil påvirke dem som bor og
oppholder seg i området daglig i større eller mindre grad. Informasjon kan delvis redusere
utrygghet og usikkerhet om hvordan situasjonen kommer til å bli. Støy og støv fra
anleggsvirksomheten samt trafikk til og fra anlegget kan gå ut over de berørtes helse og trivsel.
Det kan vurderes å leie eller kjøpe boliger som er spesielt utsatt pga anleggsarbeider. Det gis
erstatning etter alminnelige erstatningsregler. Det vil bli tatt spesielle hensyn til berørte med
særlige behov. Det er utarbeidet egne retningslinjer for hvordan Jernbaneverket skal opptre i
forhold til berørte grunneiere i slike situasjoner.

Dokumentnummer:

Dato:

Vestfoldbanen, parsell Holm- Holmestrand- Nykirke

Revisjon:

Program for miljøoppfølging i anleggsperioden (MOP)

Side:

22 av 26

ROS-analysen
I analysen er helse- og trivselsmessige forhold vurdert i tilknytning til hvert enkelt miljøtema.
Hensyn til befolkningens helse og trivsel er derfor en viktig forutsetning for foreslåtte tiltak omtalt
under de enkelte miljøtema. Det vises derfor til beskrivelsen av problemstillinger, tiltak og
oppfølging i de enkelte kapitlene. Tiltak som er spesielt viktige for helse og trivsel, tiltak som er
felles for flere tema, samt tiltak som ikke naturlig faller inn under noe annet tema, er omtalt her.
Krav
Forhold som har konsekvens for generell helse og trivsel for berørte i anleggsfasen skal tas hensyn
til.
Tiltak
•

Oppfølging
•

For boliger med stor belastning i
anleggsperioden skal støybelastningen,
bygningens lydisolerende egenskaper og
ventilasjonsforhold kartlegges.

•

Eiere av boliger med store ulemper, tap av
adkomsten eller lignende kan bli gitt tilbud
om innløsning.

•

Personer som får store ulemper i hele eller
deler av anleggsfasen blir tilbudt midlertidig
flytting.

Utarbeide spesialtilpassede opplegg for
berørte med særlige behov (små barn,
allergikere, personer med behov for å sove
om dagen mm.)

•

Jernbaneverket holder løpende kontakt med
utsatte grupper.

•

Utsatte personer vil eksempelvis kunne bli
tilbudt midlertidig flytting eller
hotellovernatting.

•

Drøfte anleggsvirksomheten med berørte
skoler og barnehager, for å informere om
virksomheten og vurdere tiltak som kan
forebygge ulykker.

•

Oppfølging er omtalt under
trafikk/massetransport

•

Skjerme omgivelsene for lys fra
anleggsområdene

•

Prioritere skriftlig og muntlig
naboinformasjon for å forebygge utrygghet.

•

Tilby flytting i deler av anleggsperioden til
beboere som er særlig utsatt for
anleggsvirksomhet.

•

Det stilles krav til entreprenørene om å stille
lyskastere slik at sjenerende lys mot
nærliggende boliger blir unngått.

•

I forbindelse med prosjektet blir det
utarbeidet brosjyre, sendt brev og holdt
møter.

•

Informasjonsstrategi og -plan blir utarbeidet.
Jernbaneverket oppretter et eget anleggskontor med egen nabokontakt. Her kan
grupper og enkeltpersoner som ønsker mer
informasjon, tas imot.

•

I kontraktene og i introduksjonskurset for
entreprenørene blir det lagt vekt på at alle
som arbeider på anlegget, skal vise personer
med spørsmål høflig og vennlig til
byggeleder eller nabokontakt.

•

For perioder med natt- og helgearbeid vil det
bli utarbeidet ”støykalender”. Andre særlig
støyende aktiviteter som ikke kan forutsies,
varsles særskilt.
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•

Det vil bli gitt tilbud til berørte naboer om
varsel via tekstmelding til mobiltelefon om
sprengning. Ved spesielle behov kan berørte
få tilbud om varsel på vanlig telefon.

•

Sprengninger i dagen vil bli varslet med
sirene.

•

Alle relevante henvendelser blir loggført av
Jernbaneverket.

•

Holmestrand kommune ved
Folkehelsekontoret oversender alle
henvendelser til Jernbaneverket slik at det
foreligger oversikt over hvordan
anleggsarbeidet oppleves.
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Linjeledelse
Hensynet til ytre miljø er et linjeansvar, sidestilt med teknikk, økonomi og sikkerhet. Dette betyr at
ledere på alle nivåer har ansvar for å følge opp mål som er satt av hensyn til ytre miljø, blant annet
gjennom å sørge for riktig kompetanse og tilstrekkelige økonomiske midler.

Motivering og opplæring av ledelse og personell
Et godt omdømme er et av Jernbaneverkets suksesskriterier. Det skal sikres at alle
Jernbaneverkets medarbeidere i utbyggingen forstår sin rolle og sitt ansvar for forholdet til
omgivelsene. Alle ledere i prosjektet og alt relevant personell vil derfor bli gitt egnet opplæring i de
miljømålene som gjelder for utbyggingen og i tiltak og oppfølging som skal iverksettes av hensyn
til omgivelsene.

Behandling av avvik og korrigerende tiltak
Gjennom oppfølgende undersøkelser skal det kontrolleres at ulemper som følger av utbyggingen
ikke avviker fra omforente målsettinger og krav. Avvik skal rapporteres og eventuelle avbøtende
tiltak iverksettes. Ved behov skal etablerte tiltak justeres slik at nytten av tiltakene optimaliseres.
Kontraktsparter vil bli revidert ved behov for å sikre at kravene overholdes.

Beredskapsplan
Jernbaneverket har etablert en overordnet beredskapsplan for utbyggingen.
Gjennom kontraktene med Jernbaneverket blir entreprenørene pålagt en plikt til kontinuerlig å
arbeide for å forebygge uønskede hendelser som kan true personer, eiendom eller det ytre miljø,
samt å ha beredskap dersom slike tilfeller inntreffer.

4.2

Forholdet til allmennheten og eksterne myndigheter

Informasjon
De berørte skal informeres regelmessig om anleggsarbeidet og konsekvenser for omgivelsene.
Eiere og leietagere på berørte eiendommer skal holdes løpende orientert gjennom direkte
informasjon og varsling. Det skal regelmessig utgis informasjonsskriv til naboer og berørte.
Nødvendig skilting med orientering om arbeidene og framtidig situasjon skal settes opp på egnede
steder.

Behandling av klager
Det skal utarbeides et eget opplegg for loggføring og rask behandling av klager vedrørende
anleggsgjennomføring.
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Rapportering til berørte myndigheter
I samarbeid med berørte myndigheter skal det utarbeides egne rapporteringsrutiner for relevante
forhold.

4.3

Styring av entreprenørenes virksomhet

Krav og retningslinjer for bygge- og anleggsplassen
Krav og retningslinjer som er satt av hensyn til omgivelsene skal innarbeides i alle kontrakter med
entreprenører og leverandører på samme måte som øvrige krav.
Det vil bli etablert kontrollgrupper for ytre miljø for å sikre at miljømål oppfylles. Kontrollen
gjennomføres av representanter for byggherre og entreprenør.

Entreprenørenes system for miljøstyring
Alle entreprenører skal ha et internkontrollsystem som blant annet dokumenterer hvordan
miljøkrav bli ivaretatt.
Entreprenørene skal dokumentere at de har tilfredsstillende miljøkompetanse.
Alt personell som skal jobbe på anlegget vil bli gitt egen opplæring i miljø- og sikkerhetskultur.
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Innleding
Landskapsanalysens utredningsområde streker seg fra Holm i nord til Grette i sør. En
beskrivelse av utredningsområdets landskapskarakter gjøres først med en bedømmelse av
hvor den eksisterende jernbanen tilpasses landskapet i dag. Dette gjøres for å beskrive
forutsetningene som er utgangspunkt for bedømning av jernbanens visuelle effekter.
Landskapskarakteren utgjørs av den visuelle opplevelsen av landskapet, landskapets
bestandsdeler og sin sammensetning. Selv om opplevelsen av landskapet till stor del er
subjektiv finnes enkelte alminnelige bedømningsgrunner som skala, struktur og
landskapselement.
Forandringene på landskapet grunnet den nye jernbanen beskrives både for byggeperioden og
for driftsperioden. Utover konsekvensbeskrivelsen av forandringene på landskapet foreslås og
mulige tiltak for å minke de negative visuelle effekter på landskapsbilleden. I
landskapsanalysen ligger det trykk på de tre områden der den nye jernbanen løper i dagen
d.v.s. ved Holm/Ødegården, Holmestrand og Grette. De midlertidige visuelle effektene i løpet
av byggeperioden beskrives over hele utredningsområdet.
Landskapsanalysen tar sin utgangspunkt fra observasjoner på plass og fra grunnlag fra
Jernbaneverket. Landskapsanalysen grunnes på en velutviklet og evaluert modell som har
lagets av The Landscape Institute i Storbritannia. Modellen beskrives i boken ”Guidelines for
Landscape and Visual Impact Assessment”, Second edition 2002, The Landscape Institute and
The Institute of Environmental Management and Assessment.
Alminnelige prinsipper for utformningen av skjæringer, voller, støttemurer og kulverter.
Utformingen av overskuddsmasser i landskapet tas ikke opp her på grunnlag av at tanken er å
flytte disse masser til nærliggende pukkverk. En vurdering av de mulige negative visuelle
effekter ved pukkverken beskrives under rubrikk E.10.

Utredningsområdet
Utredningsområdet omspenner et ca. 15 km langt og opp til 3 km bredt område fra Holm i
nord til Grette i sør. Landskapsanalysen viser at utredningsområdet kan deles opp i tre
områden med forskjellige landskapskarakterer; lavt liggende landbrukslandskap i nord
(landskapskarakter 1, LK1), steinet kystlandskap fra Ødegården till Mulvika
(landskapskarakter 2, LK”) og berget landsbrukslandskap i sør (landskapskarakter 3, LK3) (se
figur 1 Landskapskarakter i utredningsområdet).
LK1 streker seg fra Holm til Ødegården og er et forholdsvis åpent, lavt liggende
landbrukslandskap omspent av et berget skoglandskap i vest og Sandebukta i øst.
Landbrukene i LK1 er forholdsvis store, med tynn eller ingen treer utmed kantene hvilket gjør
at man kan se langt utover landskapet og Sandebukta. Hoveddelen av bygningene i området
finnes langs kysten i form av eneboliger og hytter. Innenfor disse bygninger langs kysten
finnes noen landbruk og samlinger av eneboliger innsprengt i landskapet. Den eksisterende
jernbanen streker seg gjennom LK1:s landsbrukslandskap ut mot kysten ved Ødegården.
Hoveddelen av jernbanen løper i skjæring hvilket gjør at tog og kjøreledningsmaster til dels
må avskjermes. Til dels hjelper enkelte lineære tregrupper at avskjerme tog, master og
elektriske ledninger. Dette gjør at jernbanen i stort ikke synes fra veger og boligfelt i LK1.
Jernbanen ses mest fra vegbrua og enkelte eneboliger ved Holm samt fra veg 313 og enkelte
eneboliger i Ødegården.
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Landskapskarakter 1 - lavt liggende landbrukslandskap
LK2 streker seg fra Ødegården til Mulvika og er et dominerende berget kystlandskap av
basalt som kalles for Holmestrandsveggen. Terrenget har en markert bratt kant ned mot
Oslofjorden og en smal strandsone der veg 313 og den eksisterende jernbanen løper parallelt.
Den bratte fjellveggen i vest og den åpne sikt over Oslofjorden skaper en klar
landskapskarakter langs veg 313. Jernbanen løper langs vegen og skaper et markert innslag i
landskapet som kan ses både fra veg 313 og fra sjøen.
Fjellflaten er kledt med skog og har små høydeforskjell og noen enkelte kløfter. I den sydlige
del av LK2 ligger Holmestrand som er bebygget både langs kystsonen mellom fjellveggen og
Oslofjorden men også oppe på fjellflaten. Holmestrandveggen dominerer landskapet ved
inngangen til Holmestrand i nord og tvinger blikkene ut over Oslofjorden. Den eksisterende
jernbanen er et dominerende synlig element i Holmestrands by og former både en sterk fysisk
og synlig barriere i sentrale Holmestrand.

Landskapskarakter 2- Holmestrandveggen dominerer landskapet ved inngangen til
Holmestrand i nord
LK3 ligger sør og vest for LK2:s skogbekledte fjell og Holmestrands bysentrum. LK3 er et
leire- og landbrukslandskap som karakteriseres av kløfter, små landsbyer, landbruk og enkelte
skogpartier langs elver og bekker. Det kuperte terrenget, de åpne felten og den oppdelte
skogmarken medfører en stor variasjon i utsikt og mål innenfor kort avstand. Motorvegen E18
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løper gjennom områdets sørvestlige hjørne og er et markert innslag i landskapet. Imidlertid
synes motorvegen kun delvis i landskapet takket være den kuperte terrenget og den oppdelte
skogen. Den eksisterende jernbanen løper gjennom LK3 sin søndre del, men hoveddelen av
jernbanen synes ikke fra veger, gangveger og boliger takket være skogen og topografien.

Landskapskarakter 3 - Det kuperte terrenget, de åpne felten og den oppdelte skogmarken
medfører en stor variasjon i utsikt og mål

Konsekvenser under drift hvis tiltak ikke foretas
Den eksisterende jernbanen løper i dagen gjennom utredningsområdet og bidrar til negative
visuelle effekter på de forskjellige landskapskarakterene i området. De største visuelle
effektene oppstår fremfor alt langs kysten fra Ødegården till Holmestrand og i Holmestrands
bysentrum. Rivingen av den eksisterende jernbanen langs denne strekning kommer at medføre
svære forbedringer av landskapskarakteren og skape en bedre landskapskvalitet den gang
spor, kjøreledninger, stolper og tog flyttes. En eventuel omdanning av den eksisterende
jernbanetraseen til en gang- og sykkelveg langs hele eller dele av denne strækning av kysten
kommer ikke att medføre noen negative konsekvenser på landskapskarakteren i området.
Konsekvensene av den nye jernbanen bedømmes med hensyn till disse forbedringer som skjer
som følge av rivingen av den eksisterende jernbanen.
Den nye jernbanen løper i dagen over tre korte strekninger ved Holm/Ødegården,
Holmestrand og Grette.
Holm/Ødegården, Landskapskarakter 1
(se figur 2 visuelle effektene – LK1 Holm/ Ødegården)
Sør for Holm utvides den eksisterende jernbanen fra et til to spor etter omtrent 950 meter.
Utvidelse langs denne strekning til dobbeltspor og justering av den eksisterende jernbanen
kan medvirke til å lage mindre visuelle effekter for de boliger som er plassert i nord og øst.
Negative visuelle effekter kan oppstå i form av en utvidelse av antallet master, kjøreledninger
og passerende tog. Disse negative visuelle effekter vil imidlertid være små eller ubetydelige
på grunn av at jernbanen her, helt eller delvis, går i skjæring. Derimot vil de steder der treer
eller øvrig vegetasjon savnes gi mulighet for åpne vyer over felten fra boligene i Holm mot
jernbanen. Linjere grupper av løvtre langs grunneiendommer samt topografi vil skape visuelle
barrierer mellom den nye jernbanen og hoveddelen av boligene langs kysten. Av denne
anledning bedøms at ingen, eller svært små, visuelle effekter vill oppstå her.
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Etter omtrent 950 meter svinger den eksisterende jernbanen østerut mot Ødegården mens den
nye jernbanen fortsetter sørover i omtrent 650 meter langs grensen mellom
Holmestrandsveggen sin fjellside og landsbruksmarken og deretter in i tunnelmunningen.
Revningen av den eksisterende jernbanen vil minske de visuelle effektene for trafikkanter på
veg 313 samt for boende ved jernbanen i Ødegården og dette bedømmes å være positivt. Den
nye jernbanen vil ligge mellom 50-200 meter lengre bort fra veg 313 enn den eksisterende
jernbanen. Skogmark og grupper av løvtre mellom den nye jernbanen og veg 313 vil skape
visuelle barrierer her og det bedømmes at ingen negative visuelle effekter vil oppstå langs
denne strekning.
Skogmarken og Holmestrandsveggen vil skape en klar visuell barriere vest for den nye
jernbanen og det bedømmes at ingen negative konsekvenser vill oppstå her.
Tunnelmunningen vil medvirke til et markert innslag i landskapet men på grunn av visuelle
barrierer som skogen, skjæringene å topografien bedømmes det at denne ikke medfører noen
markerte negative visuelle effekter eller forandringer i den eksisterende landbrukskarakteren.

Utsikt mot den nye jernbanen fra veg 313
Holmestrand, Landskapskarakter 2
(se figur 3 visuelle effektene – LK2 Holmestrand)
Som er beskrevet tidligere vil revningen av den eksisterende jernbanen langs kysten å
gjennom Holmestrand å minke de negative visuelle effekter som er i området i dag. Dette er
spesielt viktig ved rastplassen, hotellet, badestedet å rekreasjonsområdet i nærheten av
stasjonsområdet. Den nye jernbanen vil synes i omtrent 600 meter mellom de to
tunnelmunningene å flyttes nærmere mot fjellsiden sammenlignet med den eksisterende
jernbanen.
Tunnelmunningen og den tilhørende skjæringen nord for stasjonen vil synes mest fra veg 313
men muligens også fra Oslofjorden. Dette bedømmes selv å være en negativ visuell effekt,
men da den nye jernbanen vil medføre mange flere positive visuelle effekter i Holmestrand
anses dette være akseptabelt. Tunnelmunningen sør for stasjonen er plassert på den samme
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plass som Holmestrandstunnelens munning og denne er i
Holmestrandsveggens fjellsider i vest å sør samt treen i øst.

dag

avskjermet

av

Grette, Landskapskarakter 3
(se figur 4 visuelle effektene – LK3 Grette)
Den nye jernbanetraseen å tunnelmunningen er plassert omtrent 500 meter sør for byen Grette
der den nye jernbanen vil anslutte till den eksisterende jernbanen. I dag skaper skogen å
topografien sterke visuelle barrierer mellom den eksisterende jernbanen å landskapet men et
kort del av jernbanen er fremdeles synlig fra en grunneiendom i nordvest. Ombyggingen til
dobbeltspor vil medføre mindre negative visuelle effekter for grunneiendommen med en
bredere jernbane, antall stolper, kjøreledninger å passerende tog.
Tunnelmunningen vil være plassert bak de visuelle barrierer som er beskrevet ovenfor og vil
derfor ikke medføre noen særlige negative visuelle effekter i området, under forutsetning at
den eksisterende vegetasjonen å topografien bevares under byggeperioden. Grunnet
jernbanetraseens avskjermede plassering i landskapet bedømmes tunnelmunningen å
utvidelsen av den eksisterende jernbanen ikke å medføre noen negative konsekvenser på
landskapskarakteren i nærområdet.

Tiltak
Holm/Ødegården
Sjakt å utfylling kan minimeres for jernbanen hvilket bidrar til en minsket påverkning på
nærmiljøet. Skjæringene vil ha en positiv effekt da disse kan virke som en avskjerming av
jernbanen. Bratte skrenter på skjæringer kan medvirke til at et mindre areal av de naturlige
miljøer brukes når jernbanen bygges, men de bratte skrentene kan samtidig medvirke til å øke
barrieren for dyre.
Nyetablert vegetasjon øst for jernbanen kan skjerme jernbanen fra boligene i Holm. Skånet og
nyetablert tet vegetasjon på jernbanevoller kan danne en effektiv visuell barriere å bidra til
jernbanen sin tilpassing til landskapet. Vekstarter i en nyetablert vegetasjon ska i første hånd å
være lik de eksisterende naturtyper i området for å minske negative visuelle effekter på
landskapsbild å dyreliv.
Holmestrand
Den planlagte ombyggingen av Holmestrands stasjon vil medføre markante forbedringer i
byen. Det finns ingen effektive tiltak for å minske tunnelmunningen sin visuelle effekt. Ved
tunnelmunningene kan miljøet oppfattes teknisk å hard å det er her viktig å forme
tunnelmunningene for å minske effektene på bybildet.
Grette
Den eksisterende vegetasjonen som reves under tunnelmunningenes byggeperiode bør
beplantes på nytt for å skape en sterk å tydelig visuell barriere. Vekstarter i en nyetablert
vegetasjon ska i første hånd å være lik de eksisterende naturtyper i området for å minske
negative visuelle effekter på landskapsbild å dyreliv. Tunnelmunningenes skjæringer kan ha
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en positiv effekt da disse kan virke som en avskjermning av jernbanen. Jernbanens skjæringer
bør formes slik at behovet av areal minskes og at virken på landskapet minimeres, dog med
omtanke till sikkerheten.
Voller
For å minimere jord- og støyvollers virke på landskapskarakteren er det ønskelig at disse
gjennom landskapsmodellering tilpasses den eksisterende topografien og varieres i høyde og
skrent. Dette danner et mere naturlik inntrykk å rette å støle unnvikes i det naturlig bølgende
landsbrukslandskapet som er den generelt hyppigst forekommende naturtypen i hele området.
Selvfølgelig må en overveining mellom grunnbruk og disse ønskelige gestaltningsprinsipper
gjøres.
De jernbanevoller som bygges kan ikke på samme måte modelleres då sine tekniske
forutsetninger som radier og skrenter er sterkt styrende, men de vil på forskjellige måter
mykes opp gjennom at jord- og støyvoller bygges nær ved disse.
Støyskjermer
Støyskjermer kan minske behov for svære støyvoller og det vil av denne anledning minske
behovet av areal. Støyskjermene kan også brukes som sikkerhetsgjerde. Støyskjermer av tre er
et naturlig del av landskapet og kan av denne anledning med fordel brukes. Hvis
støyskjermene er plassert på jernbanevollen kan dette medføre at også jernbanen avskjermes
visuelt.
Kulverter
Hvis den nye jernbanen passerer vassdrag bør passasjemuligheter for fisk og strandpassasjer
for landlevende dyr lages. Bruer bør utføres så åpne som mulig. Hvis vassdrag finnes under
bruer bør strandpassasjer for landlevende dyr lages. Passasjemuligheter for dyr i forbindelse
till kunstbygninger bør utredes videre i neste periode.
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E.10 Bruk av overskuddsmasser
Visuell miljø
Hanekleiva pukkverk er plassert i det bergete skoglandskap vest for landskapskarakter 1 sin
lave landsbrukslandskap. Pukkverket er innsprengt i og omringet av skog som danner en
tydelig og sterk visuell barriere. Deponeringen av overskuddsmasser i Hanekleiva pukkverk
bedømmes ikke gi noen negative visuelle effekter på det nære landskap.
Skaane pukkverk er plassert i det bergete kystlandskap i landskapskarakter 2. Pukkverket er
innsprengt i og omringet av skogsmark som danner en tydelig og sterk visuell barriere.
Deponeringen av overskuddsmasser i Skaane pukkverk bedømmes ikke gi noen negative
visuelle effekter på det lokale landskap.
Solum pukkverk er plassert i det kuperte landbrukslandskap i landskapskarakter 3. Pukkverket
er høyt beliggende men omringet av skogsmark som danner en tydelig visuell barriere. Utsikt
er mulig fra pukkverket over landskapet i øst men deponeringen av overskuddsmasser
bedømmes ikke gi noen negative visuelle effekter på det lokale landskap.

E.11.D. Konsekvenser under byggeperioden
Landskap
Byggeperioden beregnes å foregå omtrent 9 år. Midlertidige negative visuelle effekter vil
oppstå under byggeperioden på grunn av arbeidsveger, tynge kjøretøy og utstyr, støv, økt
trafikk samt bygninger i byggeområdene. Sjaktarbeidene å maskiner vil danne et nytt visuelt
innslag i landskapsbilledet under byggeperioden.
Hoveddelen av de negative visuelle effekter vil oppstå langs kysten nær byggeområdene og
arbeidsveger men også langs veger som leder til pukkverk og deponier på grunn av økt
trafikk. Beboer i Holmestrand, Grette å andre byer langs veg 313 vil rammes mest av disse
visuelle effekter. Vyer fra Oslofjorden vill også påvirkes.
Utover effektene som beskrevets ovenfor vil økt støynivåer å vibrasjoner medføre at følelsen
av et stille og rolig naturområde, hvilket utredningsområdet er i dag, påvirkes. Bygget av
jernbanen bedømmes å ha midlertidige måtelige konsekvenser på områdets forskjellige
landskapskarakterer samt midlertidige måtelige negative visuelle effekter.
Miljøevalueringsprogram – visuell miljø
Før etableringen starter bør en oversiktelig inventering av områdets forutsetninger
gjennomføres av bl.a. vegetasjon, naturverdier, kulturverdier, hydrologi, vassdrag, geologi,
stabilitet/eventuelle risk for ras og skred m.m. Det bør utredes hvor etableringen påvirker
hydrologi å vassdrag å hvis dette kan gi effekter på vegetasjon i eller utenfor
etableringsområdet. Svære masseopplag kan påvirke hydrologi og grunnvannets bevegelser,
hvilket kan gi effekter på bl.a. vegetasjon og utgjøre risk for ras/skred hvilket kan påvirke
landskapsbildet.

12

Rundt treer eller vegetasjonsområden som ska beskyttes bør en beskyttelsesone lages for å
minske risken for skader gjennom påkjørning m.m. samt for å forhindre at jorden
komprimeres hvilket kan ramme treens røtter og påvirker treens evne å ta opp vann da
markens porevolum minsker. Rundt enkelte treer som er særlig truete kan beskyttelse mot
påkjøring m.m. lages med plankegjerden rundt stavnen.
En rutine for vedlikehold og organisasjon innom byggeområdet bør finnes.
Gjenopprettning av byggeområdet til en så opprinnelig karakter som mulig bør avtales i en
gjenopprettingsplan. Gjenopprettning av mark til omtrent den samme topografi å med
akseptabel kvalitet på massene gir forutsetninger for en god gjenbeplantning. Vassdrag bør så
vidt mulig flyttes tilbake till sin opprinnelige plass.
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1 INNLEDNING
1.1 Hensikt
Hensikten med denne RAM og sikkerhetsplanen er å beskrive prosjektets RAMS-styring i
forbindelse med planlegging, prosjektering og utbygging av strekningen Holm-HolmestrandNykirke. Dette skal legge et grunnlag for RAMS-styring innen drift og vedlikehold av banen.
RAM og sikkerhetsplanen er utviklet i henhold til EN 50126, og skal ivareta kravene til
”Safety Plan” og ”RAM Programme”. I vedlegg A er det gitt en oversikt over hvordan RAM
og sikkerhetsplanen svarer ut kravene i EN 50126 til Safety Plan (kap. 6.2.3.4).

1.2 Sikkerhetsfilosofi og overordnet mål
Jernbaneverkets virksomhet er basert på følgende sikkerhetsfilosofi, gjengitt fra
Sikkerhetshåndboken kap. 5.2 [1]:
Jernbanetransport skal ikke føre til tap av menneskeliv eller alvorlig skade på
mennesker, omgivelser eller materiell.
Jernbaneverkets overordnede mål for jernbanesikkerhet er formulert som:
Det etablerte sikkerhetsnivå for jernbanetransport i Norge skal opprettholdes. Alle
endringer skal sikre en utvikling i positiv retning.
For å tilfredsstille det overordnede målet, men samtidig ha muligheter til fleksible løsninger,
er følgende delmål definert:
-

Endringer eller modifikasjoner i anlegg og materiell skal bidra til å opprettholde eller
heve sikkerhetsnivået.
Det skal kontinuerlig arbeides med, fokuseres på og iverksettes risikoreduserende
tiltak og aktivitet selv om kravet til akseptabelt risikonivå er tilfredsstilt.

Sikkerhetshåndboken gir overordnede rammer for risikobasert sikkerhetsstyring i JBV.

1.3 Lover og forskrifter
Følgende lover og forskrifter er relevante for dette prosjektet (Særlig førende forskrifter for
prosjektet er uthevet):
• Lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei,
tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven).
• Forskrift 4. desember 2001 nr. 1335 om trafikkstyring og togframføring på statens
jernbanenett og tilknyttede private spor (togframføringsforskriften).
• Forskrift av 4. desember 2001 nr.1336 om signaler og skilt på statens jernbanenett
og tilknyttede private spor (signalforskriften).
• Forskrift av 19. desember 2005 nr. 1621 om krav til jernbanevirksomhet på det
nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften).
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Forskrift 10. april 2006 nr. 411 om samtrafikkevnen i det konvensjonelle
jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)
Forskrift 16. desember 2005 nr. 1490 om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til
å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å
drive infrastruktur (lisensforskriften).
Forskrift 6. desember 2006 nr 1356 om krav til sporvei, tunnelbane og forstadsbane,
og sidespor m.m. (kravforskriften).
Forskrift av 31. marts 2006 nr.379 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med
jernbaneulykker og jernbanehendelser.
Lov av 13. marts 1981 nr. 006 om forurensning (forurensingsloven).
Lov av 17. juni 2005 nr. 062 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljøloven).
Lov av 19. juni 1970 nr. 069 om offentlighet i forvaltning (offentlighetsloven).
Lov av 10. februar 1967 nr. 000 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven).
Lov av 24. mai 1929 nr. 004 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
Forskrift av 06. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
i virksomheter (internkontrollforskriften).
Forskrift av 6. november 1998 nr. 1060 om elektriske lavspenningsanlegg
Forskrift av 20. desember 2005 nr. 1626 om elektriske forsyningsanlegg
Forskrift av 28. april 2006 om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
Forskrift av 22. november 2002 om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører
og vedlikeholder elektriske anlegg (Endret 6. november 2003)
Forskrift av 14. desember 1993 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
Forskrift av 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og
anleggsplasser

1.4 Standarder
Sikkerhetsforskriften [11], §12-1, siste ledd, stiller krav om at følgende prosesstandard skal
følges for ny og vesentlig endret infrastruktur:
- EN 50126 Railway applications – The specification and demonstration of
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) [8]
EN 50126 viser til følgende standarder:
- EN 50128 Railway applications – Software for railway control and protection
systems [9]
- EN 50129 Railway applications – Safety related electronic systems for signalling
[10]
Utover disse standardene anvendes følgende standarder:
•
•

Overordnede krav, JD 100
Teknisk regelverk, JD 5xx [2]
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Trafikksikkerhetsregelverk, JD 300 (signalforskriften omfatter av dette JD 320-324)
NS, Norsk standard – Tekniske tegninger, Bokstaver og tall
NS, Norsk standard – Tekniske tegninger, Byggetegninger – Formater og fortrykk på
tegneark
Testing of signalling equipment – UIC 731
EMC-direktivet
Maskindirektivet

Det blir utarbeidet en samlet oversikter over gjeldende standarder for prosjektet. Oversiktene
er lagret i prosjektarkivet og endringer i disse skal forelegges SJT.

1.5 Grensesnitt mot andre planer og dokumenter
RAM og sikkerhetsplanen er en del av prosjektets styrende dokumenter, og har grensesnittet
mot andre planer:
1.5.1 Hovedplan
Den endelige utgave av Hovedplanen forelå i juni 2002. Hovedplanen er i marts 2007 supplert
med reviderte skisser, som viser banens plassering, hvis der i stedet for en kurveradius på
1000m anvendes en kurveradius på 2000m ved Holmestrand stasjon.
1.5.2 Atkins’ Kvalitetsplan
Kvalitetsplanen [7] beskriver viktige elementer i sikkerhetsarbeidet i prosjektet bl.a.
•
•

Endringshåndtering
Ansvar hos de forskjellige funksjoner i prosjektet

1.5.3 Sikkerhetsplan hos leverandører
Leverandøren av signalanlegg skal utarbeide en egen sikkerhetsplan, som skal beskrive
hvordan leverandørens sikkerhetsaktiviteter skal utføres. Dokumentets struktur skal være
basert på EN 50126.
1.5.4 Kvalitetsplan hos leverandører
De enkelte leverandører skal utarbeide en kvalitetsplan, hvor det skal fremgå hvem det er hos
leverandøren, der har hovedansvaret for de forskjellige faser og delprosjekter. Dessuten skal
den beskrive de prosedyrer, der anvendes under gjennomførelsen av prosjektet.

1.6 Avgrensninger
RAM og sikkerhetsplanen gir føringer for alle fag i hele livsløpet til et jernbanesystem med
hensyn til togframføring, med hovedvekt på sikkerhet. På nåværende tidspunkt er en del av
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det, som skal foregå i fasene 5-14 ennå ikke avklart, så planen dekker ikke disse faser
fuldstændigt.
Følgende aspekter er inkludert:
• Risiko for skade mot personer (togpersonell, reisende og 3. person)
• Pålitelighet, tilgjengelighet og vedlikeholdbarhet av anlegg
RAM og sikkerhetsplanen dekker ikke:
• HMS og ytre miljø under prosjektering og bygging

1.7 Forutsetninger
Region Sør ved banesjefen må oppdatere RAM og sikkerhetsplanen for de operasjonelle
driftsfasene 11 og 12 i EN 50126 ved overtakelse av jernbanesystemet.

1.8 Forkortelser
Begrep
EN
FAR
HMS
JBV
JBV IRØ
JBV IT
JBV ITP
JBV IU
JBV T
JBT
RAMS
SIL
SJT

Forklaring
Europeisk norm
Fatal Accident Rate
Helse, Miljø og Sikkerhet
Jernbaneverket
Jernbaneverket Infrastruktur Region Øst
Jernbaneverket Infrastruktur Teknikk
Jernbaneverket Infrastruktur Premiss
Jernbaneverket Infrastruktur Utbygging, prosjekt Holm-HolmestrandNykirke
Jernbaneverket Trafikkdivisjonen
Jernbaneteknikk
Reliability, Availability, Maintainability and Safety
Safety Integrity Level
Statens jernbanetilsyn

1.9 Definisjoner
Begrep
Forklaring
ALARP-prinsippet As Low As Reasonably Practicable.
ALARP-prinsippet innebærer at selv om kravet om å unngå uakseptabel
risiko er tilfredsstilt så skal en søke å gjennomføre forbedringer utfra
nytte/kost vurderinger.
Enkeltfeil
En komponentsvikt, systemsvikt eller operatørfeil som akutt eller via
dominoeffekt vil resultere i en faresituasjon.
FAR-verdi
Fatal Accident Rate.
Antall drepte pr. 100 millioner arbeidstimer.
Infrastruktur
Trasé, over- og underbygning, banestrømforsyning,
kontaktledningsanlegg, signalanlegg og telekommunikasjonsanlegg.
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Forklaring
(FOR 2005-12-19 nr 1621, Sikkerhetsforskriften).
Pålitelighet
Sannsynligheten for at en enhet utfører sin tiltenkte funksjon, under gitte
betingelser i et gitt tidsintervall.
(EN 50126, fritt oversatt)
Revisjon
En systematisk og uavhengig gjennomgang for å bestemme om
dokumentert prosedyre eller krav samsvarer med fremskaffelsen av en
komponent eller system.
Risiko
Uttrykk for kombinasjon av sannsynlighet (frekvens) for skade på
menneske, miljø eller materiell og alvorlighetsgraden av denne skaden
(konsekvens).
Signalanlegg
Samlebegrep på et komplett anlegg eller deler av anlegg så som
linjeblokk, sikringsanlegg, veisikringsanlegg, fjernstyringsanlegg,
skiftestillverk, med mer.
Sikkerhet
En tilstand hvor Jernbaneverket kontinuerlig tilstreber oversikt, kontroll
og styring i forhold til mulige hendelser som kan føre til skade på eller
tap av menneskeliv, ytre miljø eller materiell.
SikkerhetsAktivitet som gjøres av bemyndiget person når det er foretatt en
godkjenning
sikkerhetsvurdering som konkluderer med at system eller komponent er
sikkert for bruk i infrastrukturen.
Sikkerhetskritisk Overordnede funksjoner som også er av sikkerhetsmessig betydning og
funksjon
som ved fravær kan medføre en topphendelse. Funksjonene kan være
relatert til tekniske eller organisatoriske forhold på operativt, taktisk og
strategisk nivå.
Sikringsanlegg
Anlegg som tjener til å sikre kjøring av tog og skift.
Tilgjengelighet
Et produkts evne til å være i den tilstanden hvor den utfører dens tiltenkte
funksjon, under gitte betingelser i et gitt tidsintervall, under antakelsen av
at nødvendige eksterne ressurser er tilstede.
(EN 50126, fritt oversatt)
Ulykke
Avvik som medfører alvorlig personskade, død, større naturskader
eller materielle skader.
Validering
Aktivitet som forvisser seg om at et system eller komponent er rett
(tiltenkt) løsning.
Vedlikeholdbarhet Sannsynligheten for at en gitt vedlikeholdsaktivitet kan utføres på en
enhet, under gitte bruksbetingelser, innen et gitt tidsintervall, når
vedlikehold utføres i henhold til fastlagte prosedyrer og ressurser.
(EN 50126, fritt oversatt)
Verifikasjon
Aktivitet som bekrefter at et system eller komponent er prosjektert og
bygget riktig.
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2 SYSTEMBESKRIVELSE
2.1 Generelt
Dette prosjekt er en del av en større modernisering av Vestfoldbanen.
Den nåværende bane går på det meste av strekningen i åpent landskap og slynger sig med små
kurveradier gjennom et bjerg- og klippelandskab. Ved moderniseringen legges der derfor vekt
på, at øke kapasiteten, redusere kjøretiden og forbedre punktligheden.

2.2 Utbygging av infrastrukturen
På strekningen Holm-Holmestrand-Nykirke skal anlegges dobbeltspor, som på en stor del av
strekningen skal gå gjennom to nykonstruerte tunneler. Den ene tunnel Rambergtunnelen på
strekningen Holm-Holmestrand og den anden tunnel Grettetunnelen på strekningen
Holmestrand-Nykirke. Selve stasjonen i Holmestrand skal anbringes i det fri. Ved Holm og
Nykirke skal dobbeltsporene forbindes til nyt dobbeltspor.
I Holmestrand etableres en ny stasjon med sideplattforme. Stasjonen vil ikke have sidespor
eller godsspor. Der etableres en undergang mellom plattformene. Den nye stasjon plasseres tet
på fjellveggen. Dette medfører en stor risiko i forbindelse med ras, og der skal derfor utføres
en omfattende rassikring av fjellveggen.
På den fri linje skal togfølgetiden ikke overstige 5 minutter, på bystasjoner skal den ikke
overstige 3 minutter. Ved enkeltsporet drift på dobbeltspor skal kapasiteten være 6 tog/time i
begge retninger.
Sporet skal tillade hastigheder på 200 km/t for konvensjonelle tog og 250 km/t for krengetog.
Gjennom dagsonen i Holmestrand vil sporet tillade hastigheder op til 130 km/t.
Målt over en uke skal 95 % av alle tog være mindre end 3 minutter forsinkede.
Maksimal tillatt aksellast for persontog ved hastighet på 200 km/t, er 18 tonn. Kravet for
godstog er 22,5 ton ved 100 km/t og 25 ton ved 70 km/t.
Utbyggingen av infrastrukturen gjennomføres i to faser:
Fase 10:
I bygge- og anleggsfasen op til fase 10 anlegges en midlertidig sporveksel fra det eksisterende
spor til sporet gjennom Rambergtunnelen. Sporvekselen skal anvendes til arbeids kjørsel. Den
midlertidige sporveksel fjernes igjen innen fase 10 går i drift.
I den trafikale fase 10 kjører trafikken fra Holm på to nye dobbeltspor gjennom den nye
Rambergtunnel helt frem til Holmestrand. De to nye spor tilsluttes direkte til de to
eksisterende spor der ligger ved plattformer i Holmestrand. Dette gjøres i en midlertidig
sportrasé, der avviker fra endelig trasé så snart sporet er fri av tunnelmunningen. De to nye
spor tilsluttes eksisterende spor før plattformer. Det eksisterende Spor fra Holm fram til og
med sporveksel 2, nord for plattformer i Holmestrand, og det eksisterende servisespor i
UVB-50-Q-22130_000_2008-04-29.doc

Dokumentnummer: UVB-50-Q-22130
Vestfoldbanen, km. 76,8 – 91,0
RAM og Sikkerhetsplan

Dato:
Revisjon:
Side:

29.04.2008
000
10 av 34

Holmestrand rives. I Holm etableres en sporveksel for tilslutning til et nyt servisespor, som
anlegges vest for de nye hovedspor. I tunnelen anlegges en signalteknisk stasjon med to
sporsløyfer.
Fase 20:
I den trafikale fase 20 kjører trafikken på to nye dobbeltspor fra Holm gjennom
Rambergtunnelen frem til den ny passasjerstasjon på Holmestrand. På Holmestrand stasjon
går sporene forbi to nye sideliggende plattformer. Sporene fortsetter videre inn i
Grettetunnelen, og tilsluttes de eksisterende hoved- og krysningsspor i Nykirke. Eksisterende
spor fra Holmestrand plattformområde fram til etter sporveksel 1, i Nykirke krysningsspor,
rives.
2.2.1 Sikkerhet
Toget skal være det sikreste kollektive transportmiddel. Der skal kun bygges planskilte
kryssinger av sporet. Der skal bygges signalanlegg med vekt på standardisering. Banen skal
sikres med nødvendige sikring mod ras og med gjerder mod vilt. Gjeldene krav til sikkerhet i
tunneler skal ivaretas. Disse krav finnes i jernbaneverkets tekniske Regelverk JD5xx [2] og i
utkastet til TSI’en angående sikkerhet i jernbanetunneler [6].
2.2.2 Profil
Lasteprofil skal være UIC-GC. Fritromsprofilet skal prosjekteres til at være A-C i henhold til
Teknisk Regelverk (JD520) [2].
2.2.3 Underbygning
Underbygningen omfatter traubunn, frostsikringslag og forsterkningslag dvs. op til
formasjonsplanet.
Frostsikringslaget og forsterkningslaget utføres med en tykkelse på 1,9 meter og i øvrig
prosjekteres underbygningen i henhold til teknisk regelverk (JD 520) [2].
Der skal bygges kabelkanaler langs begge sider av dobbeltsporet og disse er en del av
underbygningen.
Tunnelene utføres med et teoretisk utsprengt profil på cirka 110 m2. Dette giver ca. 90 m2
over ballastpukken.
2.2.4 Overbygning
Overbygningsklasse d legges til grunn for prosjekteringen. Kravene til denne
overbygningsklasse er nærmere beskrevet i teknisk regelverk (JD 530) [2].
Sporets trasé prosjekteres med R>1000 m på stasjoner og med R>2400 m på fri bane og i
øvrig i overensstemmelse med kravene i teknisk regelverk (JD530) [2].
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For at kunne krysse mellom sporene prosjekteres der to sporsløyfer syd for Holmestrand i
Grettetunnelen stasjon ved km 10000. Sporvekslene i disse sporsløyfer er av typen 1:18,4
(R=1200 m) for at få en gjennomkørselshastighet på 100 km/t.
2.2.5 Kontaktledning
Kontaktledningsanlegget er av typen SYSTEM 25 med returleder. Kontaktledningssystemet
er dimensjonert til strømstyrker på 850 A i hvert spor og mastene er forberedt for
forsterkningsleder.
Kontaktledningsanlegget prosjekteres i henhold til reglene i teknisk regelverk (JD 540) [2].
2.2.6 Signal
Strekningen skal bygges med fullt udrustet ATC (FATC) og vil blive fjernstyrt fra
fjernstyringssentralen (CTC) i Drammen.
Der skal etableres reversibel drift på strekningen.
Der skal anlegges blokkposter cirka for hver 6400 meter. Ifølge hovedplanen [3] vil dette med
3-begrepssignalering sikre en togfølgetid på 5,5 minutter ved en hastighet på 200 km/t. Dette
medfører en avvik fra det opprinnelige funksjonskrav på 5 minutters togfølgetid. I takt med
trafikutviklingen kan der innføres nye blokkposter midt mellom de eksisterende så
blokklengden bliver cirka 3200 meter og kapasiteten derved økes.
Signaler skal oppstilles med siktavstand etter gjeldende regler i teknisk regelverk. Da
strekningen er udrustet med F-ATC prosjekteres siktavstande svarende til 130 km/t, da dette
er høyeste tillatte hastighet for kjøretøyer uten ATC.
2.2.7 Tele
Holmestrand stasjon skal utstyres med høyttalere og togviseranlegg til passasjerinformasjon.
Høyttalerne og togviseranlegget kan fjernstyres fra togledersentralen.
Tunnelene skal utstyres med nødtelefoner, dessuten vil der i tunnelene være dekning for
togradio, GSM mobiltelefoner samt radioutstyr anvendt av politi og redningsetater.
Strekningen skal utstyres med blokktelefoner.
2.2.8 Lavspenning
Langs traséen anlegges et 22 kV kabel. Denne høyspenningsforsyning anvendes som
primærforsyning av alle jernbanetekniske installasjoner langs traséen. De lokale installasjoner
forsynes med 400 V spenning, som er konverteret fra høyspenningen ved hjelp av
transformere.
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2.2.9 Felles elektro
Der sørges for at installasjonene fra signal, tele og lavspenning alle har en
reservestrømforsyning.
Jording av alle elektroanlegg skal utføres i henhold til bestemmelsene i teknisk regelverk (JD
510) [2].
2.2.10 Tilgjengelighet
Det skal tilrettelegges for god tilgjengelighet og lesbarhet i alle løsninger for alle typer
brukere på stasjonsområder.
2.2.11 Driftsforhold
For hensetting av materiell benyttet til drift og vedlikehold må det anlegges servicespor med
ca 20-30 km avstand. Dobbeltsporet skal være tilgjengelig for ettersyn/drift minimum 1,5-2
timer sammenhengende hver dag uten at påvirke kapasiteten.

2.3 Utviklingsopgaver
På nåværende tidspunkt forventes det ikke, at prosjektet inneholder egentlige
utviklingsopgaver, men at prosjektet kan gjennomføres med allerede kjente og godkjente
teknikker og teknologier.
Det skal avklares med SJT om der skal anvendes en assessor i forbindelse med prosjektet.

2.4 Grensesnitt til anden infrastruktur
Grensesnitt til eksisterende anden infrastruktur er beskrevet i såkalte grensesnittnotater. Der
utarbeides grensesnittavtaler med alle involverte interessenter, hvori grensesnittene og
partenes forpliktelser og aksjoner beskrives. Grensesnittavtalene underskrives av begge parter.

2.5 Tidsplan
Der henvises til vedlegg C.
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3 AKTØRER OG ROLLER
3.1 Involverte aktører
De ulike aktørene i prosjekt Holm-Nykirke er:
Rådgivere herunder Atkins Danmark
Atkins sin rolle omfatter:
− Optimalisering
− Utarbeidelse av detaljplan for hhv. Bygg/Bane og Elektro herunder HMS
− Prosjektering av stasjonsområde
− Prosjektering av veitilslutning
− Verifikasjon av utarbeidet materiale
− Gjennomføre indledende RAMS-aktiviteter
Multiconsult er underrådgiver til Atkins Danmark.
Der er på nåværende tidspunkt ikke andre rådgiverer involvert i prosjektet.
Byggherre (JBV IU)
IU sin rolle omfatter:
− generell styring og planlegging herunder sikkerhetsstyring
− oppfølging av leverandør, herunder
•
påse at kontrakt/kravspesifikasjon og JBV IRØs behov oppfylles
•
behandle tekniske avklaringer og endringsanmodninger
•
oppfølging av prosjektering og bygging
− oppfølging og kontroll av arbeid med sikkerhetsbevis
− kommunisere med SJT gjennom godkjenningsprosessen og søke om godkjenning av ny
infrastruktur hos SJT
− Kommunisere med kommuner og fylker
Infrastruktur Teknikk (JBV IT)
JBV IT har følgende roller:
− premissgiver gjennom teknisk regelverk
− sørge for 3. parts verifikasjon av konstruksjonstegninger
− godkjenningsinstans for teknisk anleggsdokumentasjon og testprotokoller for FAT og
SAT
− håndtere grensesnittet mot Trafikkdivisjonen ved Funksjonell Godkjenning.
Anleggseier (JBV IRØ)
Fremtidig eier av anlegget (JBV IRØ) sin rolle omfatter:
− bistå/utføre arbeider i grensesnitt-anleggene
− bistand i forbindelse med verifikasjon av at anlegget møter alle krav
− bistand i forbindelse med tekniske avklaringer
− bistå med drifts- og vedlikeholdserfaring
− videreføre forutsetninger og tiltak for driftsfasen
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Trafikkdivisjonen (JBV T)
Trafikk sin rolle omfatter:
− bistå med togledere på RAMS-analyser i forhold til trafikkstyring
− videreføre forutsetninger og tiltak for driftsfasen
Statens jernbanetilsyn (SJT)
SJT sin rolle i prosjektet er:
− delta i statusmøter og på befaringer for å gjøre seg kjent med anlegget
− holde tilsynsmøter og revisjoner etter eget behov
− godkjenne ny infrastruktur
Andre aktører
Øvrige aktører som tidvis er involvert i delprosjektene er andre enheter i JBV samt de store
togselskapene (NSB, CargoNet).

3.2 Prosjektorganisering
Utbyggingen av strekningen Holm-Nykirke er organisert som et prosjekt. Detaljer om
organisasjonen kan finnes i prosjektets styringsdokument. Prosjektets aktuelle
organisasjonsdiagram er gjengitt i Figur 1.
JBV Prosjektansvarlig
Ole Konttorp
JBV Prosjektleder
Stine Undrum
JBV Prosjekteringsleder
Håkon Bratlien
Rådgiver
Atkins Danmark A/S
Underrådgiver
Multiconsult

Figur 1 Prinsippskisse av prosjektorganisasjonen
Detaljerte organisasjonskart for organisasjonen hos Atkins Danmark og Multiconsult er gitt i
kvalitetsplanen [7], her er også organisering og ansvarsfordeling er nærmere beskrevet.

3.3 RAMS-ansvar i prosjektet
Ansvar i forhold til RAMS-aktiviteter:
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Utbyggingssjef
• Overordnet ansvar for oppfølging av RAMS-arbeid i prosjektet (Utbygging av
Vestfoldbanen).
• Ansvarlig for at RAMS-plan implementeres i prosjektet
• Overordnet ansvar for dokumentgodkjenning
Prosjektleder
• Ansvar for oppfølging av RAMS-arbeid i eget delprosjekt (Holm-Nykirke).
• Ansvarlig for at RAMS-planen etterleves i delprosjektet
• Ansvar for at dokumenter er kontrollert og godkjent
• Ansvarlig for godkjenning av ny infrastruktur
• Overordnet ansvar for FDV-dokumentasjon til JBV IRØ
Prosjekteringsleder og byggeleder
• Må følge RAMS-planen
• Må sørge for at aktivitetene blir tilfredsstillende gjennomført og dokumentert
• Ansvarlig for opplæring av fremtidige brukere
Leder for RAMS
• Ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av RAMS-plan
Sikkerhetsrådgivere
• Bistår ved gjennomføring av RAMS-analyser og utarbeidelse av sikkerhetsbevis
• Bistår ved avklaring av premissgivende krav
Leder for kvalitet
• Ansvarlig for kvalitetsstyring i prosjektet
• Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av revisjoner

3.4 Kompetanse
Stillingsinstrukser er beskrevet for alle stillinger og er lagret på fellesområdet, knyttet til
styringsdokumentet. Stillingene er besatt av personer med kompetanse som tilfredsstiller
kravene i stillingsinstruksene.
Behovet for innleid personell vurderes løpende. Den totale kompetansen utnyttes i et utstrakt
internt gruppearbeid. I tillegg er det en tett kontakt med andre prosjekter og fagmiljøer i
Utbygging samt premissgiver i JBV for å verifisere RAMS-styringen i prosjektet.

UVB-50-Q-22130_000_2008-04-29.doc

Dokumentnummer: UVB-50-Q-22130
Vestfoldbanen, km. 76,8 – 91,0
RAM og Sikkerhetsplan

Dato:
Revisjon:
Side:

29.04.2008
000
16 av 34

4 RAMS-KRAV
4.1 Generelt
I Jernbaneverkets tekniske regelverk [2] er det listet opp fem sikkerhetskritiske funksjoner
(SKF), alle er knyttet til signalanlegg. JD550, kap. 4.3.2 angir følgende sikkerhetskritiske
funksjoner:
SKF 1 - forriglingsutrustning
SKF 2 - sporvekselutrustning
SKF 3 - togdeteksjon
SKF 4 - lyssignal
SKF 5 - ATC
For de øvrige fagområdene er det ikke angitt sikkerhetskristiske funksjoner, men det vil bli
uarbeidet spesifikke sikkerhetsbevis strukturert iht. EN 50129 for disse også (related safety
case).

4.2 Krav til pålitelighet
Påliteligheten skal minimum tilfredsstille relevante krav som er gitt i de ulike delene av
Teknisk regelverk [2].

4.3 Krav til tilgjengelighet
Tilgjengeligheten skal minimum tilfredsstille relevante krav som er gitt i de ulike delene av
Teknisk regelverk [2].

4.4 Krav til vedlikeholdbarhet
Vedlikeholdbarheten skal minimum tilfredsstille relevante krav som er gitt i de ulike delene
av Teknisk regelverk [2].

4.5 Krav til sikkerhet
Sikkerheten skal minimum tilfredsstille relevante krav som er gitt i de ulike delene av Teknisk
regelverk [2]. I tillegg er følgende sikkerhetskrav definert:
4.5.1 Sikkerhetskrav og -prinsipper i JD 550
Teknisk regelverk for prosjektering av signalanlegg (JD 550) [2] stiller krav til sikkerhet.
Sitat fra JD 550, kap. 4.3 - Sikkerhet:
a) Signalanlegg og deres livsløp skal oppfylle krav i EN 50126, EN 50128 og EN 50129.
b) Alle kvantifiserte krav til sikkerhet og tilgjengelighet skal verifiseres teoretisk ved
hjelp av anerkjente beregningsmodeller.
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c) Utstyr med sikkerhetskritisk funksjon skal konstrueres etter "fail-safe" prinsippet, det
vil si at når en feil er inntruffet, skal systemet innta en sikker tilstand.
Eksempel: Ved feil skal hovedsignal forbli i "Stopp", dvergsignal skal forbli i
"Skifting forbudt", eller de skal innta en mer restriktiv tilstand enn før feilen inntraff
(fra ”Kjør” til ”Stopp” eller fra "Skifting tillatt" til "Skifting forbudt").
d) Når en feil er inntruffet i et anlegg med sikkerhetskritisk funksjon, skal anlegget forbli
i den sikre tilstanden selv om feil nummer to oppstår.
e) Dersom et anlegg med sikkerhetskritisk funksjon på grunn av feil inntar en sikker
tilstand, skal denne tilstanden bare kunne:
1. Endres ved korrektivt vedlikehold i anlegget.
2. Omgås ved at godkjente prosedyrer for det enkelte anlegget følges.
f) I et anlegg med sikkerhetskritisk funksjon skal en feil oppdages umiddelbart etter at
feilen oppstod eller ved første betjening av anlegget etter at feilen inntraff.
De sikkerhetskritiske funksjoner (SKF) er definert på følgende måte:
SKF 1: En forriglingsutrustning skal sette korrekte utgangssignaler/sende korrekte data til
styrte objekter, gitt korrekte innsignaler/data inn til forriglingsutrustningen.
Delfunksjoner:
•
•
•

Forriglingsutrustningen skal ikke gi mindre restriktive beskjeder til et lyssignal enn det
som er tillatt ut fra forutsetningene.
Forriglingsutrustningen skal ikke gi kommando til en sporvekselutrustning uten at
betingelsene er oppfylt.
Forriglingsutrustningen skal ikke gi mindre restriktive beskjeder til ATCinfrastrukturutrustningen enn det som er tillatt ut fra forutsetningene.

SKF 2: En sporvekselutrustning skal låse sporvekselen og gi korrekt informasjon til
forriglingsutrustningen om posisjon og låsestatus.
Delfunksjoner:
•
•

En sporvekselutrustning skal låse sporvekselen når betingelsene for låsing er oppfylt,
og sørge for at sporvekselen forblir låst.
En sporvekselutrustning skal gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om
kontroll av låsing og posisjon.

SKF 3:
Et system for togdeteksjon skal detektere et ikke besatt sporavsnitt og gi korrekt informasjon
til forriglingsutrustningen om besatt eller ikke besatt sporavsnitt.
Delfunksjoner:
•

Et system for togdeteksjon skal sikkert detektere om et sporavsnitt er ikke besatt av
tog.
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Et system for togdeteksjon skal gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om
sporavsnittet er besatt eller ikke besatt.

SKF 4:
Et lyssignal skal vise korrekt signalbilde og gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen
om status på lyssignalet.
Delfunksjoner:
•
•

Et lyssignal skal vise korrekt signalbilde ut fra gitte betingelser.
Et lyssignal skal gi korrekt informasjon til forriglingsutrustningen om status på
signalet.

SKF 5:
ATC-infrastrukturutrustningen skal gi korrekt informasjon om hastighet og kjørbeskjeder til
tog.
Delfunksjoner:
•
•

ATC-infrastrukturutrustningen skal ikke gi informasjon om høyere tillatt
kjørehastighet enn det som til enhver tid gjelder for strekningen.
ATC-infrastrukturutrustningen skal ikke gi mindre restriktiv kjørtillatelse enn det som
den tilhørende forriglingsutrustning eller signal tilsier.

4.5.2 Sikkerhetsprinsipper i Sikkerhetshåndboken
De overordnede sikkerhetsprinsippene er gitt i Sikkerhetshåndboken, kap. 5.1 [1]:
Kapittelet beskriver hvordan Jernbaneverkets virksomhet skal gjennomføres i tråd med de tre
sikkerhetsprinsippene som er beskrevet i Forskrift om krav til jernbanevirksomhet på det
nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften):
• Å kontinuerlig forbedre trafikksikkerheten.
• At risiko for tap av menneskeliv eller alvorlig personskade skal reduseres så langt det
med rimelighet er gjennomførbart.
• At enkeltfeil ikke skal føre til tap av menneskeliv eller alvorlig personskade.
4.5.3 Sikkerhetsintegritet
Sikkerhetsrelaterte feil kan være systematiske eller tilfeldige, og i tillegg være påført av
eksterne forhold. Den samlede sikkerheten kan kalles sikkerhetsintegritet. Systematiske feil
forårsakes av mennesker i spesifikasjon, design, produksjon, installasjon, drift, vedlikehold
eller endring av systemet. Det er ikke mulig å kvantifisere systematiske feil. En god
kvalitetsstyring i design og utførelse skal hindre systematiske feil.
Tilfeldige feil forårsakes av maskinvare, og oppstår pga. manglende pålitelighet i
komponenter. Tilfeldige feil kan kvantifiseres ved hjelp av sannsynlighetsberegninger i
risikoanalyser og behovet for risikoreduserende tiltak vurderes.
Det er i EN 50129 definert 5 sikkerhetsnivåer hvor SIL 0 er ikke sikkerhetsrelatert og SIL 4
stiller de strengeste sikkerhetskravene (SIL = Safety Integrity Level). I henhold til EN 50129
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skal SIL-nivåer utvikles for del-systemer basert på overordnede sikkerhetskrav, såkalte THRs
(tolerable hazard rates). Når ønsket sikkerhetsnivå er bestemt for et system, gir EN 50129
anvisninger for hva som kreves i utviklingsprosessen for å kunne tilfredsstille kravet.
Tilsvarende definerer EN 50128 krav og metoder for programvareutvikling iht. fastlagt
sikkerhetsnivå.
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5 RAMS-STYRING
5.1 Aktiviteter gjennom livsløpet
Prosjektet anvender det livsforløb, som er definert i EN 50126 [8] for derved at gjøre det
lettere at kunne dokumentere overensstemmelsen med denne. De 14 faser i dette livsforløb
vises i Figur 2. I figuren er til orientering dessuten innsatt navnene på fasene, som de
anvendes i Jernbaneverket. Som det fremgår av figuren vedrører denne sikkerhetsplan fasene
3, 4 og 5 og evt. lidt av fase 6. Beskrivelsene av de øvrige fasene er derfor preliminer, og der
må derfor forventes oppdateringer til beskrivelsene av de videre faser, når prosjektet når
længere frem i forløpet.

Figur 2 De 14 faser i EN 50126 samt JBVs prosjektfaser
I det etterfølgende er det gitt en overordnet beskrivelse av hver enkelt fase i livsløpet og
faserelaterte aktiviteter der JBVs (JBV IU, JBV IRØ, JBV IT) og eksterne leverandørers
ansvar er beskrevet.
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Fase 1 Konsept
(EN 50126 Phase 1 Concept)
JBV IU har ansvar for konseptfasen. Dette er i hovedsak ivaretatt gjennom utarbeidelse av
Hovedplan, retningslinjer gitt i lover og forskrifter og JBVs styrende dokumenter.

Fase 2 Systemdefinisjon og bruksbetingelser
(EN 50126 Phase 2 System definition and application conditions)
JBV IU har ansvar for systemdefinisjon og bruksbetingelser. Dette er i hovedsak ivaretatt av
hovedplan og JBVs styrende dokumenter.

Fase 3 Risikoanalyse
(EN 50126 Phase 3 Risk analysis)
Atkins Danmark har ansvar for overordnet risikoanalyse (Konseptsikkerhetsanalyse) relatert
til prosjektet. Denne fase vil blive gjennomløpet en gang mer når leverandør av signalanlegg
er valgt. Idet leverandøren av signalanlegg har ansvar for en eventuell systemrisikoanalyse.
Sikkerhetsstyringen fra Atkins Danmark gjøres gjennom:
− gjennomføring av nødvendige analyser og oppfølging/implementering av eventuelle tiltak
− kontroll av utarbeidet dokumentasjon
− etablering av Farelogg
Sikkerhetsstyringen fra JBV IU gjøres gjennom:
− behandling av endringsanmodninger og tekniske avklaringer
− revisjon/oppfølging av leverandør

Fase 4 Systemkrav
(EN 50126 Phase 4 System Requirements)
Atkins Danmark har ansvar for at detaljplan utarbeides i henhold til styrende dokumenter og
at denne er godkjent av JBV IT.
Denne fase vil blive gjennomløpet en gang mer når leverandører er valgt, idet leverandørene i
denne fase vil gjennomgå kravspesifikasjonen og etablere sine styrende dokumenter for
prosjektet.
Sikkerhetsstyringen fra Atkins Danmark gjøres gjennom:
− utarbeidelse/oppdatering av RAM og sikkerhetsplan for prosjektet
− kontroll av utarbeidet dokumentasjon
Sikkerhetsstyringen fra JBV IU gjøres gjennom:
− revisjon/oppfølging av leverandør
− behandling av endringsanmodninger og tekniske avklaringer
I tillegg utøves det kontroll av IT gjennom granskning og godkjenning av detaljplan.
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Fase 5 Fordeling av systemkrav
(EN 50126 Phase 5 Apportionment of system requirements)
Denne fase vil blive gjennomløpet en gang mer når leverandører er valgt, idet leverandørene i
denne fase skal fordele de overordnede krav på delsystemer.
Sikkerhetsstyringen fra Atkins Danmark gjøres gjennom:
− kontroll av utarbeidet dokumentasjon
− oppdatering av RAM og sikkerhetsplanen
Sikkerhetsstyringen fra JBV IU gjøres gjennom:
− revisjon/oppfølging av leverandører
− oppfølgning på spesifikke RAMS-planer fra leverandører
− behandling av endringsanmodninger og tekniske avklaringer

Fase 6 Prosjektering og detaljering
(EN 50126 Phase 6 Design and Implementation)
Leverandører av de forskjellige anlegg (KL-anlegg, signalanlegg med flere) har hovedansvar
for arbeid i denne fasen i henhold til kontrakt.
Sikkerhetsstyringen fra IU må gjøres gjennom:
− revisjon/oppfølging av leverandører
− behandling av endringsanmodninger og tekniske avklaringer
− kontroll av dokumentasjon
− oppfølging i henhold til RAM og sikkerhetsplaner
I tillegg utøves det kontroll av JBV IT gjennom granskning og godkjenning av
anleggsdokumentasjon inklusive forriglingstabeller og sikkerhetsdokumentasjon, og JBV T
ved Funksjonell Godkjenning gjennom granskning og godkjenning av signalplassering og
forriglingstabeller.

Fase 7 Fabrikasjon
(EN 50126 Phase 7 Manufacturing)
Leverandører av de forskjellige anlegg har hovedansvar for arbeid i denne fasen i henhold til
kontrakt. I denne fasen påbegynnes abeidet med Safety Casen.
Sikkerhetsstyringen fra JBV IU gjøres gjennom:
− revisjon/oppfølging av leverandører
− behandling av endringsanmodninger og tekniske avklaringer
− kontroll av dokumentasjon
− oppfølging i henhold til RAM og sikkerhetsplaner
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Fase 8 Installasjon
(EN 50126 Phase 8 Installation)
Leverandører av anlegg har hovedansvar for arbeid i denne fasen i henhold til kontrakt.
Sikkerhetsstyringen fra JBV IU gjøres gjennom:
− revisjon/oppfølging av leverandører
− behandling av endringsanmodninger og tekniske avklaringer
− kontroll av dokumentasjon
− oppfølging i henhold til RAM og sikkerhetsplaner
− stikkprøvekontroll av installasjon
− ringing og megging av kabel
− merking av utstyr

Fase 9 Systemvalidering
(EN 50126 Phase 9 System Validation)
Hvis det er nødvendig å utføre validering på delsystemer og totalsystemet har leverandørene
av de forskjellige anlegg et selvstendig ansvar for at denne validering blir utført. Blant annet
skal leverandør utføre preFAT og preSAT tester som må godkjennes av JBV IU før
henholdsvis FAT og SAT kan starte.
Hovedaktivitetene som utføres er:
− FAT og SAT (Funksjonstesting og driftsprøving/sluttkontroll)
− utarbeidelse og granskning av sikkerhetsdokumentasjon - Safety Case
Sikkerhetsdokumentasjonen utarbeides og granskes i samsvar med EN 50126 [8], EN 50128
[9] og EN 50129 [10].
Fabrikktester (FAT)
Dette er tester som normalt utføres hos leverandøren av personer som er spesielt godkjent av
Jernbaneverket for slikt arbeid (sluttkontrollører). FAT skal utføres på utstyr som er av
samme type/modell/versjon av det som skal sertifiseres og i henhold til testprotokoller som er
utarbeidet på forhånd. FAT skal være mest mulig omfattende slik at prøving i anlegget kan
skje så raskt og effektivt som mulig.
FAT-protokollene skal være godkjent av IT før start av FAT.
Før start av FAT skal leverandøren ha gjennomført preFAT for å dokumentere at anlegget er
klart for FAT. Leverandøren skal utgi et frigivelsesdokument som i detalj beskriver de forhold
som ligger til grunn for FAT, dvs.:
• Tegningsunderlag med angivelse av versjon og status
• Utstyr med angivelse av versjon og status
• Programvare med angivelse av versjon og status
• Testprotokoller med angivelse av versjon og status
• Referanse til sikkerhetsdokumentasjon (Safety Case)
• Resultater fra preFAT
• Samsvarserklæringer
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Frigivelsesdokumentet skal være underlagt versjonskontroll.
Under FAT skal det føres en fortløpende protokoll, hvor alle feil, mangler eller bemerkninger
føres med unik referanse. Denne protokollen skal regelmessig eller ved behov overleveres
leverandøren, slik at denne løpende er orientert om status og slik at dette er underlag for
retting av feil. Protokollen ajourføres ved tilbakemelding om feil som er korrigert eller ved
annen tilbakemelding som gis. Protokollen skal være et dokument som oppbevares i anleggets
levetid. Alle sikkerhetskritiske feil og funksjoner som er oppdaget under FAT, skal føres i
avvikslogg, og behandles i henhold til prosedyre for avvikslogg.
Ved endt FAT skal FAT-protokoll og sikkerhetsavvikslogg evalueres av en sammensatt
gruppe personer som vurderer de sikkerhets- og driftsmessige sider og avgjør om FAT kan
avsluttes eller gjøres helt eller delvis på nytt. Denne behandlingen og resultatet skal
dokumenteres.
Anleggstest (SAT)
Etter at systemet/komponenten er bygget eller montert ut i infrastrukturen skal det foretas en
SAT (sluttkontroll). Hensikten med denne er å teste at utstyret er installert og koblet riktig,
slik at man er sikker på at det er det riktige objekt som styres/kontrolleres. Derfor skal alle
objekter testes med hensyn på dette.
• Alle feilalarmer og forhold som skal overvåkes skal kontrolleres fra alle objekter.
• SAT kan kun utføres av personer som er godkjent av Jernbaneverket.
• SAT-protokollene skal være godkjent av JBV IT før start av SAT.
Før start av SAT skal leverandøren ha gjennomført preSAT (funksjonstest) for å dokumentere
at anlegget er klart for SAT. Leverandøren skal utgi et frigivelsesdokument som i detalj
beskriver de forhold som ligger til grunn for SAT, dvs.:
• Tegningsunderlag med angivelse av versjon og status
• Utstyr med angivelse av versjon og status
• Programvare med angivelse av versjon og status
• Testprotokoller med angivelse av versjon og status
• Referanse til sikkerhetsdokumentasjon (Safety Case)
• Resultater fra FAT og preSAT
• Samsvarserklæringer
Frigivelsesdokumentet skal være underlagt versjonskontroll.
SAT utføres av leverandør og Jernbaneverket i fellesskap, og Jernbaneverket ved godkjent
tjenestemann, er ansvarlig for testen.
Under SAT skal det føres en fortløpende protokoll, hvor alle feil, mangler eller bemerkninger
føres med unik referanse. Denne protokollen skal ved behov overleveres leverandøren, slik at
denne løpende er orientert om status og slik at dette er underlag for retting av feilmontasje
eller eventuelle feil/mangler som oppdages her og som ikke er oppdaget under fabrikktesten.
Protokollen ajourføres ved tilbakemelding om feil som er korrigert eller ved annen
tilbakemelding som gis. Protokollen skal være et dokument som oppbevares i anleggets
levetid. Alle sikkerhetskritiske feil og funksjoner som oppdages under SAT, skal føres i
avvikslogg, og behandles i henhold til leverandørens prosedyre.
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Ved endt SAT skal SAT-protokoll og avvikslogg evalueres av en sammensatt gruppe personer
som vurderer de sikkerhets- og driftsmessige sider og avgjør om anleggstesten kan avsluttes.
Denne behandlingen og resultatet skal dokumenteres.
Sluttkontroll
FAT og SAT utgjør tilsammen sluttkontroll (driftsprøving) av anlegget og utføres av godkjent
personale.
Erfaringsdrift
Det skal bygges velprøvde systemer basert på eksisterende teknologi, det er derfor ikke
planlagt å ha en periode med erfaringsdrift.
Sikkerhetsdokumentasjon – Safety Case
Sikkerhetsdokumentasjon for signalanlegg skal sammenstilles i et sikkerhetsbevis (Safety
Case) i henhold til strukturen i EN 50129 [10].
I dette prosjektet vil det bli utarbeidet ett Spesifikk Applikasjon Safety Case per stasjon og
per delstrekning per fag/entreprise for det totale jernbaneanlegget. Som underliggende
dokumentasjon for dette gjelder Safety Case og annen relevant sikkerhetsdokumentasjon for
ulike delsystemer og komponenter.

Fase 10 Godkjenning for idriftsettelse
(EN 50126 Phase 10 System acceptance)
JBV IU har ansvar for prosess vedrørende systemakseptanse.
Sikkerhetsstyringen fra JBV IU gjøres gjennom gransking av Safety Case dokumenter,
utarbeidelse av sikkerhetsrapport og søknad om tillatelse til å ta i bruk kjørevei (inkl.
signalanlegg).
I tillegg utøves det kontroll av IT gjennom granskning og godkjenning av
sikkerhetsdokumentasjon.
Sikkerhetsrapport
Det skal utarbeides en sikkerhetsrapport per anlegg/stasjon og delstrekning som skal dekke
kravene til innhold gitt i Sikkerhetsforskriften [11], §12-10. Jernbaneverket Utbygging har
utarbeidet en mal for sikkerhetsrapport. Sikkerhetsrapporten skal svare ut alle
sikkerhetsaktivitetene i RAM og sikkerhetsplan. Sikkerhetsrapporten skal oppsummere for
alle fag/delsystem. Sikkerhetsrapporten er ett av vedleggene (toppdokumentet) til søknad som
sendes til SJT om tillatelse til å ta i bruk ny eller vesentlig endret jernbaneinfrastruktur.

Fase 11 Drift og vedlikehold
(EN 50126 Phase 11 Operation and maintenance)
JBV IU har ansvar for at det utarbeides drift og vedlikeholdsdokumentasjon og at nødvendig
kurs og opplæring gjennomføres.
Anleggseier er ansvarlig for drift og vedlikehold av signalanlegget.
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Behandling av sikkerhetskritiske feil
Ved normal drift skal det være etablert et system for rapportering og håndtering av mulige
sikkerhetskritiske feil. Tekniske feil ved systemer eller komponenter skal inkluderes i
avvikslogg som angitt i EN 50126 [8].
Driftsoppfølgingsplan (DOP)
Sikkerhetshåndboken definerer driftsoppfølgingsplanen som et levende dokument for
dokumentasjon av sikkerhet. Driftsoppfølgingsplanen skal:
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentere hvordan sikkerhetskravene fra Sikkerhetshåndboken [1] blir fulgt opp.
Dokumentere hvordan sikkerhetskritiske funksjoner blir identifisert.
Dokumentere hvordan resultater og anbefalinger fra analyser og spesialstudier som har
relevans for sikkerhet blir fulgt opp med nødvendige tiltak.
Gi en detaljert oversikt over alle sikkerhetskritiske funksjoner for Jernbaneverket med
referanse til hvor funksjonene er identifisert og dokumentere hvordan funksjonene blir
kontrollert ved hjelp av tekniske tiltak og/eller prosedyrer.
Dokumentere hvordan de enkelte sikkerhetskritiske funksjonene er bakenforliggende
årsaker til en av hovedulykkene og derved å synliggjøre det potensielle risikobidraget.
Gi en oversikt over utestående sikkerhetstiltak av teknisk eller operativ art, status,
hvilken enhet som er ansvarlig og tidspunktet for gjennomføringen.
Være en basis for revisjoner av beredskapsplanen.

Aktuelle oppfølgingspunkter fra sertifiseringsprosessen skal innarbeides i
Driftsoppfølgingsplanen for de områder der systemet/komponenten tas i bruk.
Vedlikehold
Preventivt vedlikehold skal gjennomføres i henhold til utarbeidet vedlikeholdsplan, FDVmanualer og teknisk regelverk for vedlikehold.
Ulykker og uønskede hendelser
Generelt har linjeleder ansvaret for at alle uønskede hendelser blir innrapportert som angitt i
Sikkerhetshåndboken [1].

Fase 12 Overvåkning av ytelse
(EN 50126 Phase 12 Performance monitoring)
Anleggseier, JBV IRØ, er ansvarlig for at erfaringsdata innhentes og analyseres regelmessig
iht. gjeldende prosedyrer for anleggstypen.

Fase 13 Ombygging, endring
(EN 50126 Phase 13 Modification and retrofit)
Anleggseier, JBV IRØ, er ansvarlig for håndtering av systemendringer. Ved systemendringer
må livsløpsfasene i EN 50126 [8] gjennomgås på nytt. Det henvises til EN 50126 for
detaljerte krav til kravhåndtering, risikoanalyser, granskning, validering og godkjenning av
systemendringer. Systemendringer vil også kreve endringshåndtering i henhold til
Sikkerhetshåndboken [1], dvs. endringsanalyse og oppfølging av denne.
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Fase 14 Nedrigging og avhending
(EN 50126 Phase 14 Decommissioning and disposal)
Håndtering i forbindelse med demontering og skroting er anleggseiers ansvar. Når
systemet/komponenten skal settes permanent ut av drift og demonteres, skal det utarbeides en
egen sikkerhetsplan for dette arbeidet.

5.2 Sikkerhetsstyring
5.2.1 Risikoanalyser
EN 50126, kap. 6.3 stiller krav om at det skal utføres risikoanalyser etter at systemdefinisjon
og bruksbetingelser er detaljert. I henhold til Sikkerhetsforskriften [11], § 5-2 skal
risikoanalysene planlegges og gjennomføres på en systematisk og koordinert måte gjennom
alle virksomhetsfaser. Videre stiller Sikkerhetsforskriften [11], § 12-9 krav om at melding om
ny eller endret infrastruktur skal inneholde en risikoanalyse.
Hensikten med en risikoanalyse er å identifisere mulige farer og vurdere behovet for tiltak,
slik at man har kontroll over sikkerheten. I de tilfeller der det er stor usikkerhet om
kostnadene for et tiltak kan forsvares av nytten, blir det utført en kost/nytte-analyse.
I dette prosjekt er der i forbindelse med hovedplanen lavet en risikoanalyse med en dertil
hørende risikovurdering. Denne analyse er lavet som en endringsanalyse for at se hvordan
endringene, som skal utføres på strekningen påvirker sikkerheden for brukerne.
I forbindelse med detaljplanen gjennomføres en fare-workshop, hvor deltagerne skal være
personer, som har kompetanser, der dekker de områder, som her skal vurderes. På denne fareworkshop skal gruppen forsøke at identifisere de farer, som kan tenkes at oppstå. Dessuten
skal gruppen lave en vurdering av hyppigheden og konsekvensen av eventuelle identifiserte
farer og deretter vurdere, om det er nødvendig med risikoreduserende tiltak.
Sikkerhetshåndboken, kap. 8 beskriver JBVs metoder for ulike risikoanalyser.
5.2.2 Farelogg (Hazard log)
Det skal opprettes en farelogg, der innholdet skal tilfredsstille kravene i EN 50126 kap.
6.3.3.3. Hovedhensikten med en farelogg er å holde oversikt over forutsetninger og forslag til
risikoreduserende tiltak som framkommer i risikoanalysene, og hvordan disse blir behandlet
under planlegging/prosjektering/bygging eller drift/vedlikehold dersom dette er relevant.
Dette er også i tråd med krav i Sikkerhetsforskriften [11] § 5.3 om at man skal systematisk
følge opp forutsetningene for, avgrensningene og resultatene av risikoanalysene. Videre stiller
§ 5.4 krav om at man skal ha en samlet oversikt over de risikoanalyser som er utført.
Det er opprettet en farelogg sentralt i prosjektet, dok.nr. UVB-50-Q-22132. Denne fareloggen
inneholder også en oversikt over utførte risikoanalyser og sikkerhetsvurderinger.
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Jernbaneverkets Sikkerhetsleder har ansvar for å oppdatere farelogg, samt overlevere
resterende farer til banesjef, trafikksjef eller trafikkutøver. Prosjektleder har linjeansvar for at
sikkerhets- og RAM-relaterte forutsetninger og tiltak i fareloggen følges opp i prosjektet.
Det er utarbeidet en prosedyre for utarbeidelse og vedlikehold av farelogg [4]. JBV har
utarbeidet en mal for fareloggen [5], som anvendes i dette prosjekt.

5.3 Kvalitetsstyring
5.3.1 Verifikasjon og validering
Verifikasjons- og valideringsaktiviteter i forbindelse med detaljplanen er beskrevet i
prosjektets kvalitetsplan [7] i avsnitt 7.2.
5.3.2 Avvikshåndtering
Behandling av eventuelle avvik fra krav i normer og standarder (inklusiv Teknisk regelverk)
skal registreres i avviksloggen og de skal forelegges for JBV ITP til godkjennelse.

5.4 Sikkerhetsargumentasjon overfor SJT
5.4.1 Kontakt med Statens jernbanetilsyn
Det skal etableres en løpende kontakt med SJT i form av statusmøter, der RAMS-styring samt
status og fremdrift for prosjektering og bygging er tema.
5.4.2 Melding og søknad om godkjenning av ny infrastruktur
Sikkerhetsforskriften [11], §12-9 stiller krav til melding om ny eller endret infrastruktur.
Forskriften gir samme sted minimumskrav til innhold i meldingen.
Sikkerhetsforskriften [11], §12-10 gir krav til søknad om tillatelse om å ta infrastruktur i bruk.
Kravene er også her definert som minimumskrav.
5.4.3 Sikkerhetsbevis (Safety Case)
Sikkerhetsforskriften [11], §12-8 og §12-10 gir kravene til søknad og tillatelse til å ta i bruk
infrastruktur. Krav til innhold i sikkerhetsbevis er spesifisert i EN 50129 [10], men siden dette
er en standard som setter krav til elektroniske systemer må det brukes skjønn for å bevisføre
de andre fagene. Hensikten med sikkerhetsbeviset er å dokumentere at kvaliteten og
sikkerheten er ivaretatt i prosjektering og bygging. Sikkerhetsbevis for endelig anlegg sendes
til SJT som vedlegg til søknaden om godkjenning av ny infrastruktur.
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Oppbygning av et sikkerhetsbevis er vist i Figur 3:

Figur 3 Oppbygning av sikkerhetsbevis i henhold til EN 50129
Kvalitetsstyringsrapporten og sikkerhetsstyringsrapporten (kapittel 2 og 3 i sikkerhetsbeviset)
skal dokumentere at man har kontroll på systematiske feil. Sikkerhetsstyringsrapporten
(kapittel 3) og Teknisk sikkerhetsrapport (kapittel 4) skal dokumentere at man har en god
sikkerhetsstyring i prosjektet og at tilfeldige feil er ivaretatt.
Sikkerhetsbevis for endelig anlegg utarbeides for alle disipliner (underbygning, overbygning,
tele, signal m.fl.) på grunnlag av prosjekterendes bevisføring.
RAMS-leder har ansvar for utarbeidelse av sikkerhetsbevisene for endelig anlegg.
5.4.4 Sikkerhetsrapport
Iht. kravforskriften [13], § 12-1. Generelle krav til Infrastruktur, skal endring i kjørevei
godkjennes av SJT, dersom endringen kan påvirke sikkerhet eller miljø. For de delene av
prosjektet som SJT krever å få godkjenne, skal det ved søknad om godkjenning av kjørevei til
SJT utarbeides en sikkerhetsrapport som skal dekke kravene til innhold gitt i
Sikkerhetsforskriften [11], §12-10. Sikkerhetsrapporten vil dekke hele strekningen HolmNykirke.
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Vedlegg A KRYSSREFERANSE - KRAV TIL SAFETY PLAN I HHT. EN 50126
EN 50126, krav 6.2.3.4
Referanse Krav
6.2.3.4
Requirement 4 of this phase shall be to
establish the Safety Plan for the system. The
Safety Plan shall be agreed by the Railway
Authority and the railway support industry
for the system under consideration and shall
be implemented, reviewed and maintained
throughout the lifecycle of the system. The
Safety Plan should include:
6.2.3.4 a) the policy and strategy for achieving safety.
6.2.3.4 b)
6.2.3.4 c)
6.2.3.4 d)

6.2.3.4 e)

6.2.3.4 f)

RAMS-plan
Referanse
Dette dokumentet.
I tillegg skal prosjekterende
utarbeide egne RAMS-planer.

Kap. 1.2 Sikkerhetsfilosofi og
overordnet mål
Kap. 1.1 Hensikt
Kap. 2 Systembeskrivelse
Kap. 3 Aktører og roller

the scope of the plan.
a description of the system.
details of roles, responsibilities,
competencies and relationships of bodies
undertaking tasks within the lifecycle.
description of the system lifecycle and safety Kap. 5.1 Aktiviteter gjennom
tasks to be undertaken within the lifecycle
livsløpet.
along with any dependencies.
Vedlegg B Plan for risiko- og
RAM-analyser
the safety analysis, engineering and
Vedlegg B Plan for risiko- og
assessment processes to be applied during the RAM-analyser
lifecycle, including processes for:
- ensuring an appropriate degree of
Kap. 4.5 Krav til sikkerhet
personnel independence in tasks,
commensurate with the risk of the
Kap. 5 RAMS-styring
system;
- hazard identification and analysis;
- risk assessment and on-going risk
management;
- risk tolerability criteria;
- the establishment and on-going review
of the adequacy of the safety
requirements;
- system design;
- verification and validation;
- safety assessment, to achieve
compliance between system
requirements and realization;
- safety audit, to achieve compliance of
the management process with the safety
plan;
- safety assessment to achieve compliance
between sub-system and system safety
analysis.
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Referanse Krav
6.2.3.4 g) details of all safety related deliverables from
the lifecycle, including:
- documentation;
- hardware;
- software.
6.2.3.4 h) a process to prepare system Safety Cases.
6.2.3.4 i) a process for the safety approval of the
system.
6.2.3.4 j) a process for safety approval of system
modifications.
6.2.3.4 k) a process for analysing operation and
maintenance performance to ensure realized
safety is compliant with requirements.
6.2.3.4 l)

a process for the maintenance of safetyrelated documentation, including a Hazard
Log.
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RAMS-plan
Referanse
Kap. 5.4.3 Sikkerhetsbevis

Kap. 5.4.3 Sikkerhetsbevis
Kap. 5.4.2 Melding og søknad om
godkjenning av ny infrastruktur
Kap. 5.4.2 Melding og søknad om
godkjenning av ny infrastruktur
Anleggseier (IRØ) er ansvarlig for
disse aktivitetene, og dette er ikke
beskrevet her (ref. kap. 1.6
Avgrensninger)
Sikkerhetshåndboken kap. 8
Veiledning til utarbeidelse av
risikoanalyser og Veiledning til
etablering og vedlikehold av
farelogg, Jernbaneverket, 2007-0108

Kap. 5.2.2 Farelogg
6.2.3.4 m) interfaces with other related programmes and Kap. 1.5 Grensesnitt mot andre
plans.
planer og dokumenter
6.2.3.4 n) constraints and assumptions made in the
Kap. 1.6 Avgrensninger
plan.
Kap. 1.7 Forutsetninger
6.2.3.4 o) subcontractor management arrangements.
Krav må spesifiseres i
leverandørkontrakter.
6.2.3.4 p) requirements for periodic safety audit, safety Krav må spesifiseres i
assessment and safety review, throughout the leverandørkontrakter.
lifecycle and appropriate to the safety
relevance of the system under consideration,
including any personnel independence
requirements.
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Vedlegg B PLANLAGTE RISIKO- OG RAM-ANALYSER
I forbindelse med fase 3-4 udføres en grovanalyse. En nærmere beskrivelse af indholdet af en
grovanalyse kan findes i sikkerhedshåndbogen [1] i kapitel 8 vedlegg 3.

UVB-50-Q-22130_000_2008-04-29.doc

Dokumentnummer: UVB-50-Q-22130
Vestfoldbanen, km. 76,8 – 91,0
RAM og Sikkerhetsplan
Vedlegg C FRAMDRIFTSPLAN

UVB-50-Q-22130_000_2008-04-29.doc

Dato:
Revisjon:
Side:

29.04.2008
000
34 av 34

DETALJPLAN BYGG/BANE
VESTFOLDBANEN PARSELL 5
HOLM-NYKIRKE

Fagnotat
Landbruk

00A

Endelig dokument

09.06.08

TTH

HLU

JBH

Rev.

Revisjonen gjelder

Dato

Utarb. av

Kontr. av

Godkj. av

Ant. Sider

Fritekst 1d

Vestfoldbanen. Km 76,8- 91,0
Miljø
Detaljplan

5

Fritekst 2d
Fritekst 3d

Produsent
Prod. dok. nr.
Erstatning for
Erstattet av
Dokument nr.

UVB-50-X-22080
Dokument nr.

Forbruk av landbruks- og skogbruksarealer
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00A
Rev.

Jernbaneanlegget medfører behov for permanent og midlertidig erverv av arealer der benyttes
til landbruks- og skogbruksformål. De fleste landbruks- og skogbruksarealer finnes ved Holm
samt ved riggområde Sjøskogen. Land- og skogbruksarealer er i dette notat oppdelt i to
overordnede typer:
1) Arealer der primært anvendes til dyrket mark
2) Arealer der primært anvendes til annet landbruksareal
Den omtrentlige fordeling av permanent og midlertidig ervervelse av dyrket mark- og annet
landbruksareal ved Holm og Sjøskogen fordelt på permanente og midlertidig erverv fremgår
av tabell 1:
Permanent erverv (m2)
Midlertidig erverv (m2)
46.000
189.000
Dyrket mark
1.500
39.000
Annet landbruksareal
47.500
228.000
I alt
Tabell 1: Oppgjøring av arealer til dyrket mark og arealer til annet landbruk

I alt
235.000
40.500
275.500

Nedenstående tabell 2 viser, hvilke arealer ved Holm og Sjøskogen der primært anvendes til
landbruk eller annet landbruksareal (skogbruk). Arealer angitt i tabell 2 er oppmålt i
forbindelse med utarbeidelse av ekspropriasjonskart. Fordeling på ekspropriasjon og
midlertidig erverv fremgår således også av tabellen.

2

TAKST
NR
1-01
1-02
1-03
1-05

GNR /
BNR
2/5
2/2
2/1
1/1

MIDL. ERV.
EKSPROPRIERT
PRIMÆR
AREALANVENDELSE AREAL (m2)
AREAL (m2)
5.633
Dyrket mark
9.872
Dyrket mark
300
15.243
Dyrket mark
6.025
19.596
Dyrket
mark
26.779
48.816
4.703
Dyrket mark
24.948

PRIMÆR
AREALANVENDELSE
Dyrket mark
Dyrket mark
Dyrket mark
Dyrket mark
50 % = Dyrket mark
1-06
2/8
50 % = Annet landbruk
Annet landbruksareal
1-07
2/16
3.309
Annet landbruksareal
1-10
3/1
245
Annet landbruksareal
3.372
Dyrket mark
1-13
75/1
1.740
Dyrket mark
10.501
Dyrket mark
1-14
75/4
822
Dyrket mark
1-15
76/7
1.232
Dyrket mark
40.741
1-16
76/31
587
Annet landbruksareal
20.055
Annet landbruksareal
1-17
76/1
30.786
Dyrket mark
Tabell 2) Primær arealanvendelse fordelt på dyrket mark og annet landbruksareal (skogbruk)

Land- og skogbruksarealer Holm
Tabellens takstnumre 1-01 til 1-10 vedrører arealer ved Holm. Av disse arealer anvendes ca.
149.000 m2 til landbruksdrift og ca. 19.000 m2 til annet landbruk (skogbruk), se kart 1, 2 og 3.

Kart 1: Holm: Arealer anvendes primært til produktivt landbruk (markert med gul og lysegrønn)

3

Kart 2: Holm: Arealer anvendes til produktivt landbruk (markert med gul og lysegrønn) samt uproduktiv skog
(markert med mørkegrønn)

Kart 3: Holm. Arealer anvendes til uproduktiv skogdrift (markert med mørkegrønn)

Land- og skogbruksarealer Sjøskogen
Tabell 2, takstnummer 1-13 til 1-17 vedrører arealer i riggområde Sjøskogen. Av disse arealer
anvendes ca. 86.000 m2 til landbruksdrift og ca. 20.000 m2 til uproduktivt skogbruk. Kart 4 og
kart 5 viser beliggenheten av disse arealer.

4

Kart 4: Sjøskogen. Arealer anvendes primært til produktivt landbruk (markert med gul og lysegrønn)

Kart 5 og 6: Sjøskogen. Arealer anvendes til produktivt landbruk (markert med gul og lysegrønn) og uproduktiv
skogdrift (markert med mørkegrønn)
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1. Vegomlegging i Holmestrand
1.1 Bakgrunn

Bygging av dobbeltspor ved Holmestrand medfører at eksisterende vegsystem inn mot
Holmestrand i nord blir berørt. Jernbanens føring fra søndre portal inn mot stasjonen passerer
over eksisterende kryss for hovedadkomsten til Holmestrand i nord og tilgjengeligheten til
eksisterende vegtunnel forbi Holmestrand blir avskåret. I Jernbaneverkets hovedplan og
kommunedelplanen for Holmestrand sentrum er det derfor forutsatt at nordre del av
vegtunnelen ikke lenger kan benyttes for biltrafikk. I kommunedelplanen er det likevel
forutsatt bygget en ny tilknytning til tunnelen ved den gamle politistasjonen, alternativt i
forlengelsen av Weidemanns gate, slik at gjennomgangstrafikk på Rv 313 ikke belaster søndre
deler av Holmestrand.
Med bakgrunn i erfaringene med de langvarige stengningene av tunnelene på E18 fremla
statens vegvesen høsten 2007 et behov for å opprettholde bruk av eksisterende vegtunnel som
omkjøringsveg ved stengninger av E18.
Det ble avholdt en møteserie med representanter fra Statens vegvesen og Holmestrand
kommune for utvikling av ulike vegløsninger. Arbeidet med vurdering av løsningsalternativer
er dokumentert i egen rapport; UVB-50-0-21003, Vestfoldbanen Holm – Nykirke, Vegnett
Holmestrand, Trafikk / beredskap Holmestrand, datert 30.01.08.
Alternativ A, som skissert i etterfølgende figur ble foreslått som anbefalt løsning. Løsningen
er i overensstemmelse med Jernbaneverkets forutsetninger i forbindelse med behandlingen av
kommunedelplanen for Holmestrand sentrum, og tilfredsstiller vegvesenets krav til
omkjøringsveg for E18.
Alternativet viser ny tunnel fra den gamle politistasjonen til eksisterende vegtunnel samt
etablering av miljøgate i Rådhusgata. Det er forutsatt hovedtrase for gående og syklende i
eksisterende jernbanetrase mellom sentrumskjernen og ny stasjon.
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I behandlingen av planprogrammet for reguleringsplanen ga bystyret sin tilslutning til
alternativ A som beredskapsvei for E18, men vedtaket ble supplert med at planarbeidet skulle
legge til grunn en kombinasjon av alternativ A og F som grunnlag for etterbruk av
eksisterende jernbanetrase gjennom sentrum. I vedtaket ble det også presisert at utformingen
av krysset ved Rådhusgata / Langgata må tilpasses en fremtidig tilkobling til Jernbanegata.
Etterfølgende figur viser alternativ F. Kombinasjon av A og F vil omfatte to nye tunneler.
Tunnelen i alternativ F gir ny innføring av hovedadkomsten til bysentrum fra platået.
Tilleggselementene fra alternativ F vil være av lokal karakter, der ny hovedgata i nedlagt
jernbanetrase gir mulighet for etablering av gågate i Langgata. Den nye hovedgata vil ikke
belastes med gjennomgangstrafikk nord/syd.

Det ble derfor i mars 2008 satt i gang en ny prosess med representanter fra Statens vegvesen
og Holmestrand kommune for utvikling av vegløsninger samt valg av kryssløsning ved
Rådhusgata / Langgata.

1.2 Trafikkmønster

I kommunedelplanen for Holmestrand sentrum i 2001 ble det forutsatt opprettholdelse av
søndre del av vegtunnelen forbi Holmestrand. Bakgrunnen for dette var vurderinger av
gjennomgangstrafikken på Rv 313 nord/syd i Holmestrand etter at ny E18 var åpnet. Som vist
i prognose 2000 i figuren nedenfor viste beregningene i 2001 en gjennomgangstrafikk på 3 –
4 000 kjøretøyer i nord-/sydlig retning forbi Holmestrand. Erfaringene etter åpning av E18
viser at denne gjennomgangstrafikken er betraktelig lavere og mindre enn 1 000 kjøretøyer pr.
døgn.
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Med bakgrunn i den reviderte prognosen er det gjort en vurdering av trafikkstrømmene til/fra
og gjennom Holmestrand sentrum. Gjennomgangstrafikken i Holmestrandsentrum utgjør ca
2 500 biler i døgnet, der trafikken mellom platået og rv 313 i nord utgjør hovedtyngden.
Trafikken til og fra sentrum utgjør ca. 6 500 biler i døgnet. Den alt overveiende trafikken i
Holmestrand sentrum er lokale reiser, der trafikk mellom platået og byen er den klart
dominerende.
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2 Vurderte løsninger
2.1 Kryssutforming ved Rådhusgata / Langgata
I etterfølgende figurer er vist skisser for 4 alternative hovedløsning for kryss ved gammel
politistasjon med ny tunneladkomst til vegtunnelen. A-variantene viser kryss med midlertidig
tilknytning til Langgata, mens b-variantene viser fremtidig tilknytning til ny hovedgate i
nedlagt jernbanetrase sydover forbi bykjernen. Utforming av løsningene tar sikte på å få
hastigheten ned mot 30 km/t i kryssområdet

Alternativ I

Ia

Ib

Alternativet er i prinsippet et T-kryss, men modifisert ved at de gjennomgående feltene for
rv313 mellom Rådhusgata og ny tunneladkomst er trukket fra hverandre slik at en får et bredt
midtdelerområde gjennom krysset. Det brede midtdelerområdet muliggjør etablering av
venstresvingefelter og en prioritert og sikker ledning av hovedstrømmen av myke trafikanter
mellom bykjernen og hovedtraseen i eksisterende jernbanetrase fram til ny Holmestrand
stasjon.

Alternativ II

IIa

Notat G16_Vegsystem Holmestrand sør

IIb

Side 5/13

Alternativet viser en utforming med rundkjøring der sentraløya er gitt en langstrakt utforming
blant annet for å få mest mulig avstand mellom tunnelmunningen og rundkjøringen.
Løsningen vil ha god kapasitet ved normalsituasjonen, men vil kunne gi køoppbygging i
enkelte situasjoner der rv 313 benyttes som omkjøringsvei ved stengning av E18. Dette
gjelder spesielt for trafikk ut av tunnelen inn mot rundkjøringen.

Alternativ III

IIIa

IIIb

Alternativet viser en utforming med T-kryss med gjennomgående felter for rv313 mellom
Rådhusgata og ny tunneladkomst. Løsningen vil kunne gi noe køoppstuvning i
normalsituasjonen da det ikke er plass til venstresvingefelt for den store trafikkstrømmen fra
Rådhusgata mot Langgata/ny Jernbanegate. Denne køsituasjonen vil forsterkes når rv 313
benyttes som omkjøringsvei ved stengning av E18.

Alternativ IV

IVa

IVb

Alternativet viser en utforming med T-kryss der rv 313 ikke har gjennomgående felter
gjennom krysset. Denne utformingen er logisk i forhold til størrelsen på trafikkstrømmene i
krysset i en normalsituasjon, men ikke i forhold til trafikkstrømmene i omkjøringssituasjonen
for E18. Løsningen bryter dessuten med oppbyggingen av det formelle veghierarkiet.
Alternativet vil kunne gi køoppbygging når rv 313 benyttes som omkjøringsvei ved stengning
av E18. Dette gjelder spesielt for trafikk ut av tunnelen inn mot krysset.
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2.2 Anbefalt kryssløsning
Alternativ I ble foreslått som anbefalt løsning. I samarbeid med vegvesenet og kommunen har
en blitt enige om en bearbeidet versjon av alternativ I for utforming av krysset som vist i
etterfølgende skisse.
Skissen viser en foreløpig arm mot Langgaten, mens armen i endelig utforming føres sydover
i nedlagt jernbanetrase fram mot torget og nytt kryss med Nyveien.
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2.3 Vegløsninger sør for gammel politistasjon
2.3.1 Vegløsninger 1.fase
I første fase av prosessen ble det utarbeidet to alternative hovedløsninger med to varianter for
vegsystemet sør for gammel politistasjon. Skisser av løsningene er vist i etterfølgende figurer.
Alternativ 2
Alternativ 2a viser utforming av alternativ F i henhold til bystyrets vedtak om etterbruk av
eksisterende jernbanetrase gjennom sentrum.

2a

Hovedstrømmen sydover fra nytt sentrumskryss med Nyveien gjelder i all hovedsak trafikk
mot Hydro og bykjernen i syd via Weidemanns gate. Den nye hovedgata vil ikke belastes med
gjennomgangstrafikk nord/syd da denne trafikken er forutsatt å benytte tunnelen fra krysset
ved den gamle politistasjonen. Det ble derfor utarbeidet en variant der ny hovedveg i
jernbanetraseen føres sydover og inn i Weidemanns gate som vist i alternativ 2b i skissen
under.

2b

I denne løsningen vil gate i jernbanetraseen videre sydover fra Weidemanns gate få en
funksjon som bygate. Utformingen gir videreutvikling av kvartalsstrukturen mot syd og
frigjort areal til byutvikling.
.
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Alternativ 1
Alternativ 1 er utviklet med utforming som bedre avspeiler størrelsen på trafikkstrømmene i
kryssområdet ved Nyveien og som er mer logisk sett i forhold til oppbyggingen av det
formelle veghierarkiet. Rv 315 vil i denne løsningen være gjennomgående i kryssområdet. Rv
313 føres i tunnel nord/syd. I forhold til alternativ 2 ovenfor unngår en bruk av tunnel for
Nyveien som innføring mot bykjernen.

1a

I alternativ 1a er kryssarmen på rv 315 ført i torgaksen ned til Langgata og videre i Langgata
fram til Weidemanns gate. Løsningen gir mulighet for etablering av gågate/miljøgate i
Langgata mellom torget og gammel politistasjon. Utformingen gir videreutvikling av
kvartalsstrukturen syd for torget og frigjør areal til byutvikling.

1b

I alternativ 1b er kryssarmen på rv 315 dreid inn gjennom kvartalet syd for nordlig del av
torget fram til Weidemanns gate. Løsningen gir mulighet for etablering av gågate/miljøgate i
Langgata mellom Weidemanns gate og gammel politistasjon. Utformingen bryter med den
rene kvartalsstrukturen syd for torget, men frigjør areal til byutvikling mellom den nye
gatearmen og Nyveien. Løsningen øker selve torgarealet og totalt ”gågateareal” i bykjernen i
forhold til alternativ 1a.
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2.3.2 Bearbeidede vegløsninger
I en teknisk/økonomisk og trafikal vurdering synes alternativ 1a eller 1b å være beste
alternativ. Hovedalternativ 1 ble derfor lagt fram som anbefalt løsning i møte med
Holmestrand kommune. Alternativet kunne etter kommunens mening ikke aksepteres sett i
relasjon til vedtatte planer for arealbruken i bykjernen og planer for utvikling av torgområdet.
Kommunen fastholdt derfor at alternativ 2 skulle legges til grunn for arbeidet med planen.
Det ble derfor arbeidet videre med løsninger for å innarbeide kommunens synspunkter. Det er
utarbeidet et nytt hovedalternativ 3 med en variant.
For å unngå tunnel og ikke berøre øvre del av torget og tilliggende kvartalsstruktur, er det nye
krysset med Nyveien flyttet noe sørover. Dette betyr at Nyveien svinges inn i ura før fjellet
ned mot torget. For å få akseptable stigningsforhold for Nyveien inn mot krysset må ny veg i
jernbanetraseen heves ca 1,2 meter ved passering av torget og frem mot krysset. Dette anses
som en god estetisk løsning, da en mur mot hevet ny veg vil gi en gunstig avgrensning av
torget inn mot fjellet. En vil dessuten unngå myke trafikanter med uautoriserte bevegelser i
krysset.

3a

I denne løsningen er den nye hovedvegen ført sydover i jernbanetraseen til Sykehusveien som
i alternativ 2a
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3b

I denne løsningen er den nye hovedvegen ført sydover i jernbanetraseen til Weidemanns gate
som i alternativ 2a
Ny hovedgata i nedlagt jernbanetrase sør for Weidemannsgate vil få svært liten trafikk. Dette
er vist ved anslåtte trafikkstrømmer som vist i skissen nedenfor. Hovedstrømmen sydover fra
nytt sentrumskryss med Nyveien gjelder i all hovedsak trafikk mot Hydro og bykjernen i syd
via Weidemanns gate. Hovedtyngden av trafikk sydfra vil være lokal trafikk som har sitt
målpunkt i bykjernen i syd. Gjennomgående trafikk sydfra og lokalt til sentrum i nord vil
benytte ny tunnel for rv 313.

I samarbeid med vegvesenet og kommunen har en derfor blitt enige om å ikke videreføre
hovedgata i jernbanetraseen syd for Weidemanns gate
Notat G16_Vegsystem Holmestrand sør

Side 11/13

Utformingen gir bedre avvisning av gjennomgangstrafikk mot syd med derav økt bruk av
tunnelen som kommer ut ved den gamle politistasjonen. Dette er en av grunnene også for valg
av kryssløsning ved politistasjonen. Utformingen gir videreutvikling av kvartalsstrukturen
mot syd og frigjør areal til byutvikling.
2.4 Anbefalt vegløsning
Den valgte løsningen for hele strekningen fra den gamle politistasjonen er vist i etterfølgende
figur.

I etterfølgende skisse er vist hovedtrekkene i veg og gatesystemet med de løsningsalternativer
som nå er foreslått for Holmestrand. Etablering av dette veg- og gatenettet vil gi Holmestrand
et godt utgangspunkt for videreutvikling av trafikk- og arealbruken i sentrum mellom ny
Holmestrand stasjon og Hydro. Samtidig vil systemet tilrettelegge for reetablering av den
historiske gatestrukturen i byen.
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1. Baggrund/indledning
I forbindelse med etablering af Parcel 5 på Vestfoldbanen har Jernbaneverket ønsket en
undersøgelse af de støjmæssige konsekvenser af ændrede biltrafikmønstre i den sydlige del af
Holmestrand Centrum.
De eksisterende trafikforhold i Holmestrand Sør er således, at en del af trafikken føres fra
Rådhusgaten og gennem Langgaten (Figur 1).
Weidemanns gate

Langgaten

Rådhusgaten
Rv 313
Rv315 Nyveien

Figur 1. Eksisterende vejsystem i Holmestrand Syd.
I forbindelse med etablering af en ny jernbanetunnel overvejes det at omlægge trafikken ved
at bygge en ny vej – Ny Jernbanegate – på en del af det overflødige jernbanetracé. Via denne
nybyggede vej skal trafikken således ledes uden om den centrale del af Langgaten, som
illustreret i Figur 2.
Det er de støjmæssige konsekvenser af denne mulige trafikomlægning dette notat skal belyse.
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Weidemanns
gate
Rådhusgaten

Langgaten

Ny Jenbanegate

Rv 313

Rv315 Nyveien

Figur 2. Eventuelt fremtidigt vejsystem i Holmestrand.
Der er som følge af ovenstående gennemført støjberegning af to trafikscenarier:
1. Det eksisterende vejsystem hvor trafikmængden er fremskrevet til år 2020.
2. Det fremtidige vejsystem og trafik i år 2020.

2. Resumé og konklusion
Der er foretaget beregning af trafikstøjniveauer i Langgaten og Jernbanegate/Ny Jernbanegate
i Holmestrand Sør. Beregningerne skal illustrere indflydelsen af en omlægning af
vejsystemet i denne del af byen i forbindelse med etablering af en ny jernbane tunnel.
Beregningerne belyser støjniveauer fra den forventede trafikmængde i år 2020.
Beregningsresultaterne er præsenteret dels i farvekonturkort, dels som antal bygninger der er
beliggende i henholdsvis Gul støjzone og Rød støjzone vurderet efter Statens
Miljøvernedepartements retningslinjer. Optælling af antal bygninger i støjzoner er foretaget
på husnummerniveau uden at tage hensyn til anvendelsen. Det betyder, at bygninger uden
støjfølsom anvendelse kan være medregnet, men også at der ikke tages hensyn til, om der er
flere boliger på én adresse.
Det fremgår af beregningerne, at omlægningen af vejsystemet medfører en væsentlig
forbedring af støjforholdene i den aktuelle del af Langgaten, men på bekostning af en
forringelse af forholdene i enkelte bygninger langs den nye rute.
I det undersøgte område er der med det eksisterende vejsystem således 18 boliger placeret i
rød støjzone og fem i gul støjzone. For det projekterede fremtidige vejsystem vil 3 bygninger
være placeret i rød støjzone og 11 i gul zone.

3. Grundlag for Beregningerne
Beregningsmetode
Vejstøjberegningerne er udført i henhold til Fælles Nordisk Beregningsmetode for Trafikstøj
som beskrevet i reference /1/ ved hjælp af beregningsprogrammet SoundPLAN ver. 6.4 /2/.
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De beregnede trafikstøjniveauer præsenteres i henhold til reference /3/ som en dag-aften-natværdi (LDEN), hvor støj der forekommer i aftenperioden 19.00–23.00 tillægges +5 dB og støj
der forekommer i natperioden 23.00-07.00 tillægges +10 dB. Disse tillæg anvendes for at
korrigere for støjens ekstra genevirkning, når den forekommer udenfor dagtimerne.
For at gennemføre beregningerne er der etableret en digital model af terræn, huse og veje i det
relevante område – se illustration i Figur 3.

Figur 3. Illustration fra den geometriske beregningsmodel.
Trafikoplysninger
Foruden den geometriske model er det nødvendigt at have kendskab til trafikmængden for de
relevante scenarier, hvordan denne trafik er fordelt mellem dag-, aften- og natperioderne, hvor
stor en andel af trafikken der består af tunge køretøjer (> 3,5 tons) og køretøjernes hastighed.
Trafikmængden opgøres sædvanligvis som det såkaldte ÅrsDøgnTal (ÅDT). ÅDT er det
gennemsnitlige antal køretøjer, der passerer på et døgn, når der er midlet over ét års trafik.
Derved sker der en udjævning af de variationer, der måtte forekomme fra én dag til en anden.
Det har ikke været muligt, at opnå komplette oplysninger om trafikken. Derfor har det været
nødvendigt at gøre visse antagelser, som generelt følger de retningslinjer, der er givet i
”Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling af støy i arealplanlegging”
/4/.
Følgende oplysninger/antagelser lægges således til grund for støjberegningerne:
¾ Trafikmængden gennem Holmestrand i år 2010 er som illustreret i Figur 4.
¾ Trafikmængder fremskrives med 1,6% per år.
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¾ Den almindelige trafik gennem Holmestrand antages, at være fordelt med
Dag/Aften/Nat : 84% / 10% /6 %.
¾ Andelen af tung trafik antages, at være 10 %.
¾ Køretøjernes antages, at køre med 40 km/t på alle de undersøgte veje, med undtagelse
af Nyveien hvor hastigheden er sat til 50 km/t.

Weidemanns gate

ÅDT 2010 Holmestrand

3 500
1 400
Langgaten

3 700

3 000

4 000

Rådhusgaten
800

6 000
Rv315

Rv 313

Eksisterende vegsystem Holmestrand

Weidemanns gate
3 500

1 200

Langgaten
4 500
4 200

Rådhusgaten

3 200

Ny Jenbanegate
6 000
1 000

Rv 313

Rv315

Nytt vegsystem Holmestrand

Figur 4. Forventet Årsdøgntal 2010 for trafik gennem Holmestrand.

Andre Beregningsforudsætninger
¾ Alle støjniveauer er beregnet 2 meter over terræn.
¾ Bygninger er medtaget i beregningsmodellen i det omfang de er vurderet, at have
indflydelse på støjniveauerne i de relevante områder.
¾ Der er medregnet 3 refleksioner i beregningerne.
¾ Beregninger er udført i et 10x10 meter beregningsnet.
¾ Facadestøjniveauer er beregnet uden at medtage den sidste refleksion i den aktuelle
facade.

080829 Teknisk notat Støy i Holmestrand Sør 1st ed

Side 4/11

¾ I konturkort beregninger er den sidste refleksion medregnet. Det vil sige at det viste
støjniveau umiddelbart foran facader må forventes at være op til 3 dB højere end den
reelle fritfeltværdi.
¾ Terrænet er generelt forudsat at være akustik hårdt, men større områder med græs eller
anden beplantning er modelleret som akustisk blødt.

4. Beregningsresultater
Der er gennemført beregninger for to hovedscenarier:
1) For det eksisterende vejsystem i Holmestrand, men hvor trafikken er fremskrevet til år
2020.
2) For det projekterede fremtidige vejsystem, hvor trafikken er fremskrevet til år 2020.
Beregningsresultaterne kan dels sammenlignes indbyrdes mellem de to scenarier og dels
vurderes i forhold til de retningslinjer, der er givet i ”Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging”, T-1442 /4/, hvor støjpåvirkede områder inddeles i zoner afhængigt af
støjniveauerne.
Gul Zone:
Rød Zone:

55 < LDEN ≤ 65 dB(A)
LDEN > 65 dB(A)

Gul zone er i reference /4/ defineret som en vurderingszone, hvor støjfølsom bebyggelse kan
opføres dersom afbødende tiltag giver tilfredsstillende forhold. Tilsvarende angiver Rød zone
et område som ikke er egnet til støjfølsomme brugsformål, og etablering af ny støjfølsom
bebyggelse skal undgås.
Beregningerne er gennemført i et område omkring Langgaten, Jernbanegate og Weidemanns
gate i Holmestrand. Resultaterne er fremstillet på to måder: 1) som farvelagte støjkonturkort
og 2) som tabeller over antal bygninger der ligger i de to støjzoner.
Farvekonturkortene er placeret i Bilag 1 og Bilag 2 for de to beregningsscenarier. Det
primære beregningsområder omfatter Langgaten fra Rådhusgaten i nord og til og med
Weidemanns gate i syd.
Det skal igen understreges, at før resultater aflæst umiddelbart foran en bygningsfacade kan
sammenlignes med de ovennævnte grænser for støjzone-inddeling, skal der fratrækkes 3 dB
for den sidste facaderefleksion.
Inden for det primære beregningsområde er der yderligere foretaget en beregning på de
støjudsatte bygningsfacader. I disse beregninger er der korrigeret for facaderefleksion. Derpå
er der foretaget en optælling af, hvor mange bygninger der findes i de to ovennævnte
støjzoner.
I Tabel 1 er der givet en opgørelse over bygninger der har facader ud imod Langgaten,
mellem Rådhusgaten og Weidemanns gate (nogle af disse bygninger har adresse i
Tordenskioldsgate og Dr. Graaruds Plass).
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Tilsvarende er der i Tabel 2 givet en opgørelse over bygninger med facade ud mod
strækningen (Ny) Jernbanegate og Weidemanns gate, mellem Rådhusgaten i Nord og
Langgaten i syd (nogle af disse bygninger har adresse i Tordenskioldsgate, Bakgate, Bakken
og Langgaten).
Det bemærkes at bygninger på følgende vejstrækninger ikke er optalt, idet der ikke er
ændringer i trafiktallene, og derfor næppe væsentlige støjmæssige ændringer:
•
•

Nyveien
Weidemanns gate nord-øst for Langgaten

Optællingen er foretaget på husnummerniveau uden skelen til anvendelse. Det vil sige, der
kan være bygninger medtaget i en støjzone der ikke har støjfølsom anvendelse. Det er også
muligt, at der findes flere boliger på den samme adresse, hvilket der ikke er taget højde for.
Scenarie 1
Eksisterende
vejsystem

Scenarie 2
Fremtidigt vejsystem

Gul Zone

2

2

Rød Zone

17

0

Tabel 1: Antal støjudsatte bygninger (husnumre) i Gul og Rød støjzone samt maksimalt
beregnet støjniveau i Langgaten fra Rådhusgaten til Weidemannsgate (Inkl. adresser i
Tordenskioldsgate og Dr. Graaruds Plass).
Scenarie 1
Eksisterende
vejsystem

Scenarie 2
Fremtidigt vejsystem

Gul Zone

3

9

Rød Zone

1

3

Tabel 2: Antal støjudsatte bygninger (husnumre) i Gul og Rød støjzone samt maksimalt
beregnet støjniveau i (Ny) Jernbanegate og Weidemanns gate fra Rådhusgaten til Langgaten
(inkl. adresser i Tordenskioldsgate, Bakgate, Bakken og Langgaten
Det fremgår af Tabel 1 og Tabel 2 at der i tilfælde af omlægning af trafikken vil være tale om
en markant forbedring af støjforholdene i Langgaten. Prisen for dette er en forringelse af
forholdene i et mindre antal bygninger langs den nye vejstrækning. De berørte bygninger er
nævnt nedenstående sammen med deres formodede anvendelse (oplysningerne er fundet i
Holmestrand Kommunes kortportal /5/). :
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Grøn til Gul Støjzone
Bakgaten 4:
Bakken 11
Tordenskjoldsgate 1
Weidemanns gate 2
Langgaten 24 (facade mod Jernbanegate)

Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Benzinstation

Gul til Rød Støjzone
Bakgaten 6
Langgaten 42 (facade mod Weidemanns gate)
Weidemanns gate 4

Bolig
Kontor mm.
Kontor mm.

Det må til sidst understreges, at beregningsresultaterne er behæftet med en beregningsusikkerhed som skyldes for eksempel usikkerhed på trafikdata, mindre geometriske fejl i
beregningsmodellen, etc. Det anslås at denne beregningsusikkerhed er ± 3 dB.
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7. Bilag
Bilag 1:

Støjkonturkort for Scenarie 1: Eksisterende vejsystem

Bilag 2:

Støjkonturkort for Scenarie 2: Projekteret fremtidigt vejsystem.
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Bilag 1
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Bilag 2
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For alle kasser gjelder at laveste dyp finnes øverst i venstre hjørne på bildet, mens den dypeste delen
av seksjonen finnes i nederste høyre del av bildet.

Foto 1-1: Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 1: 0-7 m.

Foto 1-2: Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 2: 7-14 m.
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Foto 1-3: Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 3: 14-21 m.

Foto 1-4: Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 4: 21-28 m.

00

Rev.

28.02.08

IBA

HWS

PeBo

Dato
Original format

Tegn.
Fag

Kontr.

Godkj.

Kjernehull 1 - Grette

A4

Ingeniørgeologi

Vestfoldbanen Holm-Holmestrand-Nykirke
Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi
Detaljplan

Målestokk

Beskrivelse

MULTICONSULT
Hoffsveien 1 - Pb. 265 Skøyen - 0213 Oslo
Tlf. 22 51 50 00 - Fax: 22 51 50 01

Tegningens filnavn
Vedlegg 2_1 fotobilag_grette.doc

Dato

Konstr./Tegnet

Kontrollert

Godkjent

01.02.08

IBA

HWS

PeBo

Oppdrag nr.

Tegning nr.

116940

Rev.

Vedlegg 2-1

00

P:\03939 Holm-Nykirke. Detaljplan\07 Resultat\Høringsrunde 7.5.2008\Detaljplan_notater_rapporter\UVB-50-V-21401. Ingeniørgeologi og hydrogeologi\Vedlegg 2_1
fotobilag_grette.doc

Foto 1-5:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 5: 28-35 m.

Foto 1-6:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 6: 35-42 m.
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Foto 1-7: Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 7: 42-49 m.

Foto 1-8: Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 8: 49-56 m.
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Foto 1-9:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 9: 56-63 m.

Foto 1-10:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 10: 63-70 m.
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Foto 1-11:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 11: 70-77 m.

Foto 1-12:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 12: 77-84 m.
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Foto 1-13:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 13: 84-91 m.

Foto 1-14:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 14: 91-98 m.
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Foto 1-15:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 15: 98-105 m.

Foto 1-16:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 16: 105-112 m.

00

Rev.

28.02.08

IBA

HWS

PeBo

Dato
Original format

Tegn.
Fag

Kontr.

Godkj.

Kjernehull 1 - Grette

A4

Ingeniørgeologi

Vestfoldbanen Holm-Holmestrand-Nykirke
Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi
Detaljplan

Målestokk

Beskrivelse

MULTICONSULT
Hoffsveien 1 - Pb. 265 Skøyen - 0213 Oslo
Tlf. 22 51 50 00 - Fax: 22 51 50 01

Tegningens filnavn
Vedlegg 2_1 fotobilag_grette.doc

Dato

Konstr./Tegnet

Kontrollert

Godkjent

01.02.08

IBA

HWS

PeBo

Oppdrag nr.

Tegning nr.

116940

Rev.

Vedlegg 2-1

00

P:\03939 Holm-Nykirke. Detaljplan\07 Resultat\Høringsrunde 7.5.2008\Detaljplan_notater_rapporter\UVB-50-V-21401. Ingeniørgeologi og hydrogeologi\Vedlegg 2_1
fotobilag_grette.doc

Foto 1-17:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 17: 112-119 m.

Foto 1-18:Kjernehull 1, Grette. Kasse nr. 18: 119-121 m.
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For alle kasser gjelder at laveste dyp finnes øverst i venstre hjørne på bildet, mens den dypeste delen
av seksjonen finnes i nederste høyre del av bildet.

Foto 2-1:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 1: 6-13 m.

Foto 2-2:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 2: 13-20 m.
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Foto 2-3:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 3: 20-27 m.

Foto 2-4:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 4: 27-34 m.
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Foto 2-5:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 5: 34-41 m.

Foto 2-6:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 6: 41-48 m.
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Foto 2-7:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 7: 48-55 m.

Foto 2-8:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 8: 55-62 m.
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Foto 2-9:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 9: 62-69 m.

Foto 2-10:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 10: 69-76 m.
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Foto 2-11:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 11: 76-83 m.

Foto 2-12:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 12: 83-90 m.
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Foto 2-13:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 13: 90-97 m.

Foto 2-14:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 14: 97-104 m.
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Foto 2-15:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 15: 104-111 m.

Foto 2-16:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 16: 111-118 m.
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Foto 2-17:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 17: 118-125 m.

Foto 2-18:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 18: 125-132 m.
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Foto 2-19:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 19: 132-139 m.

Foto 2-20:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 20: 139-146 m.

00

Rev.

Beskrivelse

FOTOBILAG 2 KJERNEHULL 2, RAMBERG
Vestfoldbanen Holm-Holmestrand-Nykirke
Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi
Detaljplan

MULTICONSULT
Hoffsveien 1 - Pb. 265 Skøyen - 0213 Oslo
Tlf. 22 51 50 00 - Fax: 22 51 50 01

28.02.08

IBA

HWS

PeBo

Dato
Original format

Tegn.
Fag

Kontr.

Godkj.

Ingeniørgeologi
Tegningens filnavn
Vedlegg2_2 fotobilag_ramberg.doc
Målestokk

Dato

Konstr./Tegnet

Kontrollert

Godkjent

25. januar 2008

IBA

HWS

PeBo

Oppdrag nr.

Tegning nr.

116940

Rev.

Vedlegg 2-2

00

P:\03939 Holm-Nykirke. Detaljplan\07 Resultat\Høringsrunde 7.5.2008\Detaljplan_notater_rapporter\UVB-50-V-21401. Ingeniørgeologi og hydrogeologi\Vedlegg2_2
fotobilag_ramberg.doc

Foto 2-21:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 21: 146-153 m.

Foto 2-22:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 22: 153-160 m.
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Foto 2-23:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 23: 160-167 m.

Foto 2-24:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 24: 167-174 m.
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Foto 2-25:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 25: 174-181 m.

Foto 2-26:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 26: 181-188 m.
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Foto 2-27:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 27: 188-195 m.

Foto 2-28:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 28: 195-202 m.
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Foto 2-29:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 29: 202-209 m.

Foto 2-30:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 30: 209-216 m.
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Foto 2-31:Kjernehull 2, Ramberg. Kasse nr. 31: 216-219,1 m.
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VEDLEGG 3
INGENIØRGEOLOGISK KART OG LENGDESNITT

VEDLEGG 4
SVELLEØDOMETERTEST

PRØVESTED :

KB-2 Ramberg
P.nr. 87,5

PRØVE DATO:

26.10.2007

ANMERKNINGER
Fargetest
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%

FRITT SVELLEVOLUM, FSV:

386

%

Malachittgrønn
Benzidin
Tolkning
Montmorilonitt
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=
=
:Malachittgrønn =
:Benzidin
=
:Malachittgrønn =

Ref. Gelogisk Institutt NTH,
Ingeniørgeologisk laboratorium,
Fargetester for sleppematerialer, 1978
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INNLEDNING

I forbindelse med utarbeidelse av detaljplan for nytt dobbeltspor Vestfoldbanen HolmHolmestrand-Nykirke, Parsell 5, har MULTICONSULT AS fått i oppdrag å levere fagrapport
som skal dokumentere de ingeniørgeologiske og hydrogeologiske forholdene for tunnelene,
rapporten skal være dokumentasjon for endelig detaljplan.
Rapporten gir en beskrivelse av bergrunnsgeologiske og hydrogeologiske forhold langs
traséen, ingeniørgeologiske og hydrogeologiske kart og profiler, en beskrivelse over utførte
undersøkelser og en beskrivelse av grunnlagsmaterialet som er brukt.
Parsell 5 strekker seg fra Holm ved km 78,814 til Nykirke ved km 90,999. Parsellen vil bestå
av tre dagsoner og to tunneler. Tunnelen som går fra km 78,230 til km 84,596 har fått navnet
Rambergtunnelen og blir på 6366 m. Den andre tunnelen som går fra km 85,315 til km 90,650
har fått navnet Grettetunnelen og blir på 5335 m.
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Beskrivelser og vurderinger av de geologiske, ingeniørgeologiske og hydrogeologiske forhold
er basert på:
- Rapporter utført spesielt for dette prosjektet.
- NGU Rapport 99.037 Geologiske forhold langs jernbanetrasé Holm-HolmestrandNykirke, 16.04.99.
- NGI 991030-1 Vestfoldbanen Parsell 5 Holm-Holmestrand-Nykirke
Ingeniørgeologiske vurderinger, 15. mars 2000.
- NGI 981044-1 Vestfoldbanen – Rasrisiko Holmestrand, Vurdering og tiltak i
forbindelse med rasrisiko under Holmestrandsfjellet, 15. januar 1999.
- Nye og gamle grunnundersøkelser.
- Befaringer i terrenget over og langs tunneltraseen utført i løpet av høsten 2007.
- Flyfoto med stereo dekning, dekningsområde 12174 P10-20, 05.07.1997.
- NGU Bergrunnskart HORTEN 1813 I, M 1:50 000, NGU Bergrunnskart DRAMMEN
1814 III, M 1:50 000 og NGU Bergrunnskart OSLO, M 1:250 000.
- NGU Kvartærgeologisk kart Horten 1813 I, M 1: 50 000, NGU Kvartærgeologisk kart
Holmestrand 1813 IV, M 1:50 000, Kvartærgeologisk kart Drammen 1814 III, M 1:50
000.
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GEOLOGISK BESKRIVELSE

3.1 Løsmasser
Øvre marine grense ligger i området på ca. 200 moh, se vedlegg 5 for kvartærgeologisk kart.
Hele prosjektområdet, bortsett fra mindre partier i den nordlige delen av Rambergtunnelen,
ligger under dette nivået, og løsmassene består derfor i stor grad av marine avsetninger (silt,
leire). De marine avsetningene har varierende mektighet, fra områder med tynne,
usammenhengende dekker, til opp mot 40 m i området øst for Holmestrand stasjon. Mellom
de marine avsetningene og bergoverflaten er det gjerne et tynt lag morene (sand og grus).
Holmestrand er kjent for å ha vanskelige grunnforhold, med til dels bløt leire og kvikkleire.
For mer detaljert beskrivelse av grunnforholdene vises til Fagrapport Geoteknikk.
Et annet typisk kvartærgeologisk trekk i området er de store urmassene. Langs sjøen går en
brattskrent som er tilnærmet vertikal, og som stiger opp fra strandflaten til et øvre nivå på ca.
kote 80-100 m. Fra brattskrenten har det rast ut betydelige urmasser. Typisk for disse massene
er at de er svært grovblokkige, med blokker på opptil flere hundre m3.
I den nordre delen av prosjektområdet mot Holm er det også avsetninger av
forvitringsmateriale.

3.2 Generelt om berggrunnen
Området fra Sande til Nykirke der nytt dobbeltsporet jernbane skal gå, ligger i den sørlige
delen av Oslofeltet som utgjør en del av en rift- eller grabenstruktur (Osloriften) dannet ved
strekking, fortynning og oppsprekking av jordskorpen i periodene karbon og perm. I øst og
vest er feltet begrenset av forkastningssoner som går omtrent N-S, sonene skiller feltets
hovedsaklige kambrosiluriske og permiske bergarter fra eldre grunnfjellsbergarter. I et smalt
belte langs Rv313, fra lengst nord i fylket, forbi Sande og videre ytterst langs kysten sydover
til Holmestrand, opptrer sedimentære bergarter. I nord består sedimentene av kalkstein mens
sydover fra omkring Sande består sedimentene av sandstein. Utenom dette området består
berggrunnen av permiske smeltebergarter, dominert av lavabergarter.
Bergrunnen langs tunneltraséen består av lavabergarter av permisk alder med underliggende
sedimenter fra overkarbon (Askergruppen med siltstein og kvartskonglomerat) og sandstein
fra sensilur.

3.3 Berggrunnens historie
Da sedimenter fra overkarbon, med lag av siltstein, leirstein, kvartskonglomerat og sandstein,
ble avsatt, lå Ringerikssandsteinen nesten flatt. Ringeriksandsteinen er avsetninger fra
sensilur. På grunn av varierende oksidasjonsforhold under avsetningen, er Askergruppens
sedimenter vekselvis røde og grønne. Siltsteinen inneholder 70-90 % leirmaterialer og 0-16 %
svelleleire (NGI Rapport 991030-1, 2000). Over siltsteinen ligger et lag med
kvartskonglomerat og over dette igjen tynne lag av kalkstein og sandstein som delvis går i
hverandre. Tykkelsen av de ulike bergartene varierer mye over korte avstander. Hele
Askergruppen er borte over et kort stykke nord for Holmestrand, mens konglomeratet dukker
opp igjen mellom Ringerikssandsteinen og basalten lengre nord.
Over Askergruppen er det kommet flere basaltiske lavastrømmer. Mellom noen av
basaltstrømmene er det blitt avsatt tynne lag (fra 2-3 cm til 3 m) av rød silt- og sandstein, tuff
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og lag av lavakonglomerat og agglomerat (0,5 m til 5-10 m). Tykkelsen varierer over små
avstander. Formasjonen med basaltstrømmer og mellomliggende sedimentlag kalles for B1–
formasjonen.
Etter avsetningen av B1–formasjonen er området blitt gjennomsatt av forkastninger som ofte
er intrudert av gangbergarter.

3.4 Bergarter
Langs den planlagte jernbanetraséen finnes følgende bergarter (se vedlagte
ingeniørgeologiske kart og lengdesnitt for trasé, tegning nr. Vedlegg 3-1 og 3-2):
- Ringeriksandstein (eldst).
- Askergruppen; skifer, sandstein og konglomerat.
- B1 – formasjonen; basaltiske lavastrømmer med mellomliggende lag av sedimenter,
tuff og agglomerat.
- Rombeporfyrlavastrømmer med mellomliggende sedimentlag (yngst).
Bergartsfordelingen i de to tunnelene blir omtrent som følger:
Rambergtunnelen:
- Ringeriksandstein
29 %
- Syenitt
10 %
- Basalt
61 %
Grettetunnelen:
- Basalt
96 %
- Rombeporfyr
4%
I tillegg til dette vil tunnelene krysse enkelte eruptivganger som antas å utgjøre 2-3 % av
bergmassen.
Ringeriksandsteinen er en grå ensartet, lagdelt og benket, kvartsittisk sandstein. I det
undersøkte området er sandsteinen forholdsvis massiv og foldet i slake og åpne folder. Langs
enkelte lagflater kan det observeres bølgeslagsmerker.
Askergruppens sedimentære bergarter ligger diskordant over Ringeriksandsteinen. Underst i
Askergruppen ligger vekslende røde og grønne lag av leirstein, siltstein og noe sandstein.
Over denne kommer en formasjon med sandstein og konglomerat og stedvis tynne
kalksteinslag. Konglomeratet har boller av kvartsitt og litt kalkstein i en finkornet
grunnmasse. Øverst i Askergruppen ligger stedvis leirskifer og sandstein. Skifrene og
siltsteinene i Askergruppen inneholder en god del leirmineraler, er til dels løse og svakt
konsoliderte, og har dårlige mekaniske egenskaper. Skifrene er gjerne tette og danner
barrierer mot vanngjennomstrømning fra de overliggende lavabergartene. Skulle en skjære
igjennom denne vanntette barrieren i en tunnel, vil det være fare for store vannlekkasjer.
Ettersom de sedimentære bergartene i Askergruppen ligger forholdsvis flatt, vil det være
svært uheldig dersom tunneltraseen skulle gå i dette nivået over lengre strekninger.
Over Askergruppen ligger det en serie med basaltiske lavastrømmer med mellomliggende lag
(vanligvis <1m tykke) av sedimentære bergarter (silt og sandstein) og tuff. Lokalt finnes det
lavakonglomerat/agglomerat med tykkelse opptil 20 m mellom basaltstrømmene. Det eksakte
forløpet av disse sonene er ikke kjent. Vanligvis finnes det et tykt konglomerat i toppen av B1formasjonen. I Vestfold er det rapportert at B1-formasjonen består av omtrent 20
basaltstrømmer som til sammen utgjør tykkelse på 120-150 m (Oftedahl & Pedersen, i Dons
& Larsen 1978). Det finnes flere basalttyper med forskjellig tekstur. Disse er sammen med
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mellomliggende lag av sedimenter og agglomerater vist som en enhet på kart og profil.
Basalten kan være rik på blærerom, og den øverste delen av en lavastrøm er gjerne slaggaktig
og oppsprukket. Både blærelommene og de oppsprukne sonene kan være helt eller delvis fylt
med kalkspat. Sprekker i toppen av basalten kan være fylt med silt og leire av samme type
som ligger over strømmen.
Over B1-formasjonen ligger en serie med lavastrømmer kjent som rombeporfyr. De enkelte
strømmene kartlegges på grunnlag av karakteristisk tekstur. Toppen av strømmene er
slaggaktige og tildels porøse, og mellom strømmene finnes det lokalt lag med sedimentære
bergarter.
En middels- til grovkornet syenitt/granittkropp og et mindre antall ganger, for det meste
syenittporfyr og rombeporfyr, finnes også i det undersøkte området.
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UTFØRTE UNDERSØKELSER

4.1 Generelt
Langs traséen er det i tidligere faser utført geologisk kartlegging og ingeniørgeologiske
vurderinger med feltkartlegging. Resultater fra disse undersøkelsene er beskrevet i NGU
Rapport 99.037, 1999 og NGI Rapport 991030-1, 2000.
Nye undersøkelser utført i forbindelse med dette prosjektet er kjerneboringer,
laboratorieundersøkelser for bestemmelse av bergartenes borbarhet, borslitasjeindeks,
enaksiell trykkfasthet og lydhastighet, samt potensiell svelleevne for en leirprøve. I tillegg er
det utført kartlegging langs traséen i terrenget og studier av stereobilder. Resultater fra disse
undersøkelsene er beskrevet i dette kapittelet.

4.2 Kjerneboring
4.2.1 Innledning
Det er utført boringer av to kjernehull med total lengde på 340 m i forbindelse med de to
planlagte tunnelene for å få bedre kjennskap til bergmassen i forbindelse med forkastninger
og svakhetssoner.
Formålet med kjerneboringene har vært å få en bedre forståelse av de geologiske forholdene
langs tunnelene. Dette er forsøkt oppnådd ved å bore gjennom de antatt mest kritiske delene
av bergmassen. Områdene det er boret i var på forhånd tolket til å være forkastninger og
sprekkesoner som forventes å kunne gi størst problemer med tanke på stabilitet og/eller
vannlekkasje.
Det er utført kjerneboringer over Grettetunnelen ved km 90,370 for å undersøke en stor
forkastning med spranghøyde på mer enn 200 m. Kjerneboring over Rambergtunnelen
mellom km 80,670 og 80,770 er utført for å undersøke flere forkastninger som krysser
hverandre i dette området. Borhullenes plassering er vist på tegning nr. Vedlegg 3.
Fra borhullene ble det tatt ut 43 mm kjerner. Disse er blitt logget for å dokumentere
bergartsvariasjoner, oppsprekkingsgrad og svakhetssoner, samt egenskaper ved sprekker og
svakhetssoner. Det er i tillegg utført vanntapsmålinger i borhullene for å dokumentere
hydrogeologiske egenskaper ved bergmassen og svakhetssoner.
Fra kjerneborhullet over Rambergtunnelen er det utført en ødometertest på en leirprøve.
Fra begge borhullene er det tatt ut kjerneprøver for å teste borsynkindeks, borslitasjeindeks,
lydhastighet og enaksiell trykkfasthet.
Kjerneboring og vanntapsmålinger er utført av GEO DRILLING AS, kjernelogging og
svelleevneforsøk i ødometer er utført av MULTICONSULT AS, mens SINTEF Byggforsk
har utført laboratoriestestene.
Vanntapsmålingene er utført med enkeltpakker under nedboring, og med 10 bars overtrykk,
hovedsakelig i seksjoner på 6,0 m. Begge borhullene er avviksmålt.
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4.2.2 Beskrivelse av borhull
Borhull 1 er 120 m langt og plassert over Grettetunnelen. Det vises til kjernelogg og
vanntapsmålinger i vedlegg 1-1, fotobilag i vedlegg 2-1 og plassering av borhull i vedlegg 3.
Borhull 2 er 220 m langt og plassert over Rambergtunnelen. Det vises til kjernelogg og
vanntapsmålinger i vedlegg 1-2, fotobilag i vedlegg 2-2 og plassering av borhull i vedlegg 3.
Det er utført avviksmåling av begge hullene. Resultatet av målingene på retningsavvik og
dybdeavvik viser at avvikene er minimale.
Geodata for de to hullene er oppsummert i Tabell 1.
Tabell 1: Oppsummering av geodata for borhullene

Lokalitet
Posisjon X
Posisjon Y
Høyde, m.o.h.
Retning
Inklinasjon
Lengde

m
m
m
˚
˚
m

BH1
BH2
Grettetunnelen Rambergtunnelen
6590773,369
6599076,758
576445,089
571525,817
81,291
170,755
N284
N66
45
53
120,2
219,1
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Resultater kjernelogging

4.2.3.1 Bergartsfordeling
I kjerneloggene er bergartene sortert etter følgende observerte grupper:
- Rombeporfyr
- Basalt
- Sandstein
- Breksje
Fordeling av de observerte bergartene er oppsummert i Tabell 2. For detaljert informasjon
henvises det til vedlegg 1.
Tabell 2: Oppsummering av bergartsfordelingen i kjernelogger

BH1
Grettetunnelen

Bergartsfordeling
kjerner

Rombeporfyr
Basalt
Sandstein
Breksje

BH2
Rambergtunnelen

[m]

118,86

-

[%]

99,9

-

[m]

-

116,8

[%]

-

54,8

[m]

-

96,3

[%]

-

45,2

[m]

0,15

-

[%]

0,1

-

4.2.4 Oppsprekking og vanntap
Ved kartlegging av oppsprekkingsgrad og egenskaper ved svakhetssoner og sprekker er
parametrene RQD, Ja og Jr benyttet. Disse parameterne inngår i Q-systemet for klassifisering
av bergarter. RQD er definert som den prosentvise andelen av kjernebiter som er lenger enn
10 cm, målt pr. boret meter. Parameteren Ja er et kvantifisert uttrykk for egenskaper ved
sprekkematerialer, mens Jr beskriver friksjonsegenskaper ved sprekkeoverflatene som en
funksjon av ruhet og unduleringsgrad. I tillegg til RQD er sprekkefrekvens F, antall sprekker
pr. m. borhull, brukt for å uttrykke oppsprekkingsgrad.
I kjerneloggene er det også referert til såkalte soner, eller svakhetssoner, der bergarter har
vært særlig oppsprukket. Disse sonene er klassifisert etter følgende egenskaper:
- Oppsprukket
- Knust
- Kjernetap
- Leiromdannet
Omfanget av slike soner og beskrivelse av eventuelt sprekkemateriale fremgår av
kjerneloggene i vedlegg 1.
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En kort oppsummering av observerte egenskaper ved bergmassen er gitt i Tabell 3. For
detaljert dokumentasjon vises det til kjernelogger og fotobilag i vedlegg 1 og 2.
Tabell 3: Oppsummering av bergmasseegenskaper

BH1
Grettetunnelen

Egenskaper bergmasse

BH2
Rambergtunnelen

RQD, middelverdi

[%] 68

72

Sprekketetthet F,
middelverdi

m-1 6,3

6,2

Vanntap, middelverdi

[L]

3,25

1,5

Vanntap, maksimalverdi

[L]

8,33*

8,33*

*På grunn av begrenset mulighet for vannmengdemåling er det sannsynlig at denne verdien er noe høyere. Disse verdiene er målt i øvre del
av hullet.

4.2.5 Resultater svelleevneforsøk
Det er foretatt et svelleevneforsøk i ødometer av en leirprøve tatt fra BH2 Rambergtunnelen
ved boret lengde 87,5 m. Svelleevneforsøket er gjort for å undersøke potensielt svelletrykk i
leirsoner som opptrer i bergmassen. Fra kjernehullene var det kun et parti som hadde nok
mengde med leirmateriale til å få utført et ødometerforsøk.
For å måle materialets potensielle svelleevne måles svelletrykket direkte i laboratoriet. Til
forsøket benyttes et ødometer med trinnløs belastningsvariasjon. Trykket blir målt over en
bestemt flate av et konstant prøvevolum over tid.
Resultat av testen er vist i vedlegg 4 og oppsummert i Tabell 4.
Tabell 4: Resultater fra ødometertest

Parameter

BH2 v/ dybde 87,5
Rambergtunnelen

Fri svelling, FS

[%]

170
(stort)

Fritt svellevolum, FSV

[%]

386

Målt maks svelletrykk

[MPa] 0,27
(middels/moderat)
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Tabell 5 nedfor viser klassifisering av sleppeleire hentet fra ”Ingeniørgeologi – Berg
Håndbok, 1985”.
Tabell 5: Klassifisering av sleppeleire

Sleppeleire

Klassifisering
lite(n)

middels/moderat

stor(t)

meget
stor(t)

Fri svelling

[%]

<100

100-140

140-200

>200

Svelletrykk

[MPa]

<0,1

0,1-0,3

0,3-0,75

>0,75

Undersøkelsen viser at en må forvente at svelletrykket i enkelte leirsoner er middels til
moderat, men på grunn av at det kun har vært mulig å få testet en enkeltprøve må en ikke se
bort i fra at det kan forekomme soner med stort eller meget stort svelletrykk.
4.2.6 Resultater av test av kjerneprøver
Undersøkelser av bergegenskaper er utført på kjerneprøver fra begge borhull. Totalt 9 ulike
seksjoner av borkjernene fordelt på 3 bergarter er satt sammen til 3 prøver hvor samme
bergart er representert i hver prøve.
Prøvematerialet er analysert for bestemmelse av borsynkindeks (DRI) og borslitasjeindeks
(BWI) samt enaksiell trykkfasthet og lydhastighet.
Det er foretatt følgende analyser:
- Sprøhet og flisighet (S20), fraksjon 11,2 – 16,0 mm
- Sievers’ J-verdi (SJ)
- Slitasjetest hardmetall (AV)
- Lydhastighet
- Enaksiell trykkfasthet (UCS)
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Oppsummerte resultater fra testene er oppført i Tabell 6.
Tabell 6: Oppsummerte resultater fra analyser

Prøve

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Borhull
Lokalitet

BH1
Grettetunnelen

BH2
Rambergtunnelen

BH2
Rambergtunnelen

Kjerneseksjon 1 (hulldybde)
Kjerneseksjon 2 (hulldybde)
Kjerneseksjon 3 (hulldybde)

42,65 – 43,00 m
45,00 – 45,50 m
48,20 – 48,55 m

108,45 – 108,95 m
109,40 – 109,80 m
110,45 – 110,85 m

168,15 – 168,70 m
171,20 – 171,55 m
173050 – 173,90 m

Bergart

Rombeporfyr

Basalt

Sandstein

Borsynkindeks DRI
(Klassifisering)

34
(Lav)

30
(Meget lav)

44
(Medium)

Borslitasjeindeks BWI
(Klassifisering)

33
(Medium)

45
(Høy/medium)

43
(Medium)

Lydhastighet (m/s)

4954

4952

4664

Trykkfasthet (MPa)
(Klassifisering ISRM)

285,5
(Ekstremt høy)

249,3
(Meget høyt)

273,4
(Ekstremt høy)

Resultater av borbarhetsanalyser for bestemmelse av DRI og BWI er oppført i Tabell 7
nedenfor, tallene som er oppført er middelverdier fra utførte tester.
Tabell 7: Resultater av borbarhetsanalyse, middelverdier

Prøve

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Borhull
Lokalitet

BH1
Grettetunnelen

BH2
Rambergtunnelen

BH2
Rambergtunnelen

Bergart

Rombeporfyr

Basalt

Sandstein

Sprøhetstall (S20, 11,2-16,0) 32,6

30,5

39,0

Flisighet

1,30

1,19

1,29

Pakningsgrad

0

0

0

Densitet, g/cm3

2,61

2,73

2,64

Siever’s J-verdi (SJ)

14,5

8,7

28,9

Slitasjeverdi hardmetall
(AV)

1,5

3,0

19,5

Basert på resultatene i Tabell 7 blir de beregnede indeksene for borsynk og borslitasje som
oppgitt i Tabell 8.
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Tabell 8: Beregnede indekser

Prøve

Prøve 1

Prøve 2

Prøve 3

Borhull
Lokalitet

BH1
Grettetunnelen

BH2
Rambergtunnelen

BH2
Rambergtunnelen

Borsynkindeks (DRI)

34

30

44

Borslitasjeindeks (BWI)

33

45

43

Klassifisering av resultatene er oppgitt i Tabell 9.
Tabell 9: Klassifisering

Kategori
Ekstremt lav

DRI

BWI

25

10

Meget lav

26 – 32

11 – 20

Lav

33 – 42

21 – 30

Middels

43 – 57

32 – 44

Høy

58 – 69

45 – 55

Meget høy

70 – 82

56 - 69

Ekstremt høy

83

70

Undersøkelsen viser at det er små forskjeller i resultatene for de forskjellige prøvene fra
bergartene. Det er viktig å merke seg at disse resultatene kun er gjeldende for de aktuelle
prøver og bare kan leses som veiledende verdier. Det vil forekomme lokale variasjoner for de
ulike bergartstypene.
For fullstendig opplysning om testresultatene henvises til Prøvingsrapport utarbeidet av
SINTEF Byggforsk med Rapportnummer 07063IG. Rapporten kan fremlegges på
forlangende.
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INGENIØRGEOLOGI

5.1 Generelt
De to planlagte tunnelene vil få en lengde på til sammen 11701 m i fjell. Rambergtunnelen
blir på 6366 m og Grettetunnelen på 5335 m. Tunnelene drives som en dobbeltsporet tunnel
med teoretisk sprengningsprofil på ca. 115 m2.
Det blir en tverrslagstunnel med teoretisk sprengningsprofil på ca. 52 m2 for hver av
tunnelene, samt driving av totalt 9 rømningstunneler, 5 for Rambergtunnelen og 4 for
Grettetunnelen. Plassering og omtale av disse er omhandlet i eget notat, Teknisk notat G9
Planlegging av anleggsdrift.

5.2 Ingeniørgeologisk kartlegging
Den ingeniørgeologiske kartleggingen har generelt omfattet sprekkemålinger samt egne
observasjoner av svakhetssoner, og en verifikasjon av bergartstypene kartlagt og beskrevet i
NGU Rapport 99.037.
Det vedlagte ingeniørgeologiske kart med lengdesnitt, Tegning nr. Vedlegg 3, bygger på
NGU kart Tegning nr. 99.037-01 og 99.037-02 samt NGU Bergrunnskart DRAMMEN 1814
III, HORTEN 1813 I og OSLO 1:250000, samt resultater fra kjernelogging.

5.3 Erfaringer fra Holmestrandtunnelen og tunnelene på nye E18
Holmestandstunnelen ble i 1981 drevet igjennom varierende og til dels dårlig bergmasse.
Dette førte til varierte driftsforhold med stadig skiftning mellom ulike sikringsmetoder.
Mesteparten av Holmestrandtunnelen er drevet gjennom basalt (B1). 300 m av tunnelen gikk
gjennom Askergruppens sedimenter, herav ca. 160 m med bare siltstein i hele profilet.
Siltsteinen alene var minimum 18 m tykk. Siltsteinen hadde svellende egenskaper og gikk i
oppløsning ved kontakt med vann. Over siltsteinen var det et 4-5 m tykt lag av
kvartskonglomerat som hadde meget god stabilitet.
I Holmestrandtunnelen hadde bergartslagene strøk omkring N170gØ og fall ca. 20g mot V, det
vil si at strøket nesten følger tunnelen (E. Grimstad, 1981). Lignende fall i lagdelingen mot
vest-sørvest er observert i alle tunnelene i området, men mange steder er lagdelingen lite
synlig. Den kan også variere over korte avstander. Området er senere blitt gjennomsatt av
forkastninger og intrudert av gangbergarter. Den mest fremtredende er en ca. 20 m bred
kvartsporfyr. Ellers opptrer ganger med tykkelse fra 20 cm opp til 3 m. Gangene består av
syenittporfyr, trachyttporfyr, rombeporfyr og diabas.
På nye E18 i Hillestadtunnelen på nordsiden av Rv. 315, ca. 3,5 km sørvest for
Vestfoldbanen, ved Ødegården, var det opptil 5 m brede ganger av felsittporfyr i retning
sørøst-nordvest. Generelt er det et stort antall eruptivganger i alle de drevne tunnelene på nye
E18.
De fleste forkastningene i området har N-S-retning. Den største forkastningen i
Holmestrandstunnelen hadde en spranghøyde på ca. 50 m. Den bestod av en 3 m bred leirsone
som grenset til flere gangbergarter med samlet bredde på 2,5 m.
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Sprekketettheten i N-S-retning gikk av og til opp i 10-15 sprekker/m. Sammen med lagdeling
og andre sprekker gjorde dette fjellet meget ustabilt. I den nordlige delen av
Holmestrandtunnelen var det mye søylebasalt, søyleoppsprekkingen stod steilt. Ofte ble det
observert et ca. 1 m tykt belegg av kalkblandet rustjord på sprekkene i dette området. Der
søyleoppsprekking opptrådte sammen med markerte sleppedannede lagflater, oppstod et
karakteristisk kasseprofil med skråtak etter lagflaten i utsprengt tunnel. Det samme var tilfelle
der langsgående steile sprekker var kombinert med lagflaten. Utstøping på stuff ble nødvendig
i noen områder på grunn av store overmasser, selv om sprekketettheten var liten, lite
forvitring og tynt sprekkebelegg (0-2 mm).
Både fra Holmestrandtunnelen og Brekketunnelen (den sørligste av tunnelene) på nye E18 ble
det erfart at basalten (B1) varierte sterkt med hensyn til oppsprekking og sleppedannelse.
Særlig i Brekkekleivtunnelen, som ligger stratigrafisk høyere i lagserien enn
Holmestrandtunnelen, var det lommer av forvitret basalt. Både basalten og rombeporfyren er
lagdelte vulkanske bergarter. Fra tunneldriften ble det erfart at toppen av lagene var mer
porøse og inneholdt kalkspatfylte blærerom og tynne lag av sandstein og siltstein. For det
meste hadde disse lagene brukbar, men redusert stabilitet. I noen tilfeller var det forvitring
eller leirlommer i strømtoppene, med sterkt redusert stabilitet.
Fra de andre tunnelene på nye E18, som for det meste går i rombeporfyr, men også sandstein
og syenitt, er det høstet lignende erfaringer med hensyn til sprekkeretninger og opptreden av
gangbergarter. Rombeporfyr har samme type strømtopper som basalten. I alle tunnelene ble
det erfart at vannlekkasjene for en stor del kom langs eruptivgangene. Kun i Botnetunnelen,
som gikk i rombeporfyr 3 km vest for Holmestrand, kom det inn betydelige vannlekkasjer
langs horisontale sprekker og slepper. Andre erfaringer fra tunnelene på nye E18 er åpne
sprekker med liten innspenning på sidefjellet og mye rust på sprekkeflatene. Det er ikke utført
forinjeksjon eller etterinjeksjon i tunnelene og bare unntaksvis er det blitt brukt utstøping med
hvelv på stuff.

5.4 Strukturer
5.4.1 Lagstilling
Den generelle strøkretningen for lagene er universell i hele området og uavhengig av bergart,
bortsett fra dypbergarten syenitt/granitt og gangbergartene. Strøkretningen for lagene er
omtrent NNV og dermed mer eller mindre parallelt med den planlagte traséen. Lagene faller
mellom 10 - 25° mot vest og kan variere en god del innen små områder. Grunnen til dette er
trolig det kompliserte forkastningsmønsteret med variasjon i spranghøyde langs de enkelte
forkastningene. Flere steder tillater ikke blotningsgraden nøyaktig fastsettelse av grensen
mellom ulike lag. Dette gjelder særlig i Askergruppen som gjerne har utgående langs
brattskrenter med mye ur. Utbredelsen av lokalt forekommende
lavakonglomerater/agglomerater og lag av tuff i basaltsekvenser er også vanskelig å
bestemme. Sammen med en del variasjon i strøkretning og variasjon i lagtykkelse langs
strøket, medfører dette en viss usikkerhet i plassering av bergartsgrenser i profilet.
5.4.2 Forkastninger, sprekker og knusningssoner
Det er flere forkastninger og sprekkesystemer av antatt permisk alder i området. Den klart
mest utbredte orienteringen er steil NNV-SSØ og NØ-SV. Det finnes også sprekker med
vekslende fall og orientering VNV-ØSØ og Ø-V. Noen forkastninger har så stor bevegelse at
de gir utslag på forløpet av bergartsgrenser. Forkastningene har delt berggrunnen opp i
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blokker som har blitt skråstilt og beveget seg vertikalt opptil 100 m i forhold til hverandre.
Disse forkastningene vil utgjøre svakhetssoner og er til vanlig satt sammen av et nettverk av
større og mindre bevegelsesplan og nedknust berg atskilt av partier som er mindre oppknust.
Forkastningene kan også ha hatt sideveis bevegelse. Forkastningsbreksje og sprekker kan
være delvis kalksementert, men det finnes også løse og leirfylte knusningssoner (Grimstad
1980). Mange av forkastningene er fylt opp av gangbergarter slik at eventuelt knuste
materialer er borte. Eruptivganger følger gjerne hovedsprekkeretningene og vil i mange
tilfeller være sterkt oppsprukket.
Det antas at de største forkastningene kan gi svakhetssoner med bredde på minst 10 m normalt
på forkastningene. Generelt vil stor grad av oppsprekning forekomme i avstander på flere
tiltalls meter fra store forkastninger. En tunnel som krysser en større forkastning med liten
vinkel vil dermed kunne få høy oppsprekningsgrad og dårlig bergkvalitet over lengre
strekninger.
Steile forkastninger som skjærer gjennom Askergruppen og overliggende lavabergarter kan
skape vannlekkasjer i en tunnel da vann kan bevege seg nedover langs oppknuste
sprekkesoner og tappe grunnvannsreservoaret i lavabergartene.
NGI har i sin Rapport nr: 991030-1 utført grundige sprekkemålinger i området langs og over
det aktuelle området hvor tunnelen skal gå. MULTICONSULT AS har i løpet av høsten 2007
supplert disse målingene. I hele området opptrer det vanligvis to markerte steile sprekkesett. I
de fleste tilfeller opptrer begge disse sprekkesettene med sprekkeavstand som varierer fra 110 cm i begrensede soner, til 2-5 m i de beste partiene. Vanlig sprekkeavstand er 0,2-3,0 m i
begge sprekkesettene. Det er imidlertid store variasjoner over korte avstander. Noen ganger
har det ene sprekkesettet minst sprekkeavstand og noen ganger det andre sprekkesettet.
Mange steder er det et tynt belegg av rust, kalkspat, rustfarget jord eller leire på sprekkene.
Dette gjelder alle bergartene bortsett fra sandsteinen.
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Figur 1 viser sprekkerose og stereoplott for sprekker kartlagt i sandstein. Plottene viser tre
tydelige sprekkeretninger, ett steilt sprekkesett med strøk NØ-SV og ett med strøk omtrent
NV-SØ og steilt fall mot NØ, samt lagdelingen.
- Sprekkesett I:
Tversgående sprekkesett med strøk omtrent N22-70°, vanligst N41°.
Fallvinkelen veksler mellom 68-90° SØ og 75-90° NV
- Sprekkesett II: Sprekkesettet har strøk i spiss vinkel til tunneltraséen og vekslende
strøk mellom N101° og N174°, vanligst N122°. Sprekkene har fall mellom 45-90° mot
NØ.
- Sprekkesett III: Lagdelingssprekkene har strøk mellom N121° og N157°, vanligvis
N140-150° og faller 13-30° mot SV.

Figur 1: Sprekkerose og stereoplott for sandstein gjengitt fra NGI Rapport nr. 991030-1.
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Tunnelene vil for det meste gå igjennom basalt, den statistiske behandlingen av sprekkene er
derfor delt opp i 3 parseller.
Figur 2 viser sprekkerose og stereoplott for sprekker kartlagt i basalt mellom km80,67082,920. Plottene viser tre tydelige sprekkeretninger, ett steil, langsgående sprekkesett (omtrent
parallelt tunneltraséen), et steilt, tversgående sprekkesett, samt et subhorisontalt sprekkesett
som samsvarer med lagdelingen.
- Sprekkesett I:
Tversgående sprekkesett med strøk mellom N18° og 86°, vanligst N48°
og fall vekslende mellom 56-90° NV og 59-90° SØ.
- Sprekkesett II: Sprekkesett med strøk omtrent parallelt med tunneltraséen og strøk
mellom N112° og N176°, vanligst N151°, og fall vekslende mellom 47-81° NØ og 58-90°
SV.
- Sprekkesett III: Subhorisontalt sprekkesett med strøk mellom N101° og N171°, vanligst
N139°, og fall mellom 7-32° SV, vanligst er ca. 20°.

Figur 2: Sprekkerose og stereoplott for basalt, km 80,670-82,920 gjengitt fra NGI Rapport nr.
991030-1.
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Figur 3 viser sprekkerose og stereoplott for sprekker kartlagt i basalt mellom km 80,67085,170. I stereoplottet er den subhorisontale lagdelingen tydelig med samlede punkter i
plottet. Strøkretning og fall på de andre sprekkesettene er her mer ujevn med hensyn til
strøkretning.
- Sprekkesett I:
Sprekkesettet (tverrsprekkene) har strøkretning mellom N24°-N96°,
vanligst N58°. Fallet veksler mellom 81-88° mot NNV og 68-90° mot SSØ.
- Sprekkesett II: Sprekkesettet har strøk vekslende mellom N120°-N190°, vanligst
N160°, dvs. omtrent parallelt med tunnelaksen. Fallretningen og fallvinkelen veksler
mellom 45-90° mot NØ og 68-90° mot SV.
- Sprekkesett III: Subhorisontalt sprekkesett med strøkretning mellom N113° og N178°,
vanligst N145°. Fallet varierer mellom 14-31° mot SVS, vanligst 21°.

Figur 3: Sprekkerose og stereoplott for basalt, km 80,670-85,170 gjengitt fra NGI Rapport nr.
991030-1.
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Figur 4 viser sprekkerose og stereoplott for sprekker kartlagt i basalt mellom km 86,97090,370. Både det subhorisontale og andre sprekkesett viser større spredning her enn tidligere.
- Sprekkesett I:
Sprekkesett med strøk omkring ØNØ-VSV og steilt fall vekslende mot
NNV og SSØ.
- Sprekkesett II: Sprekkesett med strøk omtrent N-S og steilt fall ca. 65-90° mot Ø.
- Sprekkesett III: Subhorisontalt sprekkesett (lagdelingen) med varierende strøk omkring
NV-SØ, vanligst er N143° og fall 23° mot SV

Figur 4: Sprekkerose og stereoplott for basalt, km 86,970-90,370 gjengitt fra NGI Rapport nr.
991030-1.
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Figur 5 viser sprekkerose og stereoplott for sprekker kartlagt i rombeporfyr. Rombeporfyren
er kartlagt over en for kort strekning til at observasjonene gir et godt bilde av
hovedsprekkeretningene. Stereoplottet viser at det er stor spredning i sprekkeorienteringen.
- Sprekkesett I:
Sprekkesett med strøk tilnærmet Ø-V og fall mellom 61-85° mot S og
88° mot N.
- Sprekkesett II: Sprekkesett med strøk tilnærmet N-S og fall mellom 67-86° mot Ø og
38-81° mot V.
- Sprekkesett III: Subhorisontale sprekker med strøk målt til N43-108° og fall mellom
25-30° mot NV.

Figur 5: Sprekkerose og stereoplott for rombeporfyr gjengitt fra NGI Rapport nr. 991030-1.
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Figur 6 viser sprekkerose og stereoplott kartlagt i syenitt/granittkropp ved km 79,170-79,520.
Plottene viser at det er registret stor spredning i sprekkeorienteringen. Erfaringen fra syenitten
i Løkentunnelen, som ligger ca. 4 km sørvest for jernbanetunnelens nordlige påhugg, er at de
nær vertikale, ofte forvitrede hovedsprekkene går i retning NV-SØ. Stereoplottet antyder også
et steilt sprekkesett i denne retningen.

Figur 6: Sprekkerose og stereoplott for syenitt/granitt gjengitt fra NGI Rapport nr. 991030-1

Tunnelen vil krysse en rekke gangbergarter med retning tilnærmet N-S, men også mange som
går ca. NØ-SV, samt noen som går ca. NV-SØ. Som oftest følger gangene
hovedsprekkeretningen. Oppsprekkingen i gangene er ofte mer intens enn i sidebergartene og
i mer uregelmessige retninger. På grensen mellom gangbergartene og sideberget går det som
regel markerte, til dels finstofførende sprekker og slepper.

5.5 Antatte bergartsforhold langs traséen
Kart og lengdesnitt, se vedlegg 3, er tegnet på grunnlag av tilgjengelig data ut fra kartlegging
på overflaten og resultater fra kjerneboring. Erfaring tilsier at flere eruptivganger og mindre
forkastninger og knusningssoner enn det som er avmerket på profilet vil opptre under
tunneldriften.
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Lagenes strøk og fall vil ha en viss usikkerhet som kan influere på plassering av grenser i
profilet. Lokale variasjoner i Askergruppens tykkelse og/eller strøk og fall, samt mindre
forkastninger, kan medføre at gruppen ligger lavere eller høyere enn vist i profilet.
Sannsynligheten for at tunnelen skal gå igjennom Askergruppen vurderes som liten.
Det finnes flere ulike basalttyper med forskjellig tekstur. Disse lagene har lokal utbredelse, og
de kan på grunnlag av eksisterende data ikke plasseres nøyaktig i profilet.
Den første delen av traséen fra Holm til Ødegården går i dagen. Det er utført geotekniske
undersøkelser for å kartlegge grunnforholdene på dette strekket, disse er omtalt i Fagrapport
geoteknikk.
Påhugg Holm, km 78,230
Påhugget ligger i Ringeriksandstein ved Ødegården. I nærheten av det planlagte påhugget
ligger et gammelt steinbrudd. En blottlagt og frisprengt sandsteinsbenk i bruddet viser tydelig
dagfjellsoppsprekking. Området nord for bruddet er dekket av stein fra bruddet. Ellers er
området overdekket av løsmasser, jord og marin leire.
Km 78,230-79,170
Fra påhugget til km 78,870 går tunnelen igjennom Ringeriksandstein. Tunnelen skjærer noen
få mindre forkastninger som har stor vinkel på traséen.
Km 79,170-79,520
Tunnelen går gjennom en middels- til grovkornet synenitt/granitt, med en breksjert sone i en
bredde på ca. 20 m i sør. Grensen mellom syenitt/granittkroppen og sideberg antas å være
steil.
Km 79,520-80,270
Traséen fortsetter i Ringeriksandstein. Omtrent ved km 79,670 og videre sydover antas
avstanden opp til Askergruppen å være ca. 30 m. En forkastning ved km 79,660 m har stor
vinkel på traséen og ved km 79,830 krysses en rombeporfyrgang.
Km 80,270-80,730
Traséen fortsetter i Ringeriksandstein. I dette området er de geologiske forholdene svært
kompliserte med flere store forkastninger med orientering NNV-SSØ, N-S og NØ-SV.
Tunnelen skjærer noen av disse med en forholdsvis liten vinkel, ved km 80,330 og km 80,465,
dette vil sannsynligvis medføre at bergkvaliteten i dette området er dårlig. Ved km 80,730
krysser traséen en forkastning orientert NØ-SV med spranghøyde på ca. 100 m. Merk at
Askergruppen her er nedforkastet og ligger under tunnelnivå sør for km 80,730, omtrent ved
km 4,100 antas avstanden ned til Askergruppen å være ca. 30 m.
Km 80,730-84,596
Tunnelen går igjennom B1-formasjonen, dvs. basaltstrømmer i veksling med lag av
agglomerat, tuff og sedimenter. Langs denne strekningen krysser traséen forkastninger med
orientering NØ-SV. Disse finnes ved km 81,215, km 81,280, km 81,805, km 82,795, km
84,045, km 84,235 og omtrent ved påhugget ved km 84,580. Det finnes også
rombeporfyrganger ved km 81,200 og km 81,335, diabasgang ved km 83,040 og en
sammensatt rombeporfyrgang og syenittgang ved km 83,740. Askergruppen stiger mot sør og
kommer ut omtrent i tunnelnivå ved påhugget.
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Km 84,596-85,315
Traseen går i dagen. Fra km 85,210 vil traséen går i portal, cut & cover, frem til km 85,315
hvor fjelltunnelen begynner. Ved km 85,200 finnes en forkastning slik at Askergruppen blir
nedforkastet.
Km 85,315-90,330
Tunnelen går i B1-formasjonen og ligger ca. 20-70 m over Askergruppen. Ved Holmestrand
går den planlagte tunnelen parallelt Holmestrandtunnelen et stykke før den tar av vestover.
Forkastninger orientert N-S med liten vinkel til traséen finnes ved km 85,970, km 86,310, km
86,500 og km 86,970. Sonen ved km 86,970 er forventet, fra erfaringer fra
Holmestrandtunnelen, å inneholde en bred sone med ren leire i opptil 2 m tykkelse. Økende
grad av oppsprekking må påberegnes nær forkastningene. Det finnes også andre mindre
forkastninger som krysser traséen med større vinkel, ved km 87,150 orientering NØ-SV og
ved km 89,392 med orientering NNØ-SSV. Ved km 90,330 krysser traséen en større N-S
forkastning som bringer rombeporfyrlava ned i tunnelnivå øst for forkastningen.
Km 90,330-90,650
Tunnelen går i rombeporfyrlava.
Km 90,650-90,999
Traséen går i dagen.

5.6 Observerte Q-verdier langs traséen
NGI har gjennom feltkartlegging høsten 1999 utført sprekkemålinger og beregnet Q-verdier i
områdene langs de planlagt tunneltraséene, disse er i sin hel helt beskrevet i NGI Rapport nr
991030-1. MULTICONSULT AS har i løpet av høsten 2007 utført supplerende målinger.
Oppsummeringer og sammenstilling av registrerte Q-verdier er oppgitt i Tabell 10.
Tabell 10: Bergmasseklassifisering

Bergmasseklassifisering
Klassifisering

Q-verdi

God
Middels
Dårlig
Veldig dårlig

10-40
4-10
1-4
0,4-1

% total lengde av
tunnelene
14
51
34
1
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HYDROGEOLOGI

6.1 Innledning
Dette kapittel i rapporten gir en generell oversikt og beskrivelse av hydrogeologien og sårbare
områder over traséen, samt generelle erfaringstall når det gjelder lekkasjer til tunneler basert
på dagens datagrunnlag og generelle erfaringer fra denne typen bergarter.
Det er nettopp igangsatt enkel poretrykks- og grunnvannstandsovervåking langs traséen til de
planlagte tunnelene. Det foreligger foreløpig lite data fra disse målingene. Rapporten vil
derfor bli revidert når poretrykksobservasjonene og variasjonene foreligger.
Rapporten er utarbeidet for å ivareta kravene i Jernbaneverkets Dok. nr. JD520
UNDERBYGNING, "Regler for prosjektering og bygging – Tunneler". Kapitler i nevnte
regelverk, av spesiell relevans for denne rapporten er kap. 4 Krav til omgivelsene hvor
”setninger som følge av grunnvannssenkning” og ”utdrenering av brønner” (under 4.1
Funksjonskrav) og ”å få best mulig bilde av lokale variasjoner (av poretrykk) før
tunneldrivingen påvirker forholdene” er nevnt spesielt. Videre er det i kap. 6 Stabilitetssikring
nevnt under 6.6 Injeksjon, at ”Før injeksjonsarbeidene starter skal det foretas en vurdering av
bergartens oppsprekking, vannføring og strømretning i fjellet rundt tunnelen.”

6.2 Vannbalanse, nedbør og avrenning
6.2.1 Vannbalanse
Vannbalansen for lengre perioder (år) i et definert nedbørfelt kan beskrives ved hjelp av
følgende formel:
P=Q+E
(1)
Hvor P er nedbør, Q er avrenning og E er fordampning. For kortere perioder trengs det en
faktor til, slik at formelen blir som følger:
P=Q+E± R
(2)
Hvor R er endringen i lagret vann i feltet (grunnvann og overflatevann) fra begynnelsen til
slutten av perioden (Otnes et. al. 1978). Foregår det i tillegg lekkasje L til en tunnel, som fører
vannet ut av feltet, kan formelen skrives som:
R = P – Q – E – L (3)
Formelen er illustrert i Figur 7.
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Figur 7: Prinsippskisse av vannbalansen inkl. lekkasje til tunnelen

Fordampningen er avhengig av en rekke faktorer som topografi, temperatur, luftfuktighet,
vind og vindretning, vegetasjon høyde over havet og størrelsen på åpne vannspeil.
Fordampning måles ved enkelte meteorologiske stasjoner. Årlig fordampning i området nær
Oslofjorden er stort sett nær 50 % av nedbøren.
Vannbalansevurderinger passer best for større, naturlige, godt definerte, kartlagte felt hvor
magasinegenskapene er kjent, og problemstillingen er knyttet til hvorvidt tunnelen vil føre til
drenering og uttørking av bekker og vann. For urbane til semi-urbane områder skjer deler av
overflateavrenningen gjennom overvannssystemet. I små delfelt i slike områder er det mindre
relevant å benytte vannbalanselikningene til å vurdere tålegrense for lekkasjer. I slike områder
er det primært grunnforhold, bebyggelse og spesielt sårbare naturtyper som er styrende for
tålegrensene.
6.2.2 Nedbør og temperatur
Figur 8 under viser nedbørnormalene for utvalgte stasjoner i og nær prosjektområdet.
Årsnedbøren ligger i området 880 – 1010 mm. Nedbøren er størst i perioden juli til november,
mens den er lavest i februar.
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Figur 8: Månedsnormalnedbør gjennom året for de mest relevante nedbørstasjonene

Månedsmiddeltemperaturen for prosjektområdet er vist i Figur 9. Av denne ser vi at
fordampning som forventet, er størst i perioden mai til september, samt at infiltrasjonen er
neglisjerbar i perioden fra desember til og med mars.
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Figur 9: Månedsmiddeltemperatur gjennom året i prosjektområdet
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6.2.3 Nedbørfelt
Ramberg- og Grettetunnelen ligger begge innenfor nedbørfelt 0312.2 som drenerer til sjøen.

Figur 10: Nedbørfelt og avrenning - Rambergtunnelen

Figur 11: Nedbørfelt og avrenning - Grettetunnelen
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Overflateavrenningen basert på isohydatkartet til NVE (NVE 2008) i prosjektområdet er, som
vist, 14 – 18 l/s/km2.
Det er ingen større elver i nedbørfeltet over tunnelen. Områdene over tunnelen består av små
delfelt som drenerer via korte bekker. Mange av de er tilnærmet tørre i perioder uten nedbør
pga. bratt relieff og små felt med liten lagringskapasitet (jordarter og fjell med lav hydraulisk
ledningsevne og begrenset porøsitet).
Av vann finner en noen få mindre dammer (ant. tidligere gårdsdammer), samt
Bassengdammen i selve Holmestrand by.
I disse semi-urbane områdene hvor avløpssystemet også fører deler av overvannet ut av
området, er det vanskelig å gi noe nøyaktig overslag over hvor stor del av avrenningen som
foregår som overflateavrenning og hvor stor del som er grunnvannsavrenning.
Av andre faktorer som gjør det vanskelig å vurdere hvor stor del av avrenningen som foregår
som grunnvannsavrenning, og hvor mye av denne avrenningen som en eventuelt kan tåle i en
tunnel uten at det fører til skader på natur og infrastruktur (som hus og fundamenter), er
topografien i området.
Før vi har fått registreringer i poretrykksmålerne ved fjellflate, vet vi ikke
grunnvannsgradienten nær brattkanten mot fjorden, dvs. hvor langt inn den påvirker
grunnvannsnivået.

6.3 Løsmasser
Bortsett fra kollene i nordre del av Rambergtunnelen (Brandåsen, Liglaneren og kollen øst for
Djupsdalsmyra), ligger områdene over tunnelene under marin grense. Et karakteristisk trekk
for området er parallelle bergrygger med mellomliggende løsmassefylte dalganger. Dypet til
berg i de løsmassefylte dalgangene varierer sannsynligvis kraftig over korte avstander.
Avsetningene er hav-, fjord- og strandavsetninger, oftest leire. (Dahl mfl 1997, Klakegg 1999
og Klakegg og Sørensen 1991).
Det er utført et begrenset antall sonderinger for dette prosjektet, men disse, samt tidligere
utførte boringer bekrefter at dypet til fjell varierer over korte avstander og at det er leire i
enkelte av dyprennene.
Det er registrert et sand- eller morenelag mellom leira og bergflaten i enkelte borpunkt. Ved
en lekkasje til tunnelene i disse områdene kan en derfor få redusert poretrykket over store
avstander.
Løsmassenes egenskaper er nærmere omtalt i Fagrapport Geoteknikk. Løsmassemektighet,
intrusiver / eruptivganger, sprekker og forkastninger er vist på vedlagte kart, vedlegg 3-1 og
3-2 Ingeniørgeologisk kart og profil og vedlegg 5-1 og 5-2 Kvartærgeologisk kart.
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6.4 Hydrogeologiske forhold
6.4.1 Generelt
Bergartene langs traséen er i seg selv forholdsvis tette. Grunnvann i fjell i Norge finnes
primært i sprekker. I dette området har en både sprekker som krysser laggrensene og sprekker
som følger lagflatene. Erfaringene fra E18-tunnelene tilsier at de største lekkasjene vil komme
i tilknytning til tettoppsprukne eruptivganger eller i overgangen mellom eruptivganger og
sidebergart.
Lavabergartene i Oslofeltet skiller seg ut hydrogeologisk (NLVF, 1980). Rombeporfyren har
godt utviklede steile sprekker som drenerer overflatevann. Mellom lavabenkene er det
sedimenter, ofte av vulkansk opprinnelse, og disse lavaformasjonene inneholder betydelige
grunnvannsreservoarer.
Rombeporfyr er en av de beste vanngivere for uttak av grunnvann fra borebrønner i fjell.
Vannmengder på 2 000-5 000 liter/time er relativt vanlig (Huseby m fl., 1980).
Loggene fra drikkevannsbrønnene over traséen inneholder lite geologisk informasjon.
Kapasiteten varierer. Kapasiteten til brønnene over og øst for Rambergtunnelen varierer fra
mindre enn 100 l/t til 6 000 l/t (øst for traséen ligger noen av disse i kambro-silurbergarter),
mens over Grettetunnelen varierer kapasiteten fra 1 200 l/t til 6 000 l/t. Kjerneborhullet i
rombeporfyr (Grettetunnelen) indikerer imidlertid at bergarten her har lite sprekker under
dagfjellsonen.
6.4.2 Grunnvannstand og poretrykk
Som nevnt er det nettopp satt ned noen få poretrykksmålere over de to tunnelene. Disse er kun
avlest en gang (i uke 3/2008). Plassering, utforming samt totalsonderingsresultatene fra
nedsettingen av disse målerne, er presentert i Datarapport grunnundersøkelser.
Disse første registreringene indikerer at for Grettetunnelens vedkommende, ser det ut til at
tunnelen på Rv 313 (Holmestrandtunnelen), allerede delvis har drenert deler av bergmassen i
området nord og sør for Bassengdammen. For de øvrige områdene har en foreløpig ingen
indikasjoner på at bergmassen er drenert.
I tillegg til poretrykket i løsmasser og nær overgangen løsmasser – berg, vil poretrykket i
berg, bli overvåket i kjerneborhullene. En bør videre vurdere om det er behov for supplerende
overvåkingspunkter i berg (og løsmassene). Både kjerneborhullene (presentert i kap 4.2
Kjerneboring), private brønner og egne hammerborhull kan sannsynligvis benyttes i denne
overvåkingen.
6.4.3 Porøsitet i løsmasser og berg
Som nevnt er det aller meste av løsmassene i dyprennene leire. Kun enkelte steder er det også
påvist noe friksjonsmateriale (morene eller sand/grus) på berg og da kun stedvis og av liten
mektighet.
Verken den hydrauliske ledningsevnen eller magasineringsevnen til løsmassene er derfor
kjent i detalj. I Tabell 11 har vi sammenstilt noen erfaringstall fra litteraturen for porøsitet i
forskjellige typer løsmasser.

V21401_Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi rev 01.doc

Dokumentnummer:
<Bane> <Banestrekning/sted> <fri km>
<Beskrivende tekst>

Dato:
Revisjon:
Side:

35 av 69

Tabell 11: Total og effektiv porøsitet for noen vanlige jordarter

Materiale

Total porøsitet [%]

Effektiv Porøsitet
[%]

Leire

45 – 55

1 – 10

Silt

35 – 50

2 – 20

Sand

25 – 40

10 – 30

Grus

25 – 40

15 – 30

Blandet Sand og grus

20 – 35

15 – 25

Morene
(Etter Driscoll 1986 og Fetter 1994)

10 – 25

2 – 20

Som vist i Tabell 11, er porøsiteten til leira stor. Leira er normalt vannmettet, og mengde vann
magasinert i avsetningene i dyprennene er derfor stor. Det aller meste er imidlertid bundet
vann. Tilgjengelig vannmengde utgjør derfor bare 1 – 10 % av totalvolumet av avsetningen
(effektiv porøsitet).
Ofte benyttes 1 % som retningsgivende porøsitetsverdi for en bergmasse, og 1 - 5 % er vanlig
forekommende i litteraturen, verdier som man kun i svært sjeldne tilfeller finner i norske
bergarter.
6.4.4 Hydraulisk ledningsevne i løsmasser og berg
Hydraulisk ledningsevne (permeabilitet) kan beregnes på flere måter. I løsmasser benyttes
ofte testpumping eller infiltrasjonsforsøk (i mettet sone) (eng: slug test), alternativt beregnes
ledningsevnen basert på korngraderingskurven for materialet. I berg er en vanlig metode å
beregne den hydrauliske ledningsevnen basert på vanninntrengningsforsøk. Den mest vanlige
målemetoden kalles vanntapsmåling eller Lugeon-test. 1 Lugeon er definert som vanntapet i
liter per minutt per meter borhull ved et overtrykk på 1 MPa. Metoden ble opprinnelig utviklet
for å bestemme hydraulisk ledningsevne i homogen sand, men er også mye brukt i borhull i
berg. Det er verdt å merke seg at den beregnede L-verdien er et gjennomsnitt i
målerintervallet. Ved en enkeltlekkasje i en sprekk i et ellers tett berg, vil L-verdien variere
med målelengden.
1 Lugeon tilsvarer under ideelle forhold, en hydraulisk ledningsevne på 2,3 10-7 m/s (Nilsen
and Palmstrøm, 2000), og det er denne verdien som i det etterfølgende er benyttet ved
omregning fra Lugeon til hydraulisk ledningsevne.
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Det er verken gjennomført testpumping eller vanninntrengningsforsøk i løsmassene over
traséen, primært fordi det aller meste av løsmassene over traséen består av siltig leire. I Tabell
12 har vi samlet noen referanseverdier for hydraulisk ledningsevne for løsmasser.
Tabell 12: Forventede verdier for hydraulisk ledningsevne i noen vanlige jordarter

Materiale

Hydraulisk ledningsevne [m/s]

Leire

10-8 – 10-11

Silt

10-6 – 10-8

Ensgradert sand

10-3– 10-5

Ensgradert grus

10-2– 10-4
10-3– 10-11

Morene
(Etter Driscoll 1986 og Fetter 1994)

Det er utført ett kjerneborhull i Rambergtunnelen og ett i Grettetunnelen. Resultatene er
beskrevet i kap. 4.2 Kjerneboring. Det ble utført vanntapsmålinger med enkel pakker under
boring og med målelengder på ca. 6 meter. En oppsummering av beregnet hydraulisk
ledningsevne basert på resultatene av vanntaps-målingene er vist i Tabell 13.
Tabell 13: Hydraulisk ledningsevne i kjerneborhullene (enkeltpakker)

BH nr.

Lokalitet

Hydraulisk ledningsevne i [m/s]

Kommentar

(Lugeon-verdier i parentes)
Gj.snitt
BH 2

BH 1

Ramberg

Grette

3,57•10-7
(1,55)
7,48•10-7
(3,25)

Maks.
Mer enn

Min.
0 (0)

Maks verdi i øverste del
av hullet 6,7 – 12,7 m dyp

0 (0)

Maks verdi i øvre del av
hullet 10 – 16 m dyp

1,92•10-6
(8,33)
Mer enn
1,92•10-6
(8,33)

Det ble brukt et overtrykk på 10 bar ved målingene. Det ble ikke registrert Lugeon-verdier
høyere enn 8,33 Lugeon grunnet begrensninger i måleutstyret. Generelt var det lave Lugeonverdier. I borhullet i Grettetunnelen er det rombeporfyr hele veien bortsett fra en tynn (ca. 10
cm sone) med breksje. I Rambergtunnelen er det basalt til lengdemeter (lm) 123. Under dette
nivået er det sandstein til bunnen av hullet (lm 219). Målingene viser at der det er boret, har
bergartene lav hydraulisk ledningsevne
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6.5 Områdene over tunnelen
6.5.1 Sårbare områder generelt
Med sårbare områder mener vi områder hvor det kan oppstå skader på natur eller bygninger.
Grunnvannsenking fører ikke nødvendigvis til skader. Konsekvensen av en grunnvannsenking
avhenger av hvor den skjer. Punktene under indikerer når en skal være spesielt observant med
hensyn på faren for skader som følge av grunnvannsenking:
- Topografi / nedbørfelt; små nedbørfelt, rask avrenning
- Setningsutsatte masser; bløte leirmasser
- Bygninger og konstruksjoner fundamentert på områder med forskjeller i
løsmassemektighet (dyprenner i berg fylt med setningsømfintlige løsmasser)
- Høy hydraulisk ledningsevne – sand, grus og oppsprukket berg
- Høyt grunnvannsnivå; myrer og kildeframspring (våtmarksområder)
- Grunnvannsmagasin: Små magasin, liten lagerkapasitet
Alle punktene over er i varierende grad, relevante for områdene over Ramberg- og
Grettetunnelen.
De sårbare områdene er først og fremst knyttet til løsmasseområdene (dyprennene). Også
områder med brønner og kildeframspring kan bli påvirket i forbindelse med en
grunnvannsenking, men dyprennene vil i dette prosjektet være styrende for hvilke tiltak som
iverksettes.
Berggrunnen i området er gjennomsatt av sprekkesoner, forkastninger og intrusivganger som
kan være vannførende og nedbørfeltene er små. De fleste løsmasseområdene langs traséen
består med få unntak, av bløte leirmasser med setningspotensiale. Enkelte av områdene er
trange dyprenner, mens andre er større basseng. Selv om løsmassene er vannmettet, er det
drenerbare volumet begrenset, da det meste er leire med svært lav hydraulisk ledningsevne. I
praksis er det kun evt. grovere masser mot bergoverflaten som i første omgang vil bli drenert
ved lekkasjer i tunnelen. Omfanget av slike basseng er ikke kjent, men totalsonderingene
indikerer at det i enkelte områder er morene / grus i overgangen løsmasser / berg.
Soner med oppsprukket berg vil kunne føre til noe av de samme effektene som gruslag på
berg. Sonene vil grunnet høyere hydraulisk ledningsevne enn bergmassen generelt kunne
drenere vann hurtig (dersom de kommuniserer med tunnelen), men de har en relativt
begrenset porøsitet, og er derfor ubetydelige som grunnvannsmagasin.
Deler av området er tettbygde boligområder, primært villabebyggelse.
Som vist over, er det mange faktorer som er avgjørende når en skal vurdere hvorvidt et
område er sårbart. Basert på disse faktorene har vi identifisert områder over og til siden for
tunnelen, som er sårbare. Alle områdene er ikke like sårbare, og områdene er ikke rangert, da
ulike faktorer trekker i forskjellig retning:
Større løsmassebasseng har ofte et større infiltrasjonsområde enn mindre løsmassebasseng
(kan være fordelaktig), har ofte større leirdyp (ufordelaktig) og antall hus fundamentert på
løsmasser som kan bli påvirket, er større (ufordelaktig).
Små løsmassefylte, dyprenner har begrensede infiltrasjonsområder (ufordelaktig), små / ingen
magasin (ufordelaktig), færre boliger fundamentert på løsmasser (fordelaktig), men en større
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andel av boligene er fundamentert både på løsmasser og på berg (ufordelaktig grunnet fare for
skjevsetninger).
Det er registrert to verneområder: Bogen og Tangenbekken naturreservat, vist i Figur 12.
Videre er deler av brattkanten mot fjorden (”Holmestrandsveggen”)og Bassengparken med
området rundt (profil 8800 – 9020), definert som nasjonalt og regionalt viktige naturtyper
(Naturbase).

N

Bogen naturreservat

Tangenbekken
naturreservat

Figur 12: Verneområder nær traséen

6.5.2 Sårbare natur- og boligområder over Rambergtunnelen
Km nr.:
79,220-80,870
Horisontal avstand til tunnelen: 0 m (Rett over tunnelen på deler av strekningen)
Dyp til tunnelen:
131-169 m
Områdebeskrivelse:
Bogen naturreservat ble fredet i 2006. Det fredete området berører følgende gnr./bnr. i
Holmestrand kommune: 55/3, 71/4, 71/12, 72/1. Naturreservatet dekker et totalareal på 581
dekar.
Vernet er primært valgt på geologisk grunnlag fordi det er et meget godt eksempel på
landskapsformen rasskrent i lavabergarter knyttet til en forkastning (del av ”Holmestrandsveggen"), med tilhørende sprekkedaldannelser.
Det som gjør området sårbart med tanke på mulig effekt av tunnelen, er at reservatet omfatter
en intakt rikmyr (Djupedalsmyr) som i seg selv er en meget sjelden naturtype som har høy
verneverdi. I tillegg er denne myra voksested for en truet orkideart, knottblom, registrert i
1996, (kategori "Kritisk Truet" i Rødliste utgitt i 2006), som dessuten er fredet art etter
naturvernloven, (Naturbase og Hagelund 2007).
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N

Figur 13: Bogen naturreservat

Km nr.:
81,370-82,270
Horisontal avstand til tunnelen: 0 til 200 m fra tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
108-131 m
Områdebeskrivelse:
Det er etablert et nytt boligområde øst for traséen der det er planlagt ytterligere utbygging mot
nord (til km 81,370). Resultater fra tidligere undersøkelser (MULTICONSULT, 2007) viser at
det i deler av området er over 20 m til fjell, der løsmassene i dybden består av leire.
Km nr.:
82,570-82,970
Horisontal avstand til tunnelen: 0 til 150 m vest for tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
95-105 m
Områdebeskrivelse:
Rekkehusområde over og vest for tunnelen. Rekkehusene har lengderetning øst vest. Endene
er fundamentert på fjell, men det kan kanskje være noen nord – sørgående løsmasserenner
mellom endepunktene. Det er derfor mulig men antatt lite sannsynlig, at en drenering vil
kunne føre til skader her.
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Km nr.:
82,970
Horisontal avstand til tunnelen: ca. 50 m vest til ca. 150 m øst for tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
95 m
Områdebeskrivelse:
Nytt boligområde i og på begge sider av et dalsøkk, der det kan være løsmasser av betydning.
Km nr.:
83,570-84,320
Horisontal avstand til tunnelen: Over og inntil 50 m vest for tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
69-108 m
Områdebeskrivelse:
Det kan kanskje være noen nordvest – sørøst-gående løsmasserenner i boligområdet over
tunnelen ved km 83,570 til 83,770. Videre er det et boligfelt i forlengelsen av et jorde vest for
traséen ved km 84,070. Det kan være løsmassemektighet av betydning i sentrale deler av dette
området. Ved km 84,320 krysser tunneltraséen trolig en svakhetssone. Sonen fremkommer
som et tydelig søkk i terrenget ut mot stupet. Bolighuset rett opp for søkket kan stå på
løsmasser av betydning.
6.5.3 Sårbare natur- og boligområder over Grettetunnelen
Km nr.:
85,270
Horisontal avstand til tunnelen: 150 m vest for tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
13 m
Områdebeskrivelse:
Eksisterende og planlagte omsorgsboliger i ett drag som ligger vest for traséen. Resultater fra
eksisterende undersøkelser (MULTICONSULT, 2004) viser at det er opp til 13 m til fjell,
med antatt bløt leire i dybden.
Km nr.:
85,470-86,370
Horisontal avstand til tunnelen: 100 til 150 m vest for tunneltraséen
Dyp til tunnelen:
46-81 m
Områdebeskrivelse:
Området ved og sør for Bassengparken. Terrengformasjonene og opplysninger fra
Holmestrand kommune indikerer at løsmassene består av leire og at det kan være
løsmassemektigheter av betydning. Vannstanden i bassenget angir sannsynligvis
grunnvannsnivå lokalt rundt dette.
Det ligger et boligfelt i draget som ligger i forlengelse sørover fra bassengparken. Det kan
være løsmassemektigheter av betydning i denne dalgangen.
Det er ikke registrert noen rødlistearter i selve dammen eller ravinen sør for denne, men
Bassengparken og ravinen mot sør er definert som et viktig naturområde i DNs database
Naturbase. Holmestrandtunnelen passerer under ryggen øst for dammen. Området sør for
dammen er beskrevet som rik edellauskog med lønn, eik, gråor og hegg.
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Figur 14: Bassengparken og ravinene sør for denne

Km nr.:
86,670-87,270
Horisontal avstand til tunnelen: rett over og vest for tunnelen
Dyp til tunnelen:
66-69 m
Områdebeskrivelse:
Markert ravinedal med boliger nedstrøms ved km 86,770. I dette området kan det være
løsmassemektigheter av betydning. Vest for traséen er det blant annet skole og næringsbygg i
området km 86,770–87,270.
Km nr.:
Områdebeskrivelse:

90,570, påhugg sør

Tangenbekken naturreservat
Tangenbekken naturreservat ble fredet som ledd i verneplan for edellauvskog i fylket i 1980.
Formålet med fredningen er å bevare en frodig og sjeldent velutviklet edellauvskog i et aktivt
ravinelandskap. Området er også vurdert som verneverdig i forbindelse med verneverdige
lokaliteter for kvartærgeologi. Reservatet berører eiendommene Gbnr 19/2 og 10/3
(Naturbase).
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Figur 15: Tangenbekken naturreservat

Videre er lokaliteten interessant kvartærgeologisk med aktive ravinedannelser som får utvikle
seg uten menneskelig påvirkning. Dette er dessuten et reservat hvor en ønsker at vegetasjonen
og naturen for øvrig skal få utvikle seg uten annen påvirkning enn det som følger av den
ferdselen som besøkende til reservatet forårsaker. Tangenbekken som danner grensa for
reservatet mot øst, er et sjøørretførende vassdrag opp til et lite, men markert fossefall i
reservatgrensa.
Tunnelprosjektet vil ikke berøre dette reservatet fysisk. Som vist i figur 15 ligger imidlertid
søndre påhugg for Grettetunnelen vest for reservatet, og det er viktig at anleggsdriften ikke
påvirker livet i Tangenbekken.
Når en planlegger riggområdene, utslippsløsninger for anleggsvann og tunnelvann i
driftsperioden, samt hvilke tiltak som settes i verk for å hindre spill og andre utslipp, må en ta
spesielle hensyn til Tangenbekken da denne er ørretførende og renner gjennom et
naturreservat.
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6.6 Brønner nær traséen
Brønnene under er enten registrert i NGUs database eller registrert i forbindelse med
konsekvensutredingen for parsell 5, Holm - Holmestrand - Nykirke (NSB bane 1996).
Brønner nær tunnelen (mulighet for konflikt) er vist uthevet i kursiv i Tabell 14.
Tabell 14: Registrerte brønner

NGU
nr

Type

Adresse

Rambergtunnelen
36479 Fjellbrønn Øgarden 141,
Sande
4917 Fjellbrønn Smørstein,
3080
Holmestrand
1278 Fjellbrønn (3180 Nykirke i
databasen)
Sannsynligvis
Nordre Kleiven
36275 Fjellbrønn Søndre Kleiven

45007 Fjellbrønn

Fjordveien 37

1024 Fjellbrønn Ukjent
16558 Ant.
Ukjent
løsmassebrø
nn
16518 Fjellbrønn Solberg, 3080
Holmestrand
Fjellbrønner Utkanten av
Bogen
naturreservat

Grettetunnelen
3213 Fjellbrønn
3212 Fjellbrønn

Vålerveien 22,
3080
Holmestrand
Vålerveien 22,
3080
Holmestrand

Dyp Kapa- Bruk
[m] sitet
[l/t]
99

Kommentar

0

33

Vannforsyning,
Før trykking
enkelthusholdning
2000 Hytte/fritidsbolig

40

1750 Ukjent

88

500 Ukjent

Boret før 1954. 2
brønner til i samme
område som ikke er
reg. i NGU’s database
140 6000 Energi,
3 brønner til i samme
enkelthusholdning område som ikke er
reg. i NGU’s database.
150 – 200 m Ø for
traséen
80 700 Vannforsyning,
2 brønner til i samme
enkelthusholdning område som ikke er
reg. i NGUs database
40 Ukjen Vannforsyning,
Mulig ute av drift. 80
t enkelthusholdning – 100 m V for traséen
22,5 500 Hytte/fritidsbolig Skråboret, vann i
gruslag
Ca 100 m V for
traséen
Det er i tidligere KU
registrert 2 brønner i
utkanten av Bogen
naturreservat. Disse er
ikke reg. i NGUs
database

150 6000 Energi,
Primære vanninnslag
enkelthusholdning fra dypere enn 30 m.
150 5000 Energi,
Primære vanninnslag
enkelthusholdning fra dypere enn 30 m.
På samme eiendom
som over.
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51

2000 Ukjent

30

5000 Ukjent

31
57

2000 ukjent
2700 Ukjent

Boret før 1955. ca 100
m V for traséen
Boret før 1947. Mulig
nær tverrslag
Boret før 1931
Boret før 195. ca 70 m
V for traséen

16538 Fjellbrønn 3118 Våle
42 1200 Ukjent
Plasseringen til brønnene er vist på Kvartærgeologisk kart vedlegg 5-1 og 5-2.
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TETTESTRATEGI

7.1 Innledning, hvorfor tette?
Hensikten med tetting av tunnelen er firedelt:
•
•
•
•

Unngå uakseptable skader på natur
Unngå uakseptable skader på bebyggelse og annen infrastruktur
Tilfredsstille tunnelens funksjonskrav som byggverk
Redusere pumpekostnader i tunneler med lavbrekk

Så lenge det ikke er tale om innlekkasje av store vannmengder, er de to siste punktene kun et
spørsmål om utforming og dimensjonering av vann-, frostsikring og dreneringsløsning.
Tunnelens funksjonskrav som jernbanetunnel samt pumpekostnader er, som oftest, tilfredsstilt
dersom to av de første punktene er innfridd. De planlagte tunnelene på denne parsellen har
ikke lavbrekk. Temaet funksjonskrav er derfor ikke omtalt videre i denne rapporten.

7.2

Lover og regler

Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven). Kap 2, § 8. (konsesjonspliktige tiltak)
sier: ”Vassdragsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette at tiltak utenfor
vassdraget som kan ha påtakelige virkninger for et vassdrag, må ha konsesjon”.
Ramberg- og Grettetunnelen behøver ikke konsesjon etter Vannressursloven, fordi (design)forutsetningene for tiltaket er at slike endringer ikke vil finne sted. Dersom endringer i
grunnvannsforholdene medfører skader på bebyggelse, tørrlegging av brønner o.l., er dette et
privatrettslig forhold.
Jernbaneverket har ikke utarbeidet generelle miljømål for grunnvann, men grunnvann er
omtalt i Jernbaneverkets tekniske regelverk.
Denne rapporten er utarbeidet for å ivareta kravene i Jernbaneverkets Dok. nr. JD520
UNDERBYGNING, "Regler for prosjektering og bygging – Tunneler". Kapitler i nevnte
regelverk, av spesiell relevans for denne rapporten er ”kap. 4 Krav til omgivelsene”, hvor
”Det skal stilles krav som sikrer at forholdet til omgivelsene er ivaretatt” bl.a. ”setninger som
følge av grunnvannssenkning”, ”utdrenering av brønner” (under 4.1 Funksjonskrav) og ”å få
best mulig bilde av lokale variasjoner (av poretrykk) før tunneldrivingen påvirker forholdene”
er nevnt spesielt. Videre er det i ”kap. 6 Stabilitetssikring” nevnt under ”6.6 Injeksjon”, at
”Før injeksjonsarbeidene starter skal det foretas en vurdering av bergartens oppsprekking,
vannføring og strømretning i fjellet rundt tunnelen. På dette grunnlag settes det opp en plan
forinjeksjonsarbeidene.”

7.3

Generelt om lekkasjer

De færreste norske bergarter har merkbar primær porøsitet. Innlekkasjene fordeler seg derfor
ujevnt langs uregelmessige vannveier. Det meste av lekkasjen i en tunnel skjer i enkelte punkt
og sprekkeplan, mens resten av tunnelseksjonen er tilnærmet tørr. Lekkasjene avhenger av
faktorer som antall sprekker, orientering, sprekkematerialet, bergspenning, forbindelse
mellom vannførende sprekker, grunnvannsgradienten, infiltrasjons- og strømningsforholdene i
grunnvannsmagasinet (eller magasinene) over tunnelen.
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Det er umulig å framskaffe detaljert informasjon om alle faktorene som påvirker innlekkasjen.
Eksakte beregninger av innlekkasjeomfanget er derfor ikke mulig. Det er imidlertid mulig å gi
gode nok estimater på sannsynlige innlekkasjeverdier for seinere å kunne indikere hvilke
konsekvenser innlekkasjen vil kunne føre til, som grunnlag for anbefaling av tettestrategi og
ev. andre tiltak.

7.4

Tetting

Tettestrategien for prosjektet er at de midlertidige og permanente tettemetodene som velges,
skal være de mest kostnadseffektive og tilgjengelige metodene som sikrer at en når
målsettingen om å unngå skade på bygninger eller naturmiljø som følge av endrede
grunnvannsforhold.
Variable faktorer som påvirker strategien er:
• Hydrologi/vannbalanse
• Geologi:
o Hydraulisk ledningsevne i berggrunn
o Løsmasser / geotekniske parametere
o Poretrykk og hydraulisk ledningsevne i løsmasser
• Naturens sårbarhet mhp. grunnvannstand
• Avstand til setningsutsatte boliger, konstruksjoner og teknisk infrastruktur
• Erfaringer med ulike tettemetoder (erfaringer fra nylig avsluttede prosjekt og hvilke
tettemetoder som ble benyttet for å nå de fastsatte målene):
o Oppnådd resultat
o Tettekostnader
For detaljer angående geologi, natur og bebyggelse over tunnelen henvises det til de
respektive kapitlene i denne fagrapporten.

7.5

Innlekkasje til tunneler, erfaringsdata

NGI har i en årrekke samlet og systematisert informasjon om poretrykk, innlekkasjer og
setninger, spesielt i Oslo-området. Mye av dette materialet er videreført og benyttet i
forsknings- og utviklingsprosjektet Miljø- og samfunnstjenlige tunneler hvor en lang rekke
representanter for bransjen deltok, og som resulterte i en rekke publikasjoner, sammenfattet i
følgende fire rapporter fra Statens vegvesen:
- Publikasjon 101
Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg
- Publikasjon 102
Delprosjekt A, Forundersøkelser – Sluttrapport
- Publikasjon 103
Undersøkelser og krav til innlekkasjer for å ivareta ytre miljø
- Publikasjon 104
Berginjeksjon i praksis
- Publikasjon 105
Miljø- og samfunnstjenlige tunneler – Sluttrapport
Prosjektet ”Miljø- og samfunnstjenlige tunneler”, har vært det viktigste grunnlaget for
vurderingene knyttet til forventede innlekkasjer før og etter tetting (samt tettemetoder).
Lekkasjer inn i tunnelen kan føre til poretrykksreduksjon i løsmassene over berg. Redusert
poretrykk fører til økte effektivspenninger i massene som igjen fører til setninger. Potensialet
for setninger med påfølgende skader på hus eller infrastruktur er størst der disse er bygd på
silt / leiravsetninger.
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Erfaringene fra Oslo-området angående sammenhengen mellom lekkasjer og
poretrykksmålinger ved berg er sammenstilt i Figur 16 (bl.a. i Karlsrud, Erikstad og Snilsberg
2003). Figuren viser at det har vært stor spredning i innlekkasjer både fra anlegg til anlegg og
innen det enkelt anlegget både når det gjelder lekkasjer i tunnelene og poretrykksreduksjon
over. Dette skyldes en rekke forhold knyttet både til berggrunnsgeologien, oppsprekkingen,
løsmassene, tettetiltak, måleusikkerheter og representativitet av dataene mm.
Erfaringene viser at en poretrykksreduksjon på 1 – 3 m sjelden gir større setninger enn noen
få cm. Figur 16 viser at dette gir en nedre grense for akseptabel innlekkasje i området 3 – 7
l/min/100 m tunnel (Karlsrud, Erikstad og Snilsberg 2003).

Figur 16: Sammenheng mellom lekkasje og poretrykksreduksjon ved berg rett over en tunnel

Poretrykksreduksjonen varierer videre med avstanden fra tunnelen. Basert på det samme
erfaringsmaterialet som nevnt over, har en kommet fram til en sammenheng mellom
innlekkasje og influensavstand som vist i Figur 17.
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Figur 17: Sammenheng mellom influensavstand og lekkasje til tunnel

Figur 17 viser at selv med en innlekkasje på 3 – 7 l/min/100 m, har en erfaring for at en tunnel
kan påvirke inntil et par hundre meter fra tunnelen. Poretrykksreduksjonen ved en og samme
innlekkasje avtar med erfaringsmessig rundt 2 m pr. 100 m horisontal avstand. Setningsutsatte
områder til siden for tunnelen er derfor ikke så sårbare som de setningsutsatte områdene rett
over tunnelen.
Sårbarheten er selvfølgelig også avhengig av oppsprekking, hydraulisk ledningsevne,
vanntilgang etc. Tunnelene vil krysse en rekke ganger, og enkelte av disse har en markert
høyere hydraulisk ledningsevne enn de omkringliggende bergartene. Dette må en også ta
hensyn til når en vurderer avstanden til sårbare områder.

7.6

Prinsipp for utførelse av forinjeksjon

Systematisk og omfattende sonderboring foran stuff er en god metode for å en indikasjon på
om det er behov for forinjeksjon ut fra satte innlekkasjemål.
Ved forinjeksjon utføres tettingen før tunnelen drives inn i det vannførende partiet. Det legges
opp til at tilstrekkelig tetting oppnås med én injeksjonsomgang i en skjerm med et stort antall
hull. Det kan være aktuelt å supplere injeksjonsskjermen med et antall horisontale hull med
ansett i tunnelstuffen. Alle borhull injiseres med sementbasert injeksjonsmiddel, lave v/c-tall
m/tilsetningsmidler, høyt injeksjonstrykk og stor pumpekapasitet.
Etter gjennomført injeksjon bores kontrollhull der antall og plassering bestemmes på grunnlag
av observasjoner under skjermboring og injeksjon. Kontrollhull med eventuelle
supplementshull injiseres. I vanskelige tilfeller kan det være aktuelt å bore en komplett ny
injeksjonsskjerm. Prosedyren gjentas inntil alle kontrollhull er ”tørre” (ikke målbar
utlekkasje). Etter avsluttet injeksjon og ”tørre” kontrollhull, kan tunnelen sprenges videre.
Antallet salver før neste skjerm gjøres avhengig av en totalvurdering av utviklingen av utført
injisering. Det skal være en overlapp for hver injeksjonsskjerm, der alle nye skjermer starter
inne i tidligere injisert skjerm.
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Tetteklasser

Basert på forutsetningene og bebyggelsen over tunnelene på parsellen Holm-HolmestrandNykirke, presenterte NGI i 2000 et utkast til tettekrav (NGI, 2000). Vi har tatt utgangspunkt i
NGIs forslag, men tatt hensyn til at det etter år 2000 er kommet nye boligområder samt
etablert et naturreservat over tunnelen. Videre ligger tunnelene enkelte steder litt forskjøvet i
forhold til NGIs vurderingsgrunnlag.
Vi har definert følgende fire tetteklasser for Ramberg- og Grettetunnelen:
Tabell 15: Tetteklasser og innlekkasjekrav for Ramberg- og Grettetunnelen

Tetteklasse Innlekkasje
[l/min/100 m]
A
<5
B

5 – 10

C

10 – 20

D

< 50

Tettemetode
Systematisk og omfattende forinjeksjon med mange
injeksjonshull. Minst en salve overlapp mellom skjermer.
Tørre kontrollhull før neste salve.
Systematisk og omfattende sonderboring og forinjeksjon med
mange injeksjonshull pr. omgang. Tørre kontrollhull før neste
salve.
Systematisk sonderboring gjennom hele strekningen. Skjerm
injeksjon ved behov.
Spredt forinjeksjon, tetting av markerte enkeltlekkasjer.
Sonderboring /punktinjeksjon utføres dersom større
vannmengder påtreffes i salvehull. I tillegg utføres
systematisk, lett sonderboring /punktinjeksjon i på forhånd
kartlagte soner.

7.7.1 Rambergtunnelen
Det er utført 4 totalsonderinger samt satt ned poretrykksmålere til fjellflata og i leira i 4 punkt
over Rambergtunnelen. Vurderingene presentert under er gjort før det foreligger
overvåkingsdata fra disse målerne.
Tabell 16: Tetteklasser for Rambergtunnelen

Km
fra – til
78,230-80,170

Tetteklasse
D

80,370–80,870

A

80,870–81,170

D

81,170-84,470

Områdebeskrivelse
Tunnelsålen på kote 25 til 32, mens terrenget over og vest for
tunnelen når opp i 250 – 260 moh. Området over tunnelen
består av fjellskråning med skogsområder. Det er verken
bebyggelse eller løsmasser av betydning over tunnelen. Bogen
naturreservat fra profil 2550, men denne delen av reservatet
består av en skråning sannsynligvis uten grunnvannsavhengig
vegetasjon.
Tunnelen passerer her under Djupedalsmyra i Bogen
naturreservat. Sjelden naturtype med høy verneverdi, samt at
det er påvist en truet orkidé (se kap. 6.5.2).
Tunnelen passerer under kollen sørøst for Djupedalsmyra, et
område tilnærmet fritt for løsmasser og uten sårbar vegetasjon
mhp. grunnvann.
Tunnelen ligger her på kote 27 til 7, mens terrenget over
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tunnelen varierer fra 178 til 80 moh.
Fra km 81,170 til nærmere 82,170 ved Øvre og Nedre Kleivan
er det et flatt område øst for tunnelen som nå utvikles til
boligformål. Massene er kartlagt som strandavsetninger på det
kvartærgeologiske kartet. Resultater fra tidligere undersøkelser
(MULTICONSULT 2007) viser at det i deler av området er
over 20 m til fjell, der løsmassene i dybden består av leire.
Inntil det foreligger nærmere opplysninger om poretrykk anses
massene som setningsømfintlige ved en ev.
poretrykksreduksjon som følge av drenering til tunnelen.
Fra km 82,170 til 82,970 finner en et boligområde rett øst for
tunnelen. Rekkehusområde over og vest for tunnelen fra km
82,570. Rekkehusene har lengderetning øst vest. Endene er
fundamentert på fjell, men det kan kanskje være noen nord –
sørgående løsmasserenner mellom endepunktene. Det er derfor
mulig men antatt lite sannsynlig, at en drenering vil kunne føre
til skader her.
Fra km 82,970 til 83,170 etableres det et nytt boligområde i og
på begge sider av et dalsøkk, der det kan være løsmasser av
betydning.
Det kan kanskje være noen nordvest – sørøst-gående
løsmasserenner i boligområdet over tunnelen ved km 83,570 til
83,770. Videre er det et boligfelt i forlengelsen av et jorde vest
for traséen ved km 84,070. Det kan være løsmassemektighet av
betydning i sentrale deler av dette området. Ved km 84,320
krysser tunneltraséen trolig en svakhetssone. Sonen
fremkommer som et tydelig søkk i terrenget ut mot stupet.
Bolighuset rett opp for søkket kan stå på løsmasser av
betydning. Poretrykksreduksjoner som følge av drenering, kan
derfor føre til setninger.
Denne delen av Rambergtunnelen går under den bratteste delen
av ”Holmestrandsveggen. Området rett over tunnelen er
sannsynligvis allerede drenert grunnet den bratte skrenten, men
en kan ikke tillate større innlekkasjer her pga boligområdene
lenger vest.
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7.7.2 Grettetunnelen
Det er utført 4 totalsonderinger samt satt ned poretrykksmålere til fjellflata og i leira i 2 punkt
over Grettetunnelen. Vurderingene presentert under er gjort før det foreligger overvåkingsdata
fra disse målerne.
Tabell 17: Tetteklasser for Grettetunnelen

Km
fra – til
85,315–86,370
85,315–85,470

Tetteklasse

85,470–86,370

A

86,370-87,270

B

87,270-90,650

D

7.8

A

Områdebeskrivelse
Eksisterende og planlagte omsorgsboliger i ett drag som ligger
vest for traséen. Resultater fra eksisterende undersøkelser
(MULTICONSULT, 2004) viser at det er opp til 13 m til fjell,
med antatt bløt leire i dybden. Området er derfor setningsutsatt
ved poretrykksreduksjon ved fjellflaten som følge av drenering.
Terrengformasjonene og opplysninger fra Holmestrand
kommune indikerer at løsmassene ved og sør for Bassengparken
består av leire. Det ligger et boligfelt i draget som ligger i
forlengelse sørover fra bassengparken. Det kan være
løsmassemektigheter av betydning i denne dalgangen.
Det er ikke registrert noen rødlistearter i selve dammen eller
ravinen sør for denne, men Bassengparken og ravinen mot sør
er definert som et viktig naturområde i DN’s database
Naturbase. Holmestrandtunnelen passerer under ryggen øst for
dammen, men hvorvidt denne tunnelen har redusert poretrykket
ved fjell eller i løsmassene over er ikke kjent (kartlegges nå).
Markert ravinedal med boliger rett øst for traséen. Nordvestsørøstgående rygger med løsmasser mellom hvor det kan det
være løsmassemektigheter av betydning. Vest for traséen er det
bl. a. skole og næringsbygg i området km 86,770–87,270.
Primært jordbruksområder eller utmark over tunnelen. Flere
hundre meters avstand til boligområder som sannsynligvis
ligger på fjell eller grunnlendt mark.

Stipulerte lekkasjer

Tabell 18 viser stipulerte innlekkasjer etter eventuell injeksjon for Rambertunnelen, mens
Tabell 19 viser det tilsvarende for Grettetunnelen.
Tabell 18: Stipulerte innlekkasjer Rambergtunnelen

Km
Klasse
78,230-80,170
D
80,170-80,870
A
80,870-81,170
D
81,170-84,470
A
84,470-84,570
C
Tverrsl./nødutg.
Totalt

Lengde, m
1940
700
300
3300
100

Punkter, l/min
150

Tverrslag/nødutganger for Rambergtunnelen: 100 l/min.
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Tabell 19: Stipulerte innlekkasjer Grettetunnelen

Km
Klasse
85,315-86,370
A(B)
86,370-87,270
B
87,270-90,650
D
Tverrsl./nødutg.
Totalt

Lengde, m
1055
900
3380

Punkter, l/min

Tverrslag/nødutganger for Grettetunnelen: 60 l/min.
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STABILITETSSIKRING AV TUNNELEN

8.1 Generelt
Det forutsettes driving av tunnel med konvensjonell boring og sprengning. Omfanget av
sikring på det enkelte stedet må tilpasses bergkvaliteten slik at tilfredsstillende stabilitet
oppnås. Vurderinger av nødvendig sikringsmengde langs traséen er basert på observasjoner i
felt og tolkning av grunnundersøkelser. Det er svært sannsynlig at man ved driving av
tunnelen vil støte på svakhetssoner, ganger og dårlige partier i berget som man ikke har klart å
fange opp ved undersøkelser i dagen. Vurderingene beskrevet her vil likevel gi en pekepinn
på hvor de største stabilitetsproblemene vil kunne oppstå og på mengdebehovet av sikring.

8.2 Vanlige sikringsmetoder
Grunnforholdene langs traséen er forventet å være varierte fra partier med lite oppsprukne
(massive) bergarter til partier med sterkt oppsprukne bergarter og eruptivganger med innslag
av skifrige, forvitrede bergarter og dagfjell, samt partier med meget dårlig berg. Her vil det
vanligvis være tilstrekkelig å sikre med bolter og sprøytebetong. Boltetetthet og
sprøytebetongtykkelse øker med økt grad av oppsprekking/dårlig fjell. Slik praksis i tunneler
er i dag forventes det at hengen og veggene langs hele tunnelen sikres med minimum 60 mm
tykk fiberarmert sprøytebetong.
I partier med oppknuste soner kan det bli aktuelt å supplere bolte-/sprøytebetongsikringen
med forbolter og armerte sprøytebetongbuer.
Ved spesielt vanskelige bergforhold med store oppknuste svakhetssoner, eller i partier med
liten fjelloverdekning, vil det kunne bli behov for forbolter og full utstøpning.
Vanntett støp kan også bli aktuelt dersom man i partier ikke oppnår tilfredsstillende tetthet
ved for- og etterinjeksjon.

8.3 Klassifisering av bergmassen og tilhørende sikring
Bergmassene er inndelt i representative klasser som er benyttet for lettere å kunne
karakterisere bergmassen og beregne sannsynlig sikring i tunnelene. Klassifiseringen er basert
på Q-systemet. Q-systemet gir sikringsanbefalinger ut fra erfaringer fra eksisterende tunneler.
Sikringsmengden avhenger av bergkvalitet, dvs. Q-verdi, tunnelens spennvidde, eventuelt
vegghøyder og krav til sikkerhet. Sikkerhetskravet beskrives i Q-systemet ved hjelp av en
ESR-verdi, som for en jernbanetunnel er 1,0.
Anbefalt sikring relatert til Q-verdier, spennvidde og ESR er satt sammen i et diagram.
Diagrammet er delt inn i felter der hvert felt tilsvarer en bestemt sikringskategori, men
sikringsmengden i diagrammet varierer kontinuerlig med bergmassekvaliteten. Når Q-verdi,
spennvidde og ESR er kjent, kan en derfor gå inn i dette diagrammet og finne ut hva slags
sikring Q-systemet anbefaler.
8.3.1 Antatt fordeling av bergklasser
Antatt fordeling av bergklasser langs hovedtunnel og tverrslag, er utarbeidet på grunnlag av
observasjoner og tolkning av geologien beskrevet i kapittel 3 og 5, analyse av kjernelogger og
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omfattende sprekkeregistreringer. Det er sannsynlig at det finnes svakhetssoner og dårlige
partier lokalt som ikke er fanget opp av forundersøkelsene. Tabell 20 angir bergklassene i %
av tunnellengde.
Tabell 20: Bergmasseklassifisering

Klassifisering
God
Middels
Dårlig
Veldig dårlig

Q-verdi
10-40
4-10
1-4
0,4-1

% total lengde av tunnelene
14
51
34
1

8.3.2 Sikringsmengder for de ulike bergklasser
Type og mengde sikring for de ulike bergklasser er basert på Q-systemet (Nilsen, B. og
Palmstrøm, A., 2000). Det er tatt utgangspunkt i spennvidde og dimensjoner for teoretisk
sprengningsprofil for hovedtunnelen med utsprengt tverrsnitt ca. 115 m2. Det vil være
ubetydelige endringer i sikringsomfang (mønster/tykkelse) for de ulike klassene for
tverrslagene. Resultatet er vist i Tabell 21. Tabellen skal kun betraktes som en veiledning.
Sikringsarbeidet verken kan eller bør utføres skjematisk etter dette skjemaet, men må vurderes
og bestemmes på stedet.
Tabell 21: Veiledende omfang og type sikring for de ulike bergklassene

BOLTER
BERGKLASSE

SPRØYTEBETONG
heng
mm

vegg
mm

m3 pr.
lm
tunnel1)

5,0

60 3)

60 3)

2,8

3x3m

6,0

60 3)

60 3)

2,8

2,0 x 2,0 m

2,4 x 2,4 m

8,0

80

60

3,5

0,4

1,5 x 1,5 m

1,7 x 1,7 m

13,0

120 4)

80 4)

5,1

0,03

1,2 x 1,2 m

1,2 x 1,2 m

19,0

200 5)

160 5)

8,8

stk. pr.
lm
vegg (mønster)
tunnel 1)

Qverdi

heng
(mønster)

A. God

10-40

3x3m

4x4m

B. Middels

4-10

2,5 x 2,5 m

C. Dårlig

1-4

D. Moderat
sv.sone
E. Stor sv. sone

1) Heng = 18 m2/lm, Heng+vegg = 26 m2/lm; 2) inkludert faktor på 1,8 for ujevn overflate pluss prelletap; 3) erfaring tilsier at det blir
sprøytet med fiberarmert betong i hele hengen og vegger, også i partier med godt fjell; 4) evt. med bruk av buer; 5) spesielt utført bolting og
sprøytebetong eller støp på stuff, stedvis med forbolter.
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8.3.3 Sikring av svakhetssoner
Påhuggsområder og passering av forkastninger, knusningssoner og eruptivganger byr på
ekstra utfordringer som vil kreve mer omfattende sikringstiltak under anleggsperioden og som
permanent sikring.
Sonderboring er en svært effektiv metode for å verifisere den geologiske tolkningen og
detaljbeslutte hvor langt man kan drive før mer krevende tiltak iverksettes. Under
sonderboring vil man kunne påvise forhold som:
- Slepper med leire
- Tett oppsprukket berg
- Berg med betydelig grad av forvitring
- Avstanden fra stuff til ovennevte fenomener
- Løsmassesoner
- Vannførende soner
Det anbefales at det foretas sonderboring i god avstand fra forventede forkastnings- og
knusningssoner da helningen på disse er usikker.
Påhuggsområdene vil kreve spesiell oppmerksomhet. Forsiktig sprengning og reduserte salver
samt større sikringsmengder vil være aktuelt. Omfattende bruk av forbolter og fiberarmert
sprøytebetong er aktuelt for disse sonene.
Påhugget på Rambergtunnelen ved km 84,596 er planlagt plassert i et østvendt, loddrett stup.
Her er det til dels liten sideoverdekning, og drive-/sikringsmetoden må her detaljeres. Det vil
bli behov for forsterkning av berget sideveis for å unngå utfall.
Sikring av fjellskrenten ved Holmestrandsfjellet langs dagsonen mellom de to tunnelene er
beskrevet i kapittel 10.
Påhugg Grettetunnelen ved km 85,170 kommer i konflikt med Holmestrandstunnelen og det
vil kreve omfattende og detaljert beskrevet sikringstiltak i dette området. Påhugget for portal
og en cut & cover løsning vil være ved km 85,210, mens tunnelen vil gå over i fjell ved km
85,315.
Påhugg Grettetunnelen sør ved km 90,570 er planlagt i en avrundet ås som er dekket av marin
leire med spredte, avrundede blokker på overflaten. Dette er erosjonsrester etter gammel
havbunnsavsetning som dekker hele Holmestrandsplatået. Grunnundersøkelser i området viser
at det er store dybder til fjell i dette området.
Påhugget til tverrslaget for Rambergtunnelen ved km 82,020 kommer i en loddrett fjellvegg
og omfattende rensk og sikring av fjellet over påhugget må utføres.
Fra km 80,270-80,770 går tunnelen igjennom et område med kompliserte geologiske forhold
med flere forkastninger med tilhørende knusningssoner inneholdende leire. I dette området
må en være forberedt på økt sikringsomfang som bruk av armerte sikringsbuer av
sprøytebetong, samt utstøpning. Tunnelen krysser tre svakhetsoner som ligger relativt tett,
hvor av to med spissvinkel. Kjerneboring i dette områder indikerer at sonene er sterkt
oppknust og inneholder leire med middels til moderat svelletrykk. Forbolting og reduserte
salvelengder, samt behov for utstøpning på stuff må forventes i dette området.
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I området mellom km 81,210 og 81,320 er det to antatte svakhetssoner og to intrusivganger
tett på hverandre, her antas det behov for forbolting og redusert salvelengde. Det må forventes
bruk at sprøytebetong med tykkelse 200 mm og utstøpning på stuff ved kryssing av disse
sonene.
Det samme gjelder ved km 86,970 hvor tunnelen skjærer sonen i spiss vinkel og erfaringer fra
Holmestrandtunnelen tilsier at svakhetssonen er bred og inneholder mye leire.
Ved overganger mellom basalt og rombeporfyr i km 90,370 kan den store forkastningen gi
oppknust berg som krever ekstra sikringstiltak.
Ved kryssing av de resterende svakhetssonene, som opptrer enkeltvis og krysser tunnelen med
stor vinkel, vil det være behov for forbolting og bruk av fiberarmert sprøytebetong med 200
mm tykkelse.
I forhold til de observasjoner som er gjort på overflaten og erfaringer fra tidligere
tunnelprosjekter i området synes de to tverrslagene å være gunstig plassert, ved km 80,020 og
km 87,670.
Noen av rømningstunnelene ser ut til å måtte krysse enkelte svakhetssoner. Ingeniørgeologisk
kartlegging og erfaringer under tunneldriften vil gi god kjennskap til sonene og der det er
mulighet bør rømningstunnelene flyttes for å unngå at disse krysser eller følger svakhetssoner
over lengre strekk. Rømningstunnelene ved km 79,020, km 80,020, km 81,020, km 84,020 og
km 87,170 bør vies ekstra oppmerksomhet.
Generelt gjelder for bergartene i prosjektområdet at de ligger subhorisontalt. Svakhetssoner
som følger bergartslagene, spesielt i toppen av lavastrømmene (ofte kalt lavatopper) er
vanskelig å forutsi ut fra overflateundersøkelser.
Lavatoppene består av forvitret berg, ofte blandet med sedimenter. Disse lagene kan være fra
noen desimeter til flere meter mektige, og kan gi stabilitetsproblemer og vannlekkasjer over
lange strekninger.
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8.3.4 Sikringsmengder for tunnelene
Totale sikringsmengder i tunnelene er basert på klassifisering av bergmassene beskrevet foran
og ekstra sikringsmengde ved kryssing av forkastninger og knusningssoner. Tabell 22 og
Tabell 23 angir basis sikringsmengder, mens Tabell 24 angir sikringsmengder ved passering
av forkastnings og knusningssoner.
Tabell 22 angir stipulerte sikringsmengder for hovedtunnelen med teoretisk sprengningsprofil
på ca. 115 m2.
Tabell 22: Sikringsmengde for hovedtunneler

Bergklasse

Q-verdi

God
Middels
Dårlig
Veldig dårlig
Sum

10-40
4-10
1-4
0,4-1

% lengde
av
Lengde Bolter
tunnelene
m
stk
14 %
1 638
8 191
51 %
5 968 35 805
34 %
3 978 31 827
1%
117
1 521
11 701 78 196

Armerte
ribber av
Sprøytebetong Forbolting sprøytebetong
m3
stk
stk
4 587
16 709
13 924
597
15 211
39
35 817
15 379
39

For beregning av stipulerte sikringsmengder for tverrslag og rømningstunneler det benyttet
den samme prosentvise fordelingen av bergklasser som for hovedtunnelen. Tabell 23 angir
stipulerte mengder.
Tabell 23: Sikringsmengder for tverrslag og rømningstunneler

Bergklasse
God
Middels
Dårlig
Veldig
dårlig
Sum

Armerte
ribber av
% lengde
Q-verdi
av
Lengde Bolter Sprøytebetong Forbolting sprøytebetong
tunnelene
m
stk
m3
stk
stk
10-40
14 %
449
987
494
4-10
51 % 1 635
6 377
1 799
1-4
34 % 1 090
5 995
1 962
0,4-1

1%

32
3 206

253
13 613

83
4 338

1 773
1 773

Tabell 24 angir ekstra sikringsmengder ved kryssing av antatte svakhetssoner ut fra
observasjoner gjort i dagen, utførte kjerneboringer og erfaringer fra Holmestrandtunnelen.
Tabell 24: Sikringsmengder ved kryssing av svakhetssoner.

Soner Snitt bredde Lengde
Bolter Sprøytebetong Forbolting Utstøpning
Antall m
totalt m
stk
m3
stk
m
21
30
630 11 970
5 544
3 150
315
Sikringsmengdene oppgitt i Tabell 22, Tabell 23 og Tabell 24 angir stipulerte
sikringsmengder og må kun betraktes som veiledende.
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VANN- OG FROSTSIKRING

9.1 Generelt
Vannlekkasjer inn i tunnelene vil kunne ha store konsekvenser for det permanente anlegget.
Det kan oppstå vansker med det elektriske anlegget, mulighet for iskjøving i portalområdene,
og det vil være behov for et permanent opplegg for utpumping og bortledning av vannet. I
tillegg kommer konsekvensene for omgivelsene som er omtalt i eget kapitel.
Dette avsnittet beskriver tilgjengelige vann- og frostsikringsmetoder som finnes i markedet og
går mer i dybden på to av disse da disse er de mest brukte og ansees som mest aktuelle for de
to planlagte tunnelene.

9.2 Forutsetninger, med tiltak
Forutsetninger for god vann- og frostsikring i tillegg til å holde hindre at vann og is gjør skade
på anlegget, er at det skal være muligheter for inspeksjon og vedlikehold bak hvelvet. Dette
krever følgende;
-

Inspeksjonsluker

-

Stiger for å komme opp, evt. også ”takrenner” å gå på

-

Muligheter for feste av sikkerhetsline ved inspeksjon over hvelvet

-

Nødvendig plass bak hvelvet

-

Vannsikringen skal dekke hele profilet og føres helt ned til formasjonsplanet
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Inspeksjonsluker plasseres i byggeperioden slik at disse tilpasses områder med mest mulig
plass.
Ulike løsninger for forenkling ved inspeksjon i form av stiger og takrenner vurderes.
Avstand mellom normalprofil og teoretisk sprengningsprofil = 60 cm. Dette gir plass for
inspeksjon bak og over hvelvet, samt at profilet er stort nok for vanntett utstøpning uten å
utvide profilet (unntatt utvidelse for buet såle).

9.3 Mulige metoder
Det er samlet informasjon om aktuelle metoder for vann- og frostsikring.
I frostsonen er følgende metoder identifisert:
- PE-skum påsprøytet betong
- Membran med ”borrelås”-overflate, påsprøytet betong basert på EPS-sement (utvikles
av to forskjellige leverandører), alternativt med Pyrocoat 800
- Betongelementer med:
- "sandwich-løsning" (isolasjon mellom to lag betong)
- med isolasjon på baksiden (XPS og PE plater)
- med frost- og brannisolerende sjikt av Pyrocoat 800, eller som elementmateriale
- Lettbetongelementer
- Full utstøpning med membran
- Komposittmateriale fra Ørsta Stål
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Ørsta jobber med et komposittmateriale som består av ca. 70% glass og et bindemiddel. Dette
er noe de utvikler sammen med et firma Vello. Samme prinsipp som de vant konkurransen for
Festningstunnelen med. De har basert seg på en kontinuerlig og automatisk produksjon av
kassetter som kan kappes i ønskede lengder. Kassettene, som er laget av komposittmaterialet,
har 3 mm vegger og er 5-6 cm tykke. De er åpne i enden slik at man kan legge inn
isolasjonsmateriale, for eksempel blåse inn 50 mm steinull. De lages nå med høyde 60 cm og
lengde 3 m. Materialet har foreløpig ikke bestått branntesten. Nye tester skal utføres. Deretter
skal det gjennom dynamiske tester i et prøvefelt i en tunnel, og man må få typegodkjenning.
Markedsføres ikke foreløpig, men produksjonslinjen er klar. Kassettene monteres på buer som
står med c/c ca. 3 m. Buene er forankret med fjellbolter med c/c ca. 2 m. Kassettene festes til
buene med 10 mm bolter. Konseptet er basert på bruk i vegtunneler. Det kan i prinsippet også
brukes i jernbanetunneler, men konstruksjonen må forsterkes pga større trykk/sug-krefter. De
prøver å holde samme pris som PE-skum med sprøytebetong, men sannsynligvis blir det noe
dyrere.
I frostfri sone er følgende metoder identifisert:
- PE-skum med sprøytebetong som brannbeskyttelse
- Betonghvelv uten isolasjon
- Gummimatte fra Trælleborg
- Giertsen-duk
Dette er en glassfiberforsterket PVC-duk som er godkjent og benyttes i lavtrafikk
vegtunneler
Løsningene med betongelementer og PE-skum påsprøytet betong beskrives nedenfor mer i
detalj både i frostsonen og i frostfri sone.

9.4 Beskrivelse av løsningene
9.4.1 Generelt
Vannsikring med eller uten frostisolasjon er i utgangspunktet ikke gjennomgående i
tunnelene, men plasseres der hvor vannsig/fukt observeres etter gjennomslag. Omfang og
lokalisering er dermed ikke endelig før etter grundig kartlegging og vurdering i byggefasen.
Tidligere praksis har vært å vannsikre lokalt der en har hatt behov for det for å unngå drypp
på skinnegang, kontaktledning og andre tekniske installasjoner. Dermed har en fjernet
vanndrypp lokalt, men ikke nødvendigvis unngått vannsig i vegger, gangbane, kabelkanaler
osv. Derfor vil det være å anbefale at vannsikringen utføres rundt hele tunnelprofilet og ned til
formasjonsplanet på begge sider, uavhengig av hvor vannet har kommet inn i tunnelprofilet.
Det kan imidlertid fortsatt forekomme at fukt i vegger ikke blir avskjermet i områder der
resten av profilet er ”tørt”.
9.4.2 Betongelementer
Løsningen med betongelementer vil gjøre at tunnelen er helt innkledd med betongelementer
på de strekningene det er behov for vann og frostsikring. Elementene vil være prefabrikkerte
og bygget opp av armert betong med tykkelse 150-180 mm og frostisolert med 50 mm XPS
eller PE plater der det er behov for frostisolering. Vannsikringen vil bestå av en homogen
PVC- membran som henges opp i fjellboltene og helsveises før montasje av elementene.
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Figur 18: Skisse av løsningen med betongelementer

Profilet vil være delt opp av 4 elementer. På hver side vil veggelementene bli ført opp til ca.
3,5 m over ferdig spor. Videre vil hvelvet bli dekket med 2 elementer med fuge i senterlinje
tunnel. Veggelementene vil være mellom 5 og 6 m brede, mens hvelvelementene vil ha halve
bredden. Veggelementene vil bli satt ned på et sålefundament og festet i øvre del med 2
fjellbolter. I fugen mellom vegg- og hvelvelement vil det bli lagt inn et neopren bånd. Hvert
av hvelvelementene vil også bli festet med 2 fjellbolter. Alle elementer vil være forbundet
med stållasker slik at hver enkelt bolt ikke er kritisk for å holde elementene oppe. Fri avstand
mellom betongelementer og teoretisk sprengningsprofil vil være 400 mm der hvor det ikke er
behov for tung sikring.
9.4.3 PE- skumplater med nettarmert sprøytebetong
Denne konstruksjonen vil også dekke hele tunnelprofilet der den er valgt, fra formasjonsplan
til formasjonsplan med et styrt profil der normalprofilet er den ytre begrensningen mot
trafikkrommet. Det styrte profilet etableres med et boltemønster med c/c 1,2 m, med skiver på
begge sider av konstruksjonen.
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Figur 19: Skisse av løsningen med PE-plater

Selve ”skallet” består ut mot trafikkrommet av nettarmert sprøytebetong med tykkelse
minimum 70 mm. Dette utgjør brannbeskyttelsen av PE- skumplatene innenfor. Selve PEskumplatene har en tykkelse på 55 mm. Det etableres rissanvisere både langsetter og på tvers
av tunnelen, slik at herdings- og temperaturbetingede bevegelser i sprøytebetongen skal tas
opp der. Maksimale avstander mellom rissanvisere er under revurdering basert på nye
undersøkelser ved utførte prosjekter, bl.a. Oslofjordtunnelen og Jong-Asker-tunnelene.
Selve vannsikringen utgjøres av en kombinasjon av drensspor og overlapp etter
”taksteinsprinsipp” for PE- platene og klembånd/skiver i boltegjennomføringene.

9.5 Erfaringer med løsningene
Generelt kan det sies at PE-skumplatene er en mer fleksibel løsning, idet man kan vurdere
behovet og evt. supplere med sikring på nye partier på senere tidspunkter. Betongelementene
egner seg dårlig til "flekkvis" montasje, og beslutning om hvilke partier som skal sikres må
tas på et tidligere tidspunkt enn med PE-skum. Dette vil sannsynligvis medføre at det vil gå
med flere m2 med betongelementer enn med PE-skum, fordi man må "ta i så man er sikker"
ved bruk av betongelementer. På den annen side er det erfart, også fra Jong-Asker-tunnelene,
at det oppstår vanndrypp meget lenge etter drivingen er avsluttet i et tidligere tørt område, slik
at beslutning om vannsikring kan komme for sent i byggeperioden.
Hvis det blir aktuelt å sikre tunnelen systematisk bortfaller dette argumentet.
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9.5.1 Statens vegvesens erfaringer
Statens vegvesen driver et forsknings- og utviklingsarbeid på vann- og frostsikring i
vegtunneler. Det arbeides med nye materialer, vesentlig ut fra brannbetraktninger.
Etter avtale med JIU har Multiconsult startet en dialog med Statens Vegvesen om erfaringer
med eksisterende og utvikling av nye løsninger for vann- og frostsikring i vegtunneler.
I oppstarten av dette har vi hatt kontakt med SVV Region Øst-Stor Oslo Distrikt, ved
Seksjonsleder Drift, Lars Erik Hauer og Driftsleder tunneler, Jon Gunrosen. Telefonsamtaler
og e-mail-korrespondanse med dem har resultert i mye foreløpig informasjon om alle
temaene.
Dette kapittelet begrenser seg til en grov, foreløpig oppsummering av SVV sine erfaringer
med drift og vedlikehold av de to hovedtypene løsninger som er mest brukt i
høytrafikktunneler i Oslo-området:
Betongelementer er valgt på de nyeste prosjekter i Akershus, mens PE-skumplater med
sprøytebetong er valgt i Oslo. De ”gamle” vegkontorene i Oslo og Akershus har tidligere gjort
forskjellige vurderinger og prioriteringer i denne sammenheng: Betongelementene har vært
litt dyrere enn PE-løsningene, anslagsvis 100-150 kr/m2, men er ofte blitt vurdert som
estetisk/trafikksikkerhetsmessig bedre i høyt trafikkerte vegtunneler. Det er også nevnt
tradisjonelt forskjellig valg av konsulent som mulig delårsak til valgene.
I det følgende er det gitt noen kommentarer angående positive og negative momenter ved
løsningene ut fra Statens vegvesens erfaringer. Det er bare medtatt momenter som er relevante
for jernbanetunneler. I tillegg er det en del momenter som er relevante bare for vegtunneler,
og som ikke er medtatt (eks. robusthet mot påkjørsler)
9.5.2 PE-skumplater
Fordeler
Lavere byggekostnad.
Lettere å tilpasse geometrien ved tverrsnittsendringer.
Lettere å reparere ved småskader. (Disse småskadene vil en ofte ikke ha ved betongelementer,
da de er mer robuste).
Ulemper
Må kontrolleres jevnlig for å hindre betongnedfall, spesielt ved fuger (oppknusning ved
temperaturbevegelser).
Vanskelig (tid og kostnadskrevende) rengjøring.
Trangt og vanskelig å komme til på baksiden for inspeksjon og reparasjon (f.eks. tetting av
lekkasjer).
Membran punkteres av stort antall stag. Stort antall lekkasjer, som kan være vanskelig å
lokalisere ifm reparasjon. Dette har ført til stort omfang av istappfjerning og salting om
vinteren. Dette kan vi få mer konkret informasjon om, hvis vi vil undersøke dette nærmere.
SVV har tallgrunnlag for begge løsninger, slik at konkret sammenligning er mulig.
Dilatasjonsfugene har ofte for stort spenn (avstand), slik at de ikke klarer å ta opp
bevegelsene. De fleste dilatasjonsfugene er imidlertid dannet uten rissanviser. Det oppstår
over tid knusning i fugene slik at betongflak faller ut, sammen med fugematerialet. Ofte dårlig
heft til betongen. Vannlekkasjer forekommer i disse fugene. ( Anm.: I jernbanetunnelene er
det benyttet rissanvisere, og dette skal benyttes hvis metoden er aktuell på kommende
prosjekter. Maksimalavstander mellom rissanvisere er under revurdering, basert på nyere
erfaringer fra bl.a. Oslofjordtunnelen og Jong-Asker-tunnelene).
PE-skumplatene bekymrer Statens vegvesen.
Generelt: Mye vannlekkasjer og vintervedlikehold for PE-løsning sammenlignet med
betongelementer.
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9.5.3 Betongelementer
Fordeler
God estetikk med ”trivelig” og lys tunnel
Lett å renholde.
Vannlekkasjer er ikke noe problem.
Tåler større nedfall fra berget.
Elementer kan skiftes ut. Men begrenset standardisering gjør dette i dag kostbart og
tidkrevende. Imidlertid må det påpekes at kun et fåtall elementer er skiftet ut hittil, over til
sammen 15 år og i opp mot 100 km tunneler (også med bare veggelementer). Statistikk på
dette burde innhentes/bearbeides. For jernbanetunneler er det sannsynligvis lite aktuelt med
utskifting av elementer, da påkjørsler ikke er aktuelt.
Betongelementer tåler større nedfall fra bergoverflaten enn PE-skumhvelv.
Ulemper
Må føre grundig kontroll med bolter og stag. (Jernbaneverket melder at man må etterstramme
festebolter i Romeriksporten)
Merarbeide ved utskifting, spesialbestilling av elementer (kfr meget lite omfang og lite aktuelt
for jernbanetunneler kommentert over).
Mange fuger å vedlikeholde. Dette har vært et problem flere steder, men fugeløsningene er
blitt bedre utviklet med tiden.
Trangt og vanskelig med inspeksjon. Dette er nok et generelt problem, da dette ikke har vært
hensyntatt/vektlagt på tidligere prosjekter. Vil bli betydelig forbedret ved å øke avstanden
mellom normalprofil og teoretisk sprengningsprofil til 60 cm.
9.5.4 Vedlikehold
Drift og vedlikehold av tekniske utrustninger blir rimeligere med en tunnel som er helt
innkledd i hele lengden. Det bør utføres levetidskostnader basert på informasjon om kostnader
for drift og vedlikehold.
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SIKRING AV HOLMESTRANDSFJELLET

10.1 Innledning
I forbindelse med planlagt bygging av ny Holmestrand stasjon er det i hovedplanfasen foretatt
en rasrisikovurdering: "Vestfoldbanen-Rasrisiko Holmestrand. 15.januar 1999". Denne er
utført av NGI, og er en grundig analyse av stabilitet og skredfare, sikringsvurderinger, og
kostnadsberegninger.
Forutsetningen for arbeidet den gang var en horisontalkurvatur med radius 1350 m gjennom
stasjonsområdet. NGI anbefalte at linja ble flyttet lenger fra fjellveggen for å få plass til
rassikring i form av grøfter og voller. Dette betinget at radiusen ble endret til 1000 m. Senere
er det kommet nye krav til kurvatur, og det skal nå være en radius på minst 2000 m gjennom
stasjonsområdet.
Med dette som utgangspunkt er situasjonen blitt ytterligere komplisert fra det som av NGI ble
ansett som problematisk, idet linja nå kommer nærmere fjellet enn med radius 1350 m. Dette
betinger nye vurderinger av sikringsmetoder, med tilhørende nye kostnadsoverslag.
Fjellsiden bak stasjonen har en høyde på opptil 80 m, og helningen av hovedstupet er 50-70o,
men delvis med steilere, og til dels overhengende partier.

10.2 Beskrivelse av skredfaren
I det følgende er det gitt utdrag av rapporten fra NGI som beskriver de viktigste
hovedtrekkene i kapittel 3. Stabilitet og skredfare.
Statens vegvesen og NSB/Jernbaneverket har utført rensk av fjellet hvert femte år fra
mellomkrigstiden til ca. 1988, da det ble foretatt omfattende sikringsarbeid med nett og bolter.
Hver gang er det blitt rensket ned 2-300 m3 løs stein.
I forbindelse med bygging av Holmestrandtunnelen ble det registrert et løst fjellparti,
"Paven", som ble sprengt ned i 1997/98. Det ble sprengt ned ca. 17000 m3, og sikret med 300
bolter på den fjellflaten som ble eksponert.
NGIs kartlegging har påvist en rekke steder som vil kreve sikring i form av nedsprengning,
rensk, bolting og nettsikring. Bl.a. er det beskrevet fjellpartier på flere tusen m3 som må
sprenges ned, omfattende renskearbeider, sikring med bolter/stag, steinsprangnett og wirenett
vil være påkrevet. Omfanget av sikringsarbeidene vil øke ved at linja nå kommer nærmere
fjellveggen.
Det er lite sannsynlig at sikring med bolter og nett kan gi 100 % sikkerhet mot nedfall over
lengre tid, og sikringen vil trenge regelmessig vedlikehold. Små steiner som kan passere
gjennom nettmaskene kan, med fallhøyder på opptil 70 m forårsake skader. Isdannelse og
nedfall av is er også beskrevet som en mulig ulykkeårsak.
NGI-rapporten sier:"Fjellsikring med bolter og nett alene er derfor ikke en tilstrekkelig
løsning for å ivareta sikkerheten på en høyhastighets jernbanelinje. Det må være tilstrekkelig
avstand til fjellet for å unngå at småstein og is faller på banen. Fjellsikring bør kombineres
med andre tiltak som fangvoll og grøft med dempepute, kombinert med fanggjerde med
bremseelementer. Alternativt kan det bygges skredoverbygg kombinert med bolting."
Beregninger av utsprangslengder av nedfall indikerer at voll/gjerder av normale dimensjoner
ikke sikrer mot steinsprang, og "man må regne med at full sikring av den øvre delen av stupet
med nett og bolter må brukes sammen med en voll og grøft."
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Et skredoverbygg kan konstrueres for å gi den nødvendige sikkerhet der det ikke er plass til
en voll og grøft.
Det kan bli nødvendig med full fjellsikring med bolter og nett på deler av strekningen der det
bygges skredoverbygg."
Vi vil poengtere at disse uttalelsene fra NGI er skrevet med den forutsetning at linja ligger
lenger vekk fra fjellsiden enn det som nå er aktuelt.

10.3 Forslag til sikringstiltak
1. Det foretas en grundig inspeksjon av de usikrede fjellflatene med kompetent
ingeniørgeologisk personell for en kartlegging av rasfaren. Dette betinger bruk av
klatreutstyr.
2. Sprengning av større usikre partier som ikke lar seg renske ned.
3. Manuell rensk av fjellflatene for å få ned det som er løst.
4. Bolting av potensielt løse blokker.
5. Nettsikring på flater som ikke allerede er nettsikret.
6. Beskyttelsesvegg på hele strekningen langs plattformen, antatt nødvendig i 4 m høyde
over plattform, totalt 250 m. Fra enden av plattformen mot nord, og til portalen for
Rambergtunnelen kan det også benyttes en forlengelse av betongveggen, alternativt
benyttes blokker av larvikitt (ca. 1 m3/stk) med støtdempende masser bak. Dette valget
bør gjøres i samarbeid med arkitekt.
7. Skredoverbygg som forlengelse av portalen på søndre påhugg på Rambergtunnelen, til
sammen ca. 45 m.
Som det fremgår vil det bli omfattende arbeider i selve fjellsiden, noe som vil kreve mye
manuelt arbeid med personell med klatreutstyr, og borutstyr etc. spesielt tilpasset denne typen
arbeid. "Paven" ble sprengt ned ved hjelp av arbeidsplattform som hang i mobilkran som sto
på toppen. Det er uvisst om det er mulig å komme til på lignende vis på resten av fjellsiden.
Med kurveradius 2000 m vil det ikke være plass til fangvoll og grøft, og man må derfor i stor
grad basere seg på direkte sikring av fjellveggen, samt en beskyttelsesvegg mot plattformen..
Hele strekningen er 600 m lang, og i gjennomsnitt ca. 70 m høy, dvs. ca. 42 000 m2. Det er
foreløpig antatt nødvendig å renske hele flaten, men bare nettsikre ned til 10 m over foten av
fjellet, dvs. ca. 36 000 m2. Det er allerede utført ca. 12 000 m2 nettsikring av fjellsiden, og det
gjenstår da ca. 24.000 m2. Det er mulig at noen deler av fjellsiden er så bra at nettsikring ikke
er nødvendig, men vi anser det som lite sannsynlig. Vi har antatt at ca. 1000 m2 må sikres med
wirenett i tillegg til steinsprangnett.
Boltesikring er også utført på deler av fjellsiden, antatt 14 000 m2 inkludert de partiene som er
nettsikret. De gjenstående 28 000 m2 antar vi må sikres med ca. 1 bolt pr 10 m2.
Det er antatt tre partier som må sprenges ned. De er anslått til flere tusen m3 hver.
Det anbefales at sikringen av Holmestrandsfjellet i dagsonen mellom tunnelpåhuggene utføres
som en egen kontrakt før arbeidene med tunneler og dagsone starter.
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1 BAKGRUNN
1.1 Vegtunnelen i Holmestrand
Bygging av dobbeltspor ved Holmestrand medfører at eksisterende vegtunnel i Holmestrand
blir berørt. Tilgjengeligheten til nordre tunnelportal blir avskåret som følge av det nye
dobbeltsporet. I Jernbaneverkets hovedplan og kommunedelplanen for Holmestrand sentrum
er det derfor forutsatt at nordre del av vegtunnelen ikke lenger kan benyttes for biltrafikk. I
kommunedelplanen er det likevel forutsatt bygget en ny tilknytning til tunnelen ved den
gamle politistasjonen, alternativt i forlengelsen av Weidemanns gate, slik at
gjennomgangstrafikk på Rv 313 ikke belaster søndre deler av Holmestrand.
Med bakgrunn i erfaringene med de langvarige stengningene av tunnelene på E18 fremla
statens vegvesen høsten 2007 et behov for å opprettholde bruk av eksisterende vegtunnel som
omkjøringsveg ved stengninger av E18. Primært var det et ønske om å opprettholde mulighet
for bruk av hele vegtunnelen slik at omkjøringstrafikken heller ikke belastet nordre del av
Holmestrand sentrum. Det er derfor sett på ulike muligheter for å løse denne
vegproblematikken.

1.2 Trafikkmønster
I forbindelse med sluttføring av arbeidet med hovedplan for jernbanen og kommunedelplanen
for Holmestrand sentrum i 2001, ble det som nevnt ovenfor forutsatt opprettholdelse av
søndre del av vegtunnelen forbi Holmestrand. Bakgrunnen for dette var vurderinger av
gjennomgangstrafikken på Rv 313 nord/syd i Holmestrand etter at ny E18 var åpnet. Som vist
i prognose 2000 i figuren nedenfor viste beregningene i 2001 en gjennomgangstrafikk på 3 –
4 000 kjøretøyer i nord-/sydlig retning forbi Holmestrand. Erfaringene etter åpning av E18
viser at denne gjennomgangstrafikken er betraktelig lavere og mindre enn 1 000 kjøretøyer pr.
døgn.

Vegnett Holmestrand Rapport300108.doc

Dokumentnummer: UVB-50-0-21003
Bane 1510 Holm - Holmestrand - Nykirke
Vegnett Holmestrand - Trafikk / beredskap Holmestrand

Dato:
Revisjon:
Side:

30.01.2008
000
4 av 15

Med bakgrunn i den reviderte prognosen er det gjort en vurdering av trafikkstrømmene til/fra
og gjennom Holmestrand sentrum. Gjennomgangstrafikken i Holmestrandsentrum utgjør ca
2 500 biler i døgnet, der trafikken mellom platået og rv 313 i nord utgjør hovedtyngden.
Trafikken til og fra sentrum utgjør ca. 6 500 biler i døgnet. Den alt overveiende trafikken i
Holmestrand sentrum er lokale reiser, der trafikk mellom platået og byen er den klart
dominerende.

1.3 Beredskapsplan E18 – Omkjøring ved stengte tunneler
Beredskapsplanen for E18 omfatter strekningen fra Bergsengakrysset i Sande til
Hellandkrysset i Re kommune. Strekningen har en lengde på 35 km og omfatter 9 tunneler
hvorav 6 med en lengde på over 500 meter.
Alternativ rute for trafikken på E18 ved en hendelse på strekningen er Rv 313 Bergsenga –
Hellandkrysset både for sydgående og nordgående trafikk. Omkjøring vil bare rent
unntaksvis, som ved bilbrann, iverksettes for begge retninger samtidig.

Bjørgetunnelen

Bolstadtunnelen

Hanekleivtunnelen
Løkentunnelen
Hillestadtunnelen
Islandtunnelen
Bringåkertunnelen
Botnetunnelen
Brekketunnelen
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Sannsynligheten for ulike hendelser i tunnelene er beregnet i beredskapsplanen og viser
følgende:

Beregningene er gjennomført med vegvesenets beregningsprogram TUSI som bygger på
statistiske data fra norske tunneler.
Havarerte kjøretøyer tilsier i hht beredskapsplanen normalt ikke behov for å stenge tunneler.
Tiltak fra vegtrafikksentralen ved havari i gjennomgående felt i tunnelen tilsier stengning av
felt ved kjørefeltsignal og nedsetting av hastighet. Ved ulykker som gir stengning av ett
tunnelløp, vil tiltak være omkjøring på Rv 313 mellom Bergsenga- og Hellandkrysset. Ved
stengninger som varer over 2.5 time vil en med dagens praksis iverksette omregulering til
toveis trafikk i ett tunnelløp. I tillegg til hendelser i tunnelene, vil en også ved
personskadeulykker på dagstrekninger kunne iverksette omkjøring. Siden åpningen av E18 i
oktober 2001 er det registrert 51 personskadeulykker på hele strekningen.
Utover disse ikke planlagte hendelser, vil det på grunn av vedlikehold eller service osv. være
behov for å stenge tunnelløp. Da dette er planlagte tiltak, vil toveisregulering i ett løp være det
normale tiltak og derfor ikke bety behov for omkjøring.
Med bakgrunn i beredskapsplanens beregning av hendelser, vil en måtte regne med 8 -10
stengninger pr. år som gir omkjøring på Rv 313 gjennom Holmestrand. Trafikkbelastningen
ved omkjøring vil avhenge av tidspunkt for hendelsen og vil variere avhengig av årstid,
ukedag og tidspunkt på døgnet.
Da omkjøringssituasjoner maksimalt vil vare i 2.5 time pr. hendelse vil omkjøringstrafikk
som belaster Holmestrand gjennomsnittlig utgjøre størrelsesorden 10 timer pr. år.

1.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
I forbindelse med hendelsen med stengt E 18 i Vestfold grunnet ras i Hanekleivtunnellen har
Fylkesmannen sammen med Statens vegvesen og berørte kommuner foretatt en risiko og
sårbarhetsanalyse for denne veistrekningen. Analysen viser at man må påregne at E 18 kan bli
stengt i kortere eller lengre perioder. For å avvikle trafikken ved stengning er det viktig at
man har alternative kjøreruter. Rv. 313 med eksisterende Holmestrandstunnel vil være viktig
å beholde for å kunne ha alternative kjøreruter. Erfaringen med at Holmestrandstunnellen
også ble stengt, når den fungerte som omkjøringsvei, viste med all tydelighet svakheten med
omkjøring gjennom Holmestrand sentrum.
Foreløpig konklusjon er at man må opprettholde rv. 313 med Holmestrandstunnellen som
omkjøringsalternativ for å sikre fremkommelighet dersom E 18 skulle bli stengt.
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2 VURDERTE LØSNINGER
2.1 Prosessen bak vurderte løsninger
Det er avholdt en møteserie med representanter fra Statens vegvesen og Holmestrand
kommune for utvikling av de ulike vegløsningene.
Det ble tidlig klarlagt at ønsket om å opprettholde bruk av hele vegtunnelen ikke er teknisk
gjennomførbart. Som vist i figuren nedenfor skjærer den nye jernbanetunnelen inn i
vegtunnelen over en lengre strekning syd for stasjonen. Først ved snitt C-C som vist i figuren
er det mulig å reetablere adkomst til vegtunnelen. Justering av jernbanetraseen er vurdert. På
grunn av stive krav til geometri for jernbanen og fjellforholdene ved påhuggsområdene og i
dagsonen forbi stasjonen er det bare marginale justeringsmuligheter.

Da den klart dominerende trafikken i Holmestrand sentrum er mot platået og
gjennomfartstrafikken i nord/syd er svært liten, er det også vurdert løsninger som ikke
opprettholder bruk av eksisterende vegtunnel, men bedrer hovedadkomsten til bysentrum fra
platået.
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2.2 Alternativ A

Alternativet viser ny tunnel fra den gamle politistasjonen til eksisterende vegtunnel samt
etablering av miljøgate i Rådhusgata og Langgata.. Hovedtrase for gående og syklende i
eksisterende jernbanetrase mellom sentrumskjernen og ny stasjon.

2.3 Alternativ B

Alternativet omfatter ny tunnel fra Weidemannsgate til eksisterende vegtunnel med
rundkjøring i fjell og egen arm for trafikken mot platået. I tillegg er vist etablering av
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miljøgate i Rådhusgata som videreføres i ny hovedgate i nedlagt jernbanetrasé til syd for
sentrumskjernen. Hovedtrase for gående og syklende i eksisterende jernbanetrase mellom
sentrumskjernen og ny stasjon, samt gågate i Langgata.

2.4 Alternativ C

Alternativet omfatter ny veg diagonalt over stasjonsområdet i sør med videreføring i
eksisterende jerbanetrasé ned i ny betongtunnel/fjelltunnel fram til eksisterende vegtunnel.

2.5 Alternativ D
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Alternativet omfatter ny tunnel fra Weidemannsgate for trafikken mot platået. I tillegg er vist
etablering av miljøgate i Rådhusgata som videreføres i ny hovedgate i nedlagt jernbanetrasé
til syd for sentrumskjernen. Hovedtrase for gående og syklende i eksisterende jernbanetrase
mellom sentrumskjernen og ny stasjon, samt gågate i Langgata.
Eksisterende vegtunnel nedlegges.

2.6 Alternativ E

Alternativet omfatter ny tunnel fra Weidemannsgate for trafikken mot platået. I tillegg
etablering av hovedgate på sjøsiden og ny hovedgate i nedlagt jernbanetrasé sør for
Weidemannsgate. Hovedtrase for gående og syklende i eksisterende jernbanetrase mellom
sentrumskjernen og ny stasjon, samt gågate i Langgata. Eksisterende vegtunnel nedlegges.
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2.7 Alternativ F

Alternativet omfatter ny tunnel fra Torget for trafikken mot platået. I tillegg er vist etablering
av miljøgate i Rådhusgata som videreføres i ny hovedgate i nedlagt jernbanetrasé til syd for
sentrumskjernen. Hovedtrase for gående og syklende i eksisterende jernbanetrase mellom
sentrumskjernen og ny stasjon, samt gågate i Langgata. Eksisterende vegtunnel nedlegges.

2.8 Kombinasjon av alternativ A og F
Holmestrand kommune har ønsket vurdering av denne løsningen. Kombinasjon vil omfatte to
nye tunneler - fra politistasjonen til eksisterende vegtunnel samt ny tunnel fra Torget for
trafikken mot platået. Kombinasjonen omfatter i tillegg etablering av miljøgate i Rådhusgata
som videreføres i ny hovedgate i nedlagt jernbanetrasé til syd for sentrumskjernen. Den nye
hovedgata vil i dette tilfelle ikke belastes med gjennomgangstrafikk nord/syd, bare
lokaltrafikk slik at det kan etableres gågate i Langgata. Hovedtrase for gående og syklende i
eksisterende jernbanetrase mellom sentrumskjernen og ny stasjon.

2.9 Kostnadsoverslag
Det er gjennomført grove kostnadsberegninger som grunnlag for vurdering og anbefaling av
alternativ løsning. Kostnadene omfatter de tiltak som er omtalt i alternativsbeskrivelsen uten å
ta stilling til kostnadsansvaret for gjennomføring av de ulike tiltak. Kostnadene vil bli videre
bearbeidet i en detaljplanfase.
Sammenstilling av de foreløpige beregningene er vist nedenfor:
Veg

Alt A
23

38

16

38

14

38

Alt A+F
38

Tunnel

30

84

63

57

48

17

47

Geoteknisk sikring

0

3

3

3

3

0

0

Byggherrekostnader, grunnerverv

0

3

12

0

3

0

0

Prosjektering, byggeledelse, uforutsett. ca 10%

7

12

11

12

6

5

10

60

140

105

110

75

60

95

SUM ekskl mva
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3 VURDERING AV ALTERNATIVENE
Alternativ A oppfyller i henhold til Vegvesenets tilbakemeldinger kravene om beredskapsveg
via eksisterende vegtunnel ved stengt E18. Løsningen gir lite trafikal bedring for Holmestrand
by i en normalsituasjon.
Løsningen er i overensstemmelse med Jernbaneverkets forutsetninger i forbindelse med
hovedplanen og behandlingen av kommunedelplanen for Holmestrand sentrum. Kostnader for
opparbeiding av miljøgate i Langgata var ikke medtatt i Jernbaneverkets i forbindelse med
hovedplanen, da opparbeidelse av Langgata ikke naturlig kan betraktes som Jernbaneverkets
ansvar.
Alternativet har sammen med alternativ F lavest kostnader
Alternativ B oppfyller i henhold til vegvesenets tilbakemeldinger ikke kravene om
beredskapsveg via eksisterende vegtunnel, da tilknytningspunktet til tunnelen ligger syd i
sentrum. Løsningen gir i stor grad trafikal bedring for Holmestrand by i en normalsituasjon.
Alternativet er svært kostbart og løsningen med rundkjøring i fjell er etter vår vurdering
uheldig trafikalt og sikkerhetsmessig. Vurdering av tilgjengelige grunnundersøkelser viser en
nødvendig forskjæring for fjelltunnel i løsmasser med dybde på over 20 meter inn mot fjellet.
Dette vurderes som uakseptabelt kostnads- og inngrepsmessig.
Alternativet foreslås derfor forkastet.
Alternativ C oppfyller kravene fra Statens vegvesen om beredskapsveg via eksisterende
vegtunnel ved stengt E18, men gir svært lite trafikal bedring for Holmestrand by i en
normalsituasjon.
Alternativet er svært kostbart og løsningen er uheldig arealbruksmessig for sydområdet ved
stasjonen og når det gjelder gang- og sykkelvegløsning i nedlagt jernbane fram mot stasjonen.
Alternativet foreslås forkastet.
Alternativ D oppfyller i henhold til Vegvesenets tilbakemeldinger ikke kravene om
beredskapsveg da løsningen ikke har tilknytning til eksisterende vegtunnel. Løsningen gir i
stor grad trafikal bedring for Holmestrand by i en normalsituasjon.
Alternativet er svært kostbart med en nødvendig forskjæring for fjelltunnel i løsmasser med
dybde på over 20 meter inn mot fjellet som i alternativ B.
Alternativet foreslås derfor forkastet.
Alternativ E oppfyller i henhold til Vegvesenets tilbakemeldinger ikke kravene om
beredskapsveg da løsningen ikke har tilknytning til eksisterende vegtunnel. Løsningen gir i
stor grad trafikal bedring for Holmestrand by i en normalsituasjon.
Alternativet har en nødvendig forskjæring for fjelltunnel i løsmasser med dybde på over 20
meter inn mot fjellet som i alternativ B. Holmestrand kommune har gitt tydelige
tilbakemeldinger på at alternativet ikke er akseptabelt på grunn av konseptet har ny hovedgate
i sjøfronten forbi bykjernen.
Alternativet foreslås derfor forkastet.
Alternativ F oppfyller i henhold til Vegvesenets tilbakemeldinger ikke kravene om
beredskapsveg da løsningen ikke har tilknytning til eksisterende vegtunnel. Løsningen gir i
stor grad trafikal bedring for Holmestrand by i en normalsituasjon.
Alternativet har sammen med alternativ A lavest kostnader.
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Kombinasjon av alternativ A og F oppfyller i henhold til Vegvesenets tilbakemeldinger
kravene om beredskapsveg via eksisterende vegtunnel ved etablering av tunnelen i alternativ
A. Denne tunnelen vil også fungere for gjennomgangstrafikken nord/syd. Tilleggselementene
fra alternativ F vil være av lokal karakter, der ny hovedgata i nedlagt jernbanetrase gir
mulighet for etablering av gågate i Langgata. Tunnelen i alternativ F gir ny innføring av
hovedadkomsten til bysentrum fra platået.
Alternativet er kostbart.
Kombinasjon av alternativ A og D er ikke vurdert med tilhørende kostnader, da alternativ D
er foreslått forkastet pga. den store forskjæringen.

3.1 Konklusjon
I en teknisk/økonomisk og trafikal vurdering synes alternativ F å være beste alternativ.
Løsningen kan imidlertid etter vegvesenets mening ikke aksepteres i beredskapsplanen for
stengning av E18.
Alternativ A foreslås derfor som anbefalt løsning. Løsningen oppfyller Jernbaneverkets
opprinnelige forpliktelser og tilfredsstiller de nye kravene til omkjøringsveg for E18. Tiltak
nord for Langgata som utløses av Jernbaneverkets planer utgjør vel 50 mill.kr av
kostnadsoverslaget på 60 mill.kr for dette alternativet.
En kombinasjon av alternativ A og F er en meget god trafikal løsning både for normal- og
omkjøringssituasjonen. Kombinasjonsløsningen vil gi et meget godt og helhetlig gatesystem
for hele Holmestrand sentrum. Tilleggskostnadene som påløper ved valg av en slik
kombinasjon kan imidlertid ikke argumenteres å være tiltak som utløses av Jernbaneverkets
planer. Valg og utbygging av alternativ A gir imidlertid fleksibilitet til å videreutvikle
gatesystemet i Holmestrand også i henhold til hovedelementene i alternativ F.
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4 KRYSSUTFORMING VED RÅDHUSGATA / LANGGATA
I figuren nedenfor er vist skisse til løsning for krysset i alternativ A. Løsningen må detaljeres i
en senere fase for å sikre høyde- og siktforhold, adkomster til eiendommer og tilfredsstillende
avvikling i en omkjøringssituasjon.
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5 TRAFIKKSITUASJONEN I ANLEGGSPERIODEN
Tilgjengeligheten til vegtunnelen blir avskåret ved sluttføringen av 1. etappes utbygging av
Holm – Holmestrand. Ny adkomst til tunnelen kan ikke etableres før 2. etappe Holmestrand Nykirke er fullført og eksisterende spor gjennom Holmestrand er fjernet.
Det er vurdert muligheter for midlertidige adkomster til vegtunnelen før 2.etappe er fullført
uten å finne akseptable tekniske eller økonomiske løsninger.
Etter gjeldende fremdriftsplan vil 1.etappe fullføres i 2011, mens 2.etappe fullføres i 2014.
Dette tilsier at vegtunnelen ikke vil kunne fungere som omkjøringsveg i en periode på
størrelsesorden 4 år. Denne situasjonen er avhengig av at gjeldende planer følges opp ved
årlige budsjettvedtak. Reduksjon av stengningsperioden vil kreve større årlige bevilgninger
enn forutsatt i gjeldende planer.
Vegvesenet understreker at det vil være nødvendig med sammenhengende utbygging av de to
etappene, da en ikke kan akseptere at stengningsperioden for vegtunnelen blir mer enn 4 år.

5.1 Tiltak for å redusere ulempene i Holmestrand
Da vegtunnelen ikke kan benyttes i en 4-års periode, er det i møter med vegvesenet diskutert
ulike tiltak for å redusere ulempene for Holmestrand i anleggsperioden.
Tiltak som kan vurderes i anleggsperioden:
Endringer i omkjøringsruter
Vurdere muligheter for å lage begrensede omkjøringsruter for delstrekninger mellom
påfølgende kryss. Eksempelvis benytte:
- Rv 315 nordre del ved stengning på delstrekningen mellom Island og Bentserud
- Rv 313/315 søndre del ved stengning på delstrekningen mellom Bentserud og
Hellandkrysset
Redusert iverksetting av omkjøring
Vurdere muligheter for endring av rutiner for iverksetting av omkjøring der en i større grad vil
akseptere forsinkelser på E18.
Redusert innsatstid
Vurdere muligheter for nedkorting av innsatstid for vegvesenet og redningsetater ved ulykker.
Eksempelvis:
– Reduksjon av dagens praksis med 2.5 time for omlegging til toveis trafikk i ett løp
– Redusere innsatstid for borttauing av kjøretøy
Teknologiforbedringer
Vurdere muligheter for investeringer i økt bruk av teknologi for bedre kontroll og økt
servicenivå. Eksempelvis:
– Videoovervåking for å redusere bruk av stengning/omkjøring
– Automatisk styring av visningsskilt for omkjøring
– Infotavler
Vegvesenet vil foreta en nærmere vurdering og detaljering av endringer i beredskapsplanen.
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