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Bakgrunn

Prosjektets overordnede hensikt er å oppgradere Vestfoldbanen mellom Oslo og Grenland slik at det blir et
attraktivt tilbud for transport av personer og gods i området. Prosjektet er en forutsetning for å gjøre en
sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen mer attraktiv, og for å bedre togtilbudet på strekningen
Oslo-Stavanger. Banen har også en viktig rolle for annen infrastruktur som Torp Flyplass og havnene i Larvik og
Grenland. Store deler av dagens Vestfoldbane mellom Larvik og Porsgrunn er ikke tilpasset høye hastigheter og
ligger i samme trasé, og har tilnærmet samme kurvatur, som da den ble åpnet i 1881/82. Strekningen er også en
av banene med dårligst punktlighet i Norge.
Samferdselsdepartementet har på bakgrunn av dette bedt jernbaneverket (JBV) vurdere dobbeltspor og
høyhastighet på strekningen Farriseidet - Porsgrunn gjennom Nasjonal Transportplan (NTP). På bakgrunn av
dette planlegger JBV for dobbeltspor. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det derfor oppstart
av regulering av dobbeltspor på strekningen. Planområdet er en utvidelse av regulert enkeltspor vedtatt i
Porsgrunn kommunestyre 21. februar 2002, og i Larvik 11. mars 2009.
I forbindelse med ny reguleringsplan skal det utarbeides et miljøoppfølgingsprogram (MOP) for anleggs- og
byggeperioden. Dette dokumentet er et slikt miljøoppfølgingsprogram. Dokumentet bygger på eksisterende
miljøoppfølgingsprogram fra 2002 for enkeltsporet jernbane; ”Miljøoppfølgingsprogram i anleggsfasen – Parsell
12.2 Telemark grense - Porsgrunn st.” Dette dokumentet er oppdatert for dobbeltspor og høyhastighet, og er
utarbeidet av Sweco Norge AS for Jernbaneverket.
Utarbeidelse av et miljøoppfølgingsprogram er, i henhold til Jernbaneverkets egen veileder, en prosess i ni trinn.
Utgangspunktet for utarbeidelse av et miljøoppfølgingsprogram er en detaljplan, eventuelt en reguleringsplan.
Deretter lages en oversikt over hvilke miljøpåvirkninger anleggsfasen utgjør ved hjelp av en risikovurdering
(ROS). Dette danner grunnlaget for et midlertidig program som sendes på høring sammen med reguleringsplan.
Etter høringsprosessen utarbeides en endelig MOP tilpasset byggeplanen, som er oppdatert i henhold til
eventuelle høringsuttalelser, samt med tiltak for å redusere miljøbelastningen. Videre inkluderes MOP i
konkurransegrunnlaget, og kravene i MOP skal følges opp i kontrakt med entreprenør.
Dette er en høringsutgave av programmet, som med reguleringsplanen, skal oppdateres med høringsuttalelser.
Deretter skal miljøprogrammet inkluderes i konkurransegrunnlaget og videre i kontrakt med entreprenør.

Figur 1. Dette oversiktskartet viser i grove trekk planområde for parsell 12.2 – Telemark grense – Porsgrunn st.
Traseen har en samlet lengde på 13,7 km, hvorav 11,2 km er i tunnel (kart er hentet fra: Jernbaneverket, 2009).
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1.1 Prosjektbeskrivelse
1.1.1 Det ferdige anlegget
Parsell 12.2 har en samlet lengde på 13,85 km, og strekker seg fra ca. 500 m øst for Telemark grense til
Porsgrunn stasjon. Parsellen består av fire tunneler og fire dagsoner (se figur 1). Det meste av traseen går i
tunnel, og utgjør 11,2 km av hele strekningen. I tillegg kommer en rekke rømningstunneler med tilstøtende veier.
Parsellen starter ved østre påhugg for Skillingsmyr tunnel øst for fylkesgrensen, hvor den krysser under nye E18.
Traseen går videre under Bjørkåsen og ender opp i vestre tunnelpåhugg ved Gunnarsrød. Traseen videre krysser
gjennom terrenget og i bru over Gunnarsrød bekk. Rett etter bruen starter Ønnåsen tunnel. Ønnadalen krysses
med Langangen bru, som fører videre inn i Storberget tunnel. Tunnelen krysser under sørenden av Sortilen og
ender opp under FV30 ved Herregårdsbekken. Her går traseen opp i dagen, og krysser bekken med en kort bru
før Eidanger tunnel. Eidanger tunnel strekker seg i overkant av to km, og avsluttes i en dyp skjæring ved
Norcem. Traseen går videre i dagsone inn til ca. 500 m før Porsgrunn stasjon.

1.1.2 Om anleggsarbeidene
Anleggsarbeidene vil foregå i opptil 5 år. Dette fordeler seg som følger mellom de to entreprisene i prosjektet:
UFP-02 fra 01.04.11 til 01.04.14; UFP-03 fra 01.04.12 til 02.04.15. Deretter kommer de avsluttene
jernbanetekniske arbeidene for hele parsell 12.2, som vil bli utført i løpet av 2015 og 2016.
De midlertidige inngrepene vil i hovedsak være konsentrert rundt anleggs- og riggområdet ved Skillingsmyr,
Gunnarsrød, Ønna, Herregårdsbekken, og strekningen fra påhugget Eidanger tunnel vest til Håndverksvegen.
Det vil også være anleggsområder ved flere tverrslag. Bebyggelsen i nærheten av traseen kan bli berørt av
vibrasjoner og rystelser som følge av sprengning (Eidanger tunnel). Det vil bli trafikk inn og ut av
anleggsområdene, særlig i forbindelse med massetransport. Det meste av denne trafikken vil skje på egne
anleggsveger og ikke belaste det offentlige vegnettet. Ved avslutning av anleggsarbeidene vil alle midlertidige
anleggsveier fjernes, og terrenget vil blitt satt i stand slik at inngrepene på sikt blir så lite synlig som mulig.
Tunnelarbeidet skal utføres slik at setningsskader på eksisterende bebyggelse unngås. Tetting av tunnelene
utføres med forinjeksjoner, og om nødvendig mer omfattende tettemetoder (vanntett betong med membran). Alt
tunnelarbeid og driftsvann fra tunneldrivingen, skal behandles etter lovverk om vassdrag og grunnvann.

1.1.3 Dokumentasjon
•
•
•
•

Reguleringsplan - Porsgrunn, med Konsekvensutredning (2002).
Miljøoppfølgingsprogram i anleggsfasen (2002). Parsell 12.2 Telemark grense-Porsgrunn stasjon.
Detaljplan – Planbeskrivelse bygg/bane (2002). Parsell 12.2 Telemark grense – Porsgrunn st.
Optimaliseringsrapport (del 2) – anleggsgjennomføring (2002). Parsell 12.2 Telemark grense-Porsgrunn st.
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Overordnede mål og prinsipper

Jernbaneverket sitt miljøstyringssystem er bygd på prinsippene i sertifiseringsordningen ISO 14001, og legger
føringer for en sterk satsing på miljøarbeid. Jernbaneverket har følgende hovedmål for miljø:
Jernbaneverket skal styrke jernbanen sine miljøfordeler.
Videre er følgende delmål definert:
•
•
•

Jernbaneverket skal sikre at miljøstyringssystemet blir fulgt, fungerer etter formålet, blir revidert med jevne
mellomrom og holdt ved like.
Jernbanen sin miljøtilstand sammenliknet med andre transportformer skal dokumenteres og formidles til
samfunnet.
Jernbanen sine negative miljøpåvirkninger skal kartlegges og reduseres.

2.1 Nasjonal transportplan
Nasjonal transportplan (NTP) er en stortingsmelding om hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk de neste
10 årene. NTP presenterer målene for transportpolitikken og hvordan disse skal oppnås. Våren 2009 la
regjeringen frem Nasjonal transportplan 2010-2019, Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009).
Det overordna målet er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker
samfunnet sitt behov for transport og fremmer regional utvikling.
Under er undermålene med fokus på miljø gjengitt:
•

Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av
transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet.
o Bidra til at transportsektoren reduserer klimagassutslippene med 2,5 – 4 mill tonn CO2
ekvivalenter i forhold til forventet utslipp i 2020.
o Redusere NOX utslippene i sektoren
o Bidra til å oppfylle nasjonale mål for lokal luftforurensning og støy.
o Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske funksjoner.
o Begrense inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og dyrket jord.

2.2 Mål og hensikt
Formålet med et miljøoppfølgingsprogram for bygge- og anleggsperioden er å sikre at miljøkrav fastsatt i lover
og forskrifter, sentrale retningslinjer og Jernbaneverkets styringssystem ivaretas i bygge- og anleggsperioden. Et
miljøoppfølgingsprogram skal også sikre at relevante vedtak og beslutninger fra tidligere planfase ivaretas, og på
hvilke vilkår tiltaket skal gjennomføres i bygge- og anleggsperioden. Et miljøoppfølgingsprogram vil også ha en
viktig funksjon ved å redusere den usikkerheten som oppleves i tilknytning til bygge- og anleggsperioden i form
av informasjon og oppfølging overfor omgivelsene.

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.
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Arbeidet med miljøoppfølgingsprogrammet 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 intern kontroll 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 dokumentasjon av oppnådde resultater skal være tilgjengelig for berørte myndigheter og
allmennheten.
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Miljøforhold, delmål og tiltak

3.1 Visuelt miljø
Mål
• Den nye banen skal framstå som en helhet som skaper en sammenheng mellom landskap, anlegg, bygninger
og elementer.
• Byggeplass og riggområder skal fremstå som ryddige og være minst mulig sjenerende for omgivelsene.
• Midlertidige inngrep begrenses i både areal og tid, og skal gjøres så skånsomt som mulig.
• Vegetasjon som er særlig viktig som landskapselement eller utgjør viktige naturstrukturer skal i størst mulig
grad bevares.
Beskrivelse
Tiltaksområdet for parsell 12.2 inngår hovedsakelig som vestlig del av de store sammenhengende skogtraktene
på Østlandet; fra Trysil i øst til Telemark i vest. Kategorisert av NIJOS1 som landskapsregion 04 - Låglandsføra i
Telemark, Buskerud og Vestfold (underregion 4.1 Skien/Porsgrunn), og landskapsregion 07 - Skogtraktene på
Østlandet (underregion 7.2 Åstraktene i indre Vestfold). I Låglandsføra i Telemark, Buskerud og Vestfold er
hovedformen en dalprofil. I hovedtrekk øker dalprofilets høyde fra kysten mot innlandet. Dalsidene er tydelige,
og ofte klart definert med gjennomgående lave til moderate høyder. Barskog dominerer. For skogtraktene på
Østlandet er regionen sterkt oppdelt av ulike dal- og lavlandsregioner. Åspreget er typisk, men ulike
bergartstyper gir hovedformene til dels stor variasjon. Gran og furu er dominerende treslag (Puschmann, 2005).
Anleggsperioden vil påvirke det visuelle miljøet i større grad enn i driftsfasen. Anleggsperioden vil blant annet
medføre flere midlertidige veier, utstrakt bruk av anleggsmaskiner/ kjøretøy, brakker og tekniske installasjoner
m.m. Anleggsområdene skal begrenses i utstrekning så mye som mulig. Så lite som mulig av eksisterende
vegetasjon fjernes.
Det vil bli stilt krav til entreprenør om standard på brakker og utstyr. Der det eventuelt er nødvendig med
avskjerming skal dette gjøres på en måte som gir et godt visuelt inntrykk. Det skal til en hver tid være ryddig
innefor rigg- og anleggsområdene.
Vurdering av særlig risiko
Grenser for rigg- og anleggsområdene må overholdes nøye, og alle berørte områder skal settes i stand etter
anleggsarbeidene er ferdigstilt.
Større massedeponier kan være skjemmende for omgivelsene. Det er derfor viktig med landskapstilpasning, og
at mest mulig masser benyttes enten i selve anlegget eller til andre samfunnsnyttige formål.
Krav
• Anleggsarbeidene skal gjennomføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter2.
• Jernbaneverkets formingsveileder for Vestfoldbanen skal følges (bortsett fra på forhånd avtalte unntak som
for eksempel skråningshellinger).

Tiltak
Sikre at anleggsvirksomheten begrenses til
anleggsområdene, og at riggområdene har en enhetlig
utforming på brakker, gjerder og skilting.

Oppfølging
Krav innarbeides i kontrakt mot entreprenørene og
følges opp av utbygger.

Skjerme anleggs- og riggområdene.

Anleggs- og riggområdene skjermes. Sjenerende
lysforurensning mot bebyggelse unngås.

1
2

Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging (NIJOS)
LOV-2009-04-17-19 fra 2010-01-01: Plan og bygningsloven.
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Holde orden i anleggsområdet.

Stille krav om regelmessig rydding, renhold og
ordentlig hensetting av maskiner og utstyr.

Sidearealene og rigg- og driftsområdene skal settes i
stand underveis og etter endt anleggsdrift. Etter endt
anleggsdrift skal områdene i størst mulig grad
tilbakestilles til opprinnelig tilstand gjennom
beplantning av ny eller flyttet vegetasjon.

Utarbeide plan for istandsetting av anleggs- og
riggområdene. Randsonen til rigg- og deponiområder
sikres med anleggsgjerde.

Spesiell vegetasjon og trær kan bli merket for å
bevares i anleggsperioden.

Ved planting av ny vegetasjon i anleggsområdet må
det ikke brukes arter fra Norsk svarteliste eller andre
fremmede arter som kan ha stor risiko for spredning til
inntilliggende naturområder, men fortrinnsvis arter
som er vanlig forekommende i området.
Verdifulle toppmasser fjernes og mellomlagres før
anleggsarbeidene starter opp.
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3.2 Naturmiljø og friluftsliv
Mål
• Sårbare naturområder, og områder med viktige økologiske funksjoner og sårbare arter skal opprettholdes.
• Mulighetene for å drive friluftsliv og rekreasjon utenfor anleggsområdet skal begrenses minst mulig.
• Vilttråkk i dagsoner skal så langt det er mulig skjermes/tilpasses med viltgjerder.
Beskrivelse
Vegetasjonen i tiltaksområdet er rik og frodig med et stort innslag av varmekjære og krevende arter. Siden
mesteparten av traseen består av tunneler, er hovedproblemstillingen knyttet til risiko for og konsekvensene av
en eventuell grunnvannssenkning. Det viktigste sammenhengende naturområdet ligger langs Storberget tunnel
og sør for Salbotvann (for ytterligere detaljer og geografisk plassering, se temakart 1: naturtyper, side 12-13).
Dette området er en viktig biotop og kan bli negativt påvirket av en alvorlig grunnvannsenkning. Her er det blant
annet funnet to hensynskrevende arter; Grønnsko og Bergfingersopp. Ingen verneområder er imidlertid lokalisert
innenfor planområdet.
Arealet langs jernbanetraseen brukes både som sommer og vinterbeite av elg og rådyr, men ingen viktige
områder vil gå tapt som følge av arealbeslag eller eventuell påvirkning av grunnvannsnivå. Anleggets
barrierevirkninger i dagsoner vil bli minimale, og alle dagsoner vil bli skjermet med viltgjerder. Dagsonen ved
Gunnarsrød vil bli mest påvirket, men konsekvensene vil likevel være begrenset ettersom det fortsatt vil være
trygge passasjemuligheter. Vilttråkk over portalen ved dagsonen Skillingsmyr vil bli skjermet med viltgjerde.
Alle bekkene i området er sjøaureførende, men de fleste har forholdsvis liten vannføring og små bestander av
ørret. I følge nasjonal bestandsoversikt for anadrom laksefisk er det registrert en selvproduserende bestand av
sjøaure i Herregårdsbekken. Bekken er regnet som en viktig gytebekk for sjøaure på Telemarkskysten, og
Norges Jeger- og fiskeforening (NJFF) avdelig Telemark har i flere år registrert yngel og gytefisk i
Herregårdsbekken. Dette arbeidet er støttet økonomisk av Fylkesmannen i Telemark. Herregårdsbekken var i
2002 klassifisert som type 5b; moderat eller lite påvirket bestand (ikke spesielt hensynskrevende) (DN, 2002).
I følge NJFF Telemark har Herregårdsbekken de siste 6-8 årene hatt en relativt stabil rekruttering av yngel.
Bekken er imidlertid svært utsatt for miljøpåvirkning i form av ulike typer forurensning og erosjon, og særlig i
nedre del mot utløpet. For å bøte på dette, samt sikre oppgangsmulighetene for auren, har det i de siste årene
vært gjort en betydelig ryddeinnsats i bekken av Eidanger Jeger- og fiskelag (EJFL).
Sensommeren 2009 viste det seg at det meste av aureyngel hadde gått tapt på strekningen fylkesvei og opp til
naturlig vandringsstopp overfor E-18. Årsakene var trolig sammensatte; sannsynligvis har det vært episoder av
forurensing i bekken samtidig som vannstand var svært lav i forbindelse med langvarig tørkeperiode i
begynnelsen av juni måned. Det ble imidlertid ved flere anledninger høsten 2009 registrert oppgang av gytefisk,
og uten ytterligere negativ miljøpåvirkning av Herregårdsbekken, antar man at sjøaurebestanden vil restituere
seg tilbake normalnivå innen 2-3 år (NJFF Telemark v/Bjørn Erik Lauritzen, pers. medd., 2010).
Vurdering av særlig risiko
Etablering av riggområde og omfattende anleggsarbeid i og ved Herregårdsbekken, vil medføre økt fare for
forurensning og erosjon som kan påvirke økologien i bekken negativt. Dette gjelder også for anleggsarbeid i og
ved bekk ved Langangen og Gunnarsrød.
Uten avbøtende tettetiltak i tunnelene, kan det bli redusert utløp fra, og i ekstreme tilfeller senket vannstand i
Sortilen og Salbotvann på grunn av drenering av grunnvann til tunnelen. Dette kan også medføre redusert
vannføring i bekkene og påvirke biotopen syd for Salbotvann. Dersom anbefalte tettetiltak gjennomføres,
forventes ingen alvorlige konsekvenser.
Krav
• Naturmangfoldslovens3 formål er blant annet at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. Nødvendige
forhåndsregler skal også tas overfor truede og særlig sårbare arter registrert i Norsk Rødliste (2006).

3

LOV-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold.
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Viltloven4 § 1 og § 2 krever at viltet og dets leveområder bevares i samsvar med naturmangfoldloven, og at
det tas hensyn slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade.
Forurensningsloven5 har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning. § 40 omhandler forurensning
og akutte utslipp. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en
nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensingen. Dette
følges opp videre i forurensningsforskriften.
Vannressursloven6 har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og
grunnvann, og etter § 8 skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade eller ulempe for
allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndighetene (NVE).
Vannforvaltningsforskriften7 stiller krav om god økologisk tilstand i vannmiljø ressursene.
Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.8 har som formål og blant annet sikre at naturlige bestander av
anadrom laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes slik at
naturens mangfold og produktivitet bevares. Etter tilhørende forskrift om fysiske tiltak i vassdrag9 § 1a, må
det innhentes tillatelse fra fylkesmann dersom det skal iverksettes tiltak som medfører eller kan medføre fare
for produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer.
Ved beplantning innenfor planområdet skal det ikke velges vekster som er beskrevet som en risiko og
registrert i Norsk Svarteliste (2007).
Friluftslovens10 formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og
opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og
miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Tiltak
Tiltak for hindre forurensning fra riggområde og
anleggsmaskiner ved Herregårdsbekken gjennomføres.

Oppfølging
Rutiner for å hindre unødvendig olje- og drivstoffsøl
på riggområde utarbeides.

Anleggsarbeid ved og i Herregårdsbekken og
Langangen bekk skal utføres uten at bekkeløp må
legges om, eller at vannkvalitet og vannføring blir
vesentlig redusert.

Arbeidsplan og rutiner for å ivareta en forsvarlig
avstand til bekkeløp/kant ved anleggsarbeid ved og i
Herregårdsbekken og Langangen bekk utarbeides før
oppstart av anleggsarbeidet i tiltaksområdet.

Gjennomføre tilstrekkelig tettingstiltak i tunnelene for
å hindre at naturområder skal få varige skader.

Planlegge og følge opp tettingstiltak i tunnelene.

Ved sårbare områder settes det opp målere av
grunnvannstand og vannstand i kilder og bekker langs
tunneltraseene.

Uavhengig konsulent engasjeres til å måle
grunnvannstand og vannføring i kilder og bekker.
Midlertidig vanninfiltrasjon kan bli nødvendig inntil
permanent tetting er etablert. Tetting utføres ved
forinjeksjon.
Vannkjemimålinger og vegetasjonskontroll vil bli
utført av uavhengig konsulent i utvalgte områder.

Utarbeide plan som angir krav til sikring av
eksisterende vegetasjon og avgrensning av
anleggsområdene.

Krav til sikring av vegetasjon innarbeides i
kontraktene med entreprenørene og følges opp av
utbygger. Områdene merkes opp. Bøter for
overtredelse vurderes.

Hindre påkjørsel av vilt i dagsoner langs traseen.

Sette opp viltgjerder i alle dagsoner der det er aktuelt

4

LOV-1981-05-29-38: Lov om jakt og fangst av vilt.
LOV-1981-03-13-6: Lov om vern mot forurensninger og om avfall
6
LOV-2000-11-24-82: Lov om vassdrag og grunnvann.
7
FOR-2006-12-15-1446: Forskrift om rammer for vannforvaltningen.
8
LOV-1992-05-15-47: Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.
9
FOR-2004-11-15-1468: Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
10
LOV-1957-06-28-16: Lov om friluftslivet.
5
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før anleggsvirksomheten starter.
I anleggsperioden skal det tas spesielt hensyn til
rødlistede arter (planter/dyr) registrert i området.

Hindre spredning av svartelistede arter.

Være varsom ved inngrep i vegetasjon, og tilpasse
tidspunkt slik at anleggsperioden forstyrrer minst
mulig, for eksempel om våren i hekketiden.
Vise forsiktighet under anleggsarbeidet, redusere
anleggets arealbruk.
Følge opp massedisponeringsplan.
Vasking av materiell som har vært i kontakt med jord
som kan inneholde frø fra svartelista arter må skje på
steder hvor avløpsvannet renses.
Vasking av materiell som har vært i kontakt med
uønskede arter skjer før flytting til andre deler av
området.
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3.3 Utslipp til luft, vann og grunn
Mål
• Anleggsvirksomheten skal ikke medføre forurensning som er eller kan være til skade eller ulempe for
miljøet eller har negative konsekvenser for helse11.
• Ha kontroll på utslipp som kan medføre uønsket forurensning av sårbare områder.
• Alt vann fra tunneldrift skal renses før utslipp og prosjektet skal definere egne utslippskrav.
Beskrivelse
Rigg- og anleggsområder ved vann og vassdrag må vies spesiell oppmerksomhet. Årsaken er risikoen for
forurensning ved lagring og håndtering av drivstoff, oljer og kjemikalier. Det er også viktig å ha fokus på
generell avrenning fra anleggsplasser og steinfyllinger ved vann og vassdrag.
Ved etablering av ny jernbanetrasé er det flere forhold som kan forårsake utslipp. Prosessvann fra tunneldrift er
rikt på slam fra boring og sprenging, og sprengte steinmasser inneholder finstoff og næringsholdige stoffer med
rester av nitrogen/ammonium som kan føres ut i vannmassene. Ammoniakk er giftlig for både plante- og dyreliv.
I forbindelse med tunneldriften skal derfor produksjonsvannet ledes gjennom en slam- og oljeavskiller etter
gjeldende regelverk12 før det gjenbrukes eller går ut til resipient. Entreprenørene skal pålegges kontroll av driftsog drensvann fra tunneldrift, og det skal gjennomføres overvåking av resipient(ene). Jernbaneverket vil utarbeide
en plan for behandling av drifts- og drensvann fra tunnelanleggene. Påslipp av vann fra tunneldriften til
kommunale spillvannsledninger utredes. Sedimenterte masser fra prosessvannet skal leveres godkjent mottak.
Videre er det i forbindelse med utlegging og komprimering av steinmasse alltid en viss fare for utslipp av
drivstoff, olje og kjemikaliespill. For å forebygge skader ved slike utslipp skal entreprenørene holde maskiner og
utstyr i god stand.
Det skal utarbeides beredskapsplaner for å begrense skader ved eventuelle uhell. Beredskapsplanene skal omfatte
alle potensielle utslipp til luft, vann og grunn. I HMS-planen skal blant annet alle muligheter for utilsiktede
utslipp gjennomgås slik at nødvendige uhell kan unngås og virkninger begrenses. På anlegget skal det finnes
datablad for de kjemiske stoff som brukes, og en oversikt over hvilke instanser som skal varsles i tilfelle uhell.
Eventuelle avløp fra brakkerigger, andre kontorer, verksteder osv skal knyttes til det offentlige avløpsnettet eller
egne løsninger, og behandles etter kommunalt reglement.
Avrenning fra steinmasser er videre omtalt i kapittel 3.9.
Utslipp til luft som følge av anleggsarbeid vil normalt ikke føre til problemer, men det må forventes lokale
støvplager pga anleggstransport og lignende.
Støy er behandlet i eget kapittel (se kapittel 3.5).
Vurdering av særlig risiko
Utslipp av forurenset vann (giftig tunnel/driftsvann, avrenning fra massedeponier m.m.) i anleggsperioden til de
mest viktige/sårbare vannresipientene som Sortilen, Salbotvann og Lannerdammen.
Krav
• Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning. § 40 omhandler akutt
forurensning. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig
beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensingen. Dette følges opp
videre i forurensningsforskriften; kapittel 7 inneholder grenseverdier for lokal luftkvalitet (bl.a. svevestøv),
kapittel 15 setter krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, kapittel 17 omhandler utslipp av farlige stoffer til
vann, mens kapittel 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel.
• Forskrift om miljørettet helsevern13 har bestemmelser knyttet til utslipp til luft, grunn og vann (§ 9) og
forebygging mot forekomst av legionella (anlegg for vasking av biler etc.).
• Vannressursloven har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og
grunnvann, og etter § 8 skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade eller ulempe for
allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndighetene (NVE).
11

LOV-1981-03-13-6: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
Byggherreforskriften (av 1. januar 2010).
13
FOR 2003-04-25 nr 486: Forskrift om miljørettet helsevern.
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Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) har som hovedmål å sikre god miljøtilstand i
vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann.
Drikkevannsforskriften14 har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av
tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe
slag og for øvrig er helsemessig betryggende.
Jernbaneverkets Tekniske Regelverk definerer krav til tiltak for ivaretakelse av miljøhensyn ved
planlegging, bygging og drift av jernbaneanlegg, herunder også tiltak for begrensning av utslipp til luft,
vann og grunn.
Prosjektet har satt følgende krav til egne utslipp av vann fra tunneldrift (krav til utslipp til sårbare områder i
parentes):
o Tørrstoff/partikler: < 400 (50) mg/L (i 90 % av prøvene).
o pH < 11 (19).
o Olje (THC): < 50 (25) mg/L.

Tiltak
Hindre erosjon og tilslamming av bekker.

Oppfølging
Vurdere følgende tiltak; suksessiv ferdigstillelse med tilsåing,
samle opp vann fra fyllinger og andre erosjonsutsatte flater
og lede til sedimentasjonsbasseng, lede pumpevann fra
byggegrop til sedimentasjonsbasseng, erosjonssikring av
permanente og midlertidige fyllinger, samt finne gode
masser/ løsninger for permanent dekning av
jordskjæringsskråninger.

Overvåke virkningen i vassdrag/bekker. Dette
gjelder særlig Langangen bekk og
Herregårdsbekken.

Gjennomføre eventuelle oppfølgende undersøkelser. Etablere
overvåkningsprogram for vannføring og vannkvalitet i de
viktigste bekkene som krysser parsellen.

Alt vann fra tunneler skal passere
sedimenteringsbasseng/- og sandfilter eller
infiltrasjonsbasseng for utskillelse av finstoff og
oljeutskiller for utskillelse av oljeprodukter før
det gjenbrukes eller slippes til egnet resipient via
egne avløpsledninger. Entreprenørene skal
utarbeide en komplett plan som viser alle
ledningsnett, renseanlegg og påslippspunkt, samt
driftsinstruks for anleggene.

Entreprenører pålegges kontroll av renset drifts- og
drensvann fra tunneldriftene ved vannmengdeproporsjonal
prøvetaking og ukentlige vannkvalitetsanalyser. Renseanlegg
for drifts- og drensvann fra tunneldrift skal etableres ved alle
tverrslag.
Renset drifts- og drensvann skal analyseres med hensyn til
følgende parametre: Suspendert stoff, totalt nitrogen,
ammonium, sum av nitrat og nitritt, totalt fosfor, sulfat,
ledningsevne, turbiditet, pH og utvalgte tungmetaller.
Målefrekvens og parametre vil avhenge av resipienten.
I kontrakter vil det bli satt krav til maksimalinnhold av
suspendert stoff.

Vannmengden som slippes skal måles, både som momentan
verdi og akkumulert verdi.
Utarbeide rutiner for maskinvedlikehold.

Det skal utarbeides vedlikeholdsplaner for maskinparken og
beredskapsrutiner for eventuelle uhell.
På alle maskiner og fylle- og tappesteder skal det være
tilstrekkelig lager med oljeabsorberende middel dersom uhell
oppstår.

Sikre midlertidige verksteder og riggområder for
å redusere sannsynligheten for forurensende
utslipp til grunn og vassdrag.
14

Avløpsvann fra riggområdene skal samles opp i tette tanker
og tømmes regelmessig for levering til godkjent mottak.

FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann.
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Avskjære overflatevann ift. anleggsområdet og på den måten
redusere volumet av vann som må behandles.
Oljeholdig slam og olje fra renseanlegg skal samles opp i
tette fat eller tanker og håndteres som farlig avfall.
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.
For å redusere konsekvensen ved uhell, skal det benyttes
miljøvennlig olje på alle maskiner.
Påfyll av drivstoff og lignende skal skje fra tankbil eller
permanent påfyllingssted med tett dekke.
Spyleanlegg fra verksted, vaskeplass, tankplass og lignende
skal ha rensing etter gjeldende forskrifter.
Utarbeide beredskapsplan som fastsetter rutiner
for hva som skal gjøres ved uhell som kan
forårsake forurensing.

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

Hindre tilsøling av veger

Sette krav til nødvendige tiltak for å forhindre tilsøling av
vegnettet. Det kan gjelde bruk av tette lasteplan, tildekking
av plan, støvbinding, vasking av biler og/eller vask av
vegene. Gjennomføre nødvendig vedlikehold av aktuelle
veger for anleggstrafikk (bl.a. skilting, oppmerking, dekke
rengjøring osv.).

Redusere luftforurensning.

Unødig tomgangskjøring skal ikke forekomme.
Utslipp fra anleggsmaskinene skal kontrolleres.
Krav til støvsuger på boremaskiner i sårbare områder.

Sikker deponering.

Sikker deponering av eventuelle sulfidholdige bergarter og
andre problemmasser.

Sikkerhetsdatablad15

Oppdaterte 16 punkts HMS datablad for alle merkepliktige
stoffer og stoffblandinger skal foreligge på anleggsområdet
senest ved anleggstart, og kopi av datablad skal sendes JBV.

15

FOR-2008-05-30-516: REACH-forskriften. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning
av kjemikalier (REACH) (2008-05-30)
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3.4 Avfall
Mål
• Avfall håndteres som en ressurs og behandles forskriftsmessig. Minst 70 % av avfallet skal gå til gjenbruk
eller gjenvinning.
Beskrivelse
Avfall vil komme fra riving av hus, som ordinært produksjonsavfall ved riggområder, og fra hogst. Hogstavfall
er en potensiell ressurs samtidig som det har et forurensningspotensial og utgjør et stort volum.
Vurdering av særlig risiko
Forutsatt at rutiner for produksjon og håndtering av avfall følges (se forskrift om gjenvinning og behandling av
avfall under krav) er det ingen spesiell risiko knyttet til avfall.
Krav
• Porsgrunn kommune har egne forskrifter for blant annet produksjonsavfall og forbrenning av avfall.
• Avfallsforskriften16 sikrer at avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensninger eller skader
mennesker eller dyr, og bidrar til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av farlig avfall.
• Regler om avfallshåndteringen finnes også i Statens vegvesen; ’Håndbok 211 – Avfallshåndtering’,
internkontrollforskriften17, forskrift om miljørettet helsevern18(§ 9), forskrift om skadedyrbekjempelse19 og i
forurensingslovens bestemmelser om forsøpling og deponering av avfall20. Videre står det i Lov om
offentlige anskaffelser21 i § 6 at offentlige oppdragsgivere under planleggingen av den enkelte anskaffelse
skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

Tiltak

Oppfølging

Entreprenør pålegges (i kontrakt) å utarbeide
egne avfallsplaner med krav til bla
avfallsminimering og forsvarlig
avfallshåndtering, herunder håndtering av masse
fra sedimentasjonsanlegg for vann fra driving
tunnelen, kildesortering, mv.

Alt avfall skal behandles forskriftsmessig.

Håndtering av farlig avfall

Anleggsvirksomheten vil generere noe farlig avfall,
eksempelvis spillolje. Alt farlig avfall skal lagres
forskriftmessig og leveres til godkjent mottak.

Gjennomføre avfallsplanen

Rigg og anleggsområdene skal holdes ryddige og frie for
avfall.

Kildesortering og levering til kommunal
renovasjon

Annet avfall fra riggen kildesorteres og knyttes til kommunal
renovasjon.

16

Entreprenør pålegges å etablere en ordning med kildesortering
og regelmessig avfallstømming.
Slam fra renseanlegg skal til godkjent mottak. Krav om
dokumentasjon av miljøtilstand i masser hvor forurensninger
kan forventes/oppdages.

FOR-2004-06-01-930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall.
FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
18
FOR 2003-04-25 nr 486: Forskrift om miljørettet helsevern.
19
FOR 2000-12-21 nr 1406: Forskrift om skadedyrbekjempelse.
20
LOV-1981-03-13-6: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).
21
Lov 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser.
17
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3.5 Støy og vibrasjoner
Mål
• Anleggsfasen gir ikke støy, strukturlyd og vibrasjoner over grenseverdier i bebygde områder mellom kl
23.00 og 06.00 uten at kommunelegen og befolkningen er informert og tiltak vurdert og tilbudt beboerne.
• Forsvarlige oppførte bygninger, anlegg og ledningsanlegg får ingen varige skader på grunn av vibrasjoner
fra anleggsarbeidene.
• Alle berørte skal være godt informert om planlagte spesielt støyende arbeider.
Beskrivelse
Anleggsarbeidene vil omfatte en lang rekke støyende operasjoner. Dette gjelder boring, pigging og sprenging i
dagen, tunnelsprenging, viftestøy fra tunnel, knuseverk og massetransport. Også tekniske arbeider med
montering av sviller og skinner m.m. medfører støy.
For alle utsatte bygninger vil det bli gjennomført tilstandsregistreringer før anleggstart.
Vibrasjoner fra tunnelsprengning og strukturstøy fra aktiviteter i tunnelen vil i perioder være merkbar langs
tunneltraseene. Det er antatt at de mest berørte områdene ligger i en sone inntil 200 m på hver side av tunnelene.
Vurdering av særlig risiko
Kritisk støy- og vibrasjonsbelastning i anleggsfasen vil komme av spunting og peling, boring og pigging,
sprengning, viftestøy, generell anleggsstøy og vibrasjoner fra anleggsmaskiner og massetransport.
Krav
• Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen er veileder T-1442 og gir veiledende
retningslinjer for støynivåene. Alle boliger og andre støyømfintlige bruksformål langs ny jernbane skal ha
støynivå som tilfredsstiller disse for innendørs og utendørs lydnivå.
• Støyende arbeider skal så langt som mulig ikke overskride anbefalte grenseverdier angitt i retningslinjene
beskrevet i T-1442.
• For friområder skal anbefalt støynivå 50 – 55 dB tilstrebes i bruksperioden.
• Nivået for strukturlyd og vibrasjoner skal tilfredsstille hhv NS 817522 og NS 817623.
T-1442 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker ved planlegging av ny og
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.
Bygge- og anleggsvirksomhet skal ikke gi støy som overskrider støygrensene gitt i T-1442. Ved eventuelle
planlagte overskridelser, skal befolkningen og kommunelegen varsles minst 2 uker i forveien.
For vibrasjoner fra sprengning legges 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 bla hensyn til
grunnforhold, type byggverk, byggemateriale og av stand til sprengningsstedet. De beregnede grenseverdiene vil
bli lagt til grunn ved dimensjonering av sprengningssalvene. Det er først og fremst bygninger fundamentert på
berg som vil være utsatt for vibrasjoner fra sprengningsarbeidene, men bygninger fundamentert på løsmasser kan
være like utsatt for sprengningsrystelser som de fundamentert på berg.
For vibrasjoner fra anleggstrafikk, peling, spunting m.v. 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 grenseverdiene for
materielle skader.

22

NS 8175-2008: Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper.
NS 8176-2005: Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og
veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker.

23

Utbygging Vestfoldbanen

Miljøoppfølgingsprogram
Parsell 12.2

Tiltak
Vurdere konkrete avbøtende tiltak i samarbeid
med Porsgrunn kommune og berørte naboer
ved nødvendige overskridelser av
grenseverdier for støy i T-1442.

Dok.nr: UVB-22-A-22004
Dato:
25/03/2010
Rev.:
00
Side:
19 av 33

Oppfølging
Støyskjermingstiltak (voller og tette anleggsgjerder) blir
innarbeidet i plan for riggområder og dagsonene. Hvis mulig
planlegges arbeidene slik at skjerming oppnås. Det gjelder
også plassering av brakker.
Rutiner for informasjon og varsling må utarbeides og fastsettes
i kontrakt med entreprenører.

Utarbeide egne løsninger for særlig støyende
arbeider og/eller sårbare områder
Krav om bruk av kjøretøy, maskiner og annet
utstyr med lavest mulig støy.

Vifter for utlufting av tunnelene plasseres og dempes slik at
ikke støyfølsomme områder belastes.
Anbudsdokumentene vil stille krav til utstyr og støynivå slik at
støysvakt anleggsutstyr benyttes der dette er vesentlig.
Dokumentere støyemisjon fra maskiner og utstyr. Forbud mot
unødig tomgangskjøring.

Gjennomføre permanente støytiltak som er
forutsatt så tidlig som mulig i anleggsperioden
Informere de berørte i god tid om alle
støyende arbeider og spesielt ved sterkt
støyende arbeider. Det gjelder spesielt arbeider
i tunneler, tverrslagspåhugg og på
dagstrekningene.

Det gjelder alle støyfølsomme områder.
Rutiner for informasjon vil bli innarbeidet i kontraktene med
entreprenørene.
For perioder med natt- og helgearbeid vil det bli utarbeidet
”støykalender”. Andre særskilt støyende arbeider som ikke kan
forutsies, varsles spesielt.
Det vil bli gitt tilbud til berørte naboer om varsling via
tekstmelding til mobiltelefon om sprengning. Ved spesielle
behov kan berørte få tilbud om varsle på vanlig telefon.

Begrense vibrasjoner og forebygge
vibrasjonsskader

Asfaltere anleggsveier nær bebyggelse og på riggplasser.
Ujevnheter i veien som følge av setninger eller hull i veidekket
utbedres fortløpende.
Dersom vibrasjonsnivåene overskrider anbefalte grenseverdier,
reduseres skiltet hastighet.

Kontroll av støy og rystelser.

Byggherren engasjerer eget firma for å utføre rystelsesmålinger
og kontrollere eventuelle skader. Det samme skal gjøres for å
kontrollere støybelastningene ved utsatte bygninger.
Krav om egenkontroll innarbeides i kontraktene med
entreprenørene.
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3.6 Kulturminner og kulturmiljø
Mål
• Begrense inngrep i automatisk freda og viktige kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap24.
• Anleggsarbeidene skal i minst mulig grad forringe eller gjøre skade på kulturminner eller kulturmiljøer.
• Der inngrep er nødvendig, skal dagens situasjon dokumenteres.
Beskrivelse
I dagsonen ved Gunnarsrød, Ønna og Lillegården er det registrert konflikt med landskapets kulturhistoriske
innhold. Den nye jernbanen vil gripe inn i og forringe sammenhengende kulturmiljøer på en uheldig måte (for
ytterligere detaljer og geografisk plassering, se temakart 2: Kulturminner/Kulturmiljø, side 21-22).
Ved Gunnarsrød og i Ønna er det i tillegg registrert en rekke steinalderboplasser. Ut fra de registreringene som
foreligger vil det ikke bli direkte konflikt med disse automatisk fredete kulturminnene. Det må likevel antas at
potensialet for at slike finnes kan være stort. Om dette skulle vise seg å stemme må de aktuelle lokalitetene
undersøkes og frigis ved en dispensasjon fra Fylkesmannen i Telemark, for at anlegget skal kunne gjennomføres.
Ved Lillegården er det flere spor etter gamle vegfar og flere gamle brukar langs Herregårdsbekken. Det er påvist
et slikt gammelt vegfar på vestsiden av Herregårdsbekken som vil bli brutt av jernbanetraseen. Traseen vil i
tillegg passere tett inntil nordenden av en gammel tingplass (steinsetting fra romertid) i samme område, men uten
å berøre denne direkte. Fylkesmannen i Telemark skal utføre nye undersøkelser i dette området sommeren 2010.
Vurdering av særlig risikofylte forhold
Ved riving av bygninger, kan bygningsdeler som er fra tiden før 1537 gå tapt. Slike funn er automatisk fredet
etter kulturminneloven25. Det kan også dukke opp ukjente og ikke registrerte kulturminner i anleggsperioden.
Krav
• Kulturminnelovens § 3: 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.
• Kulturminnelovens § 9 setter krav om arkeologiske undersøkelser.
Tiltak
Utbedre datagrunnlaget.

Oppfølging
Eventuelle supplerende arkeologiske undersøkelser før
anleggsstart sammen med Fylkeskultursjefen.

Følge varslingsrutinene

Entreprenørene skal følge rutiner for tiltak ved funn eller tvil
om funn av automatisk fredete eller andre kulturminner.

Gjennomføre sikringstiltak for kjente
kulturminner

Entreprenørene skal gjennomføre sikringstiltak som forhindrer
skade. (Konkretiseres når vi vet hva det dreier seg om).

Bøtelegge entreprenører som skader kjente
kulturminner.

Etablere rutiner for oppfølging, varsling og bøtlegging.

Binde sammen igjen den brutte ferdselsvegen
ved Lillegården.

Lage ny turvegforbindelse under Herregårdsbekken bru.

24
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St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019.
LOV-1978-06-09-50: Lov om kulturminner (Kulturminneloven).
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3.7 Setninger og massestabilitet
Mål
• Ingen bygninger 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 løsmassemektighet får poretrykkreduksjon
eller varig senkning av grunnvannsnivåene over og til siden for tunneltraseene. Setninger kan også oppstå i
dagsonene som følge av laster på terreng, vibrasjoner fra anleggstrafikk. Det er bare bygninger som står på
løsmasser som vil være utsatt for setninger. Bebyggelse fundamentert på fjell vil ikke være utsatt for setninger.
Setninger kan medføre skader på bygninger og infrastruktur. Skader som skyldes anleggsvirksomheten skal
repareres eller erstattes av Jernbaneverket. For alle bygninger som står på løsmasser i sårbare områder vil det bli
gjennomført en tilstandsregistrering før anleggstart. En registrering er allerede foretatt, og ytterligere en
registrering vil bli foretatt i løpet av 2010. Eierne vil bli kontaktet om dette.
Det er strenge krav til at tunnelene ikke skal påføre skade på bygninger som følge av endrede
grunnvannsforhold. Det er foretatt en vurdering av områdene langs traseen, og dette har vært en viktig del av
arbeidet med å bestemme tettekravene for tunnelene. Det er også igangsatt registreringer av
grunnvannsforholdene langs traseen (poretrykksmålere og grunnvannsbrønner) for å kartlegge dagens
grunnvannsforhold og å følge opp utviklingen før og i anleggsperioden.
Vurdering av særlig risikofylte forhold
Det er viktig å ha oppmerksomhet rettet mot setninger over tunneltraseene og i dagsonene. Sikring og andre
forebyggende tiltak er viktige, spesielt med hensyn på risiko for setninger på overflaten som følge av eventuelle
grunnvannsenkning (for riggområdene er det viktig å ta hensyn til setningsrisikoen ved opparbeidelse av
områdene).
Krav
• Plan og bygningslovens § 6826 sier at grunn kan bare deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Kommunen kan for grunn
eller område som nevnt i første ledd, om nødvendig nedlegge forbud mot bebyggelse eller stille særlige krav
til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.

Tiltak
Overvåke poretrykk og grunnvannstand kontinuerlig
gjennom hele anleggsperioden og frem til
vannbalansen er blitt stabil etter bygging.

Oppfølging
Poretrykksmålerne følges opp kontinuerlig av
uavhengig konsulent.
Berørte grunneiere orienteres.

Systematisk forinjeksjon for å hindre skadelige
innlekkasje under tunneldrivingen.
Midlertidig infiltrering av vann i anleggsperioden for å
erstatte vann som lekker inn i tunnelene.

Krever kontinuerlig oppfølging og tilpasning til
geologi og innlekkasjer ved tunneldriving.
Behov og omfang vurderes på bakgrunn av
grunnvannsnivå og poretrykksmålere i felt samt
innlekkasjemålere i tunnelene.

Gjennomføre tilstandsregistreringer av alle utsatte
bygninger og installasjoner før anleggstart.

Sende informasjon til berørte grunneiere.
Tilstandsregistreringen utføres av uavhengig
konsulent.

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

Behov og eventuelt omfang av supplering vurderes.

Montere setningsbolter på utsatte bygninger.

Uavhengig konsulent utfører etableringen og målingen
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LOV-2009-04-17-19 fra 2010-01-01: Plan- og bygningsloven.
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Setningsboltene måles etter behov for å overvåke
situasjonen før, under og etter anleggsperioden.

av setningsbolter. Omfang av fremtidige
setningsmålere baseres på tidligere setningsmålinger,
poretrykksmåling og henvendelse fra grunneiere.

Utarbeide rutiner for rapportering av eventuelle skader
på bygninger som skal sikre at det er enkelt for
grunneiere å henvende seg til Jernbaneverket og at
henvendelsene rask og effektivt blir fulgt opp.

Henvendelser mottas av byggeleder og nabokontakt.
Prosedyre for behandling av skadehenvendelser
utarbeides.

Utbedre setningsskader som skyldes utbyggingen.

Hver enkelt sak vil bli befart, skadene vurdert og
avtale inngått med eierne.
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3.8 Trafikk
Mål
• Anleggstrafikk på offentlig og eventuelle private vegnett skal ikke medføre ulykker eller vesentlig ulemper
for andre trafikanter eller omgivelser.
• Ulykker pga anleggsarbeid skal ikke forekomme.
• Togtrafikk på Vestfoldbanen skal opprettholdes gjennom hele anleggsperioden. Driftsforstyrrelser skal
begrenses til et minimum.
Beskrivelse
Anleggsvirksomheten vil medføre en del trafikk til og fra de ulike anleggsområdene og riggområdene. Dette er
oppsummert under.
•
•
•
•

Til anleggsområdet ved Skillingsmyr skjer adkomsten via gammel E18.
Til anleggsområdene ved Gunnarsrød og Ønna skjer adkomsten fra Fv 1.
Til Herregårdsbekken skjer adkomsten direkte fra Fv 30.
Adkomsten til anleggsområdet ved Norcem skjer via intern vei på Norcem-området.

Massetransport fra tunnelene er beskrevet i kapittel 3.9.
Togtrafikken vil kun bli berørt av anleggsarbeidene i dagsonen frem til Porsgrunn stasjon. Det vil bli utarbeidet
faseplaner i forbindelse med detaljplan våren 2010. Togtrafikken vil antakelig maksimalt bli stanset 2-3 dager.
Vurdering av særlig risikofylte forhold
Omfattende behov for massetransport (se kapittel 3.9).
Krav
• Jernbaneverket stiller som absolutt krav at anlegget kan gjennomføres med tilnærmet normal togdrift i
anleggsperioden.
• Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig
tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe27.
Tiltak
Utarbeide en trafikkavviklingsplan

Oppfølging
Innarbeide planen i kontraktene til entreprenørene

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

Utarbeide særlige rutiner og forhåndsregler for
massetransport langs skolevei i området mellom
Herregårdsbekken til Eidanger Sandtak.

Egne sikringstiltak gjennomføres for eksempel ved inn
og utkjøring fra anleggs- og riggområdene til offentlig
veg, over fortau, gang- og sykkelveger. Tiltak vurderes
og gjennomføres i samarbeid med berørte
myndigheter.

Alle sjåfører skal gis opplæring om nærmiljøet,
spesielt med hensyn på myke trafikanter.
Behov for vakthold og samarbeid med politi og
vegvesen om trafikksikkerhetstiltak, vurderes.
Vurdere egne fremkommelighetstiltak i samarbeid med
berørte myndigheter, samt vurdere samarbeid og
dialog med skoler dersom anleggstrafikken kommer i
konflikt med skoleveger.

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

Følges opp i kontraktene.

Henvendelser og klager.

Følge med på loggføringen for å vurdere hvordan
trafikksikkerheten oppleves. Vurdere tiltak.
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FOR 2003-04-25 nr 486: Forskrift om miljørettet helsevern.

Utbygging Vestfoldbanen

Miljøoppfølgingsprogram
Parsell 12.2

Dok.nr: UVB-22-A-22004
Dato:
25/03/2010
Rev.:
00
Side:
26 av 33

3.9 Massetransport og deponier
Mål
• Anleggstrafikk skal minimeres ved å transportere masser mest mulig direkte og lokalt i prosjektet.
• Massetransport på offentlige og eventuelt private vegnett skal ikke medføre ulykker eller vesentlig ulemper
for andre trafikanter eller omgivelsene.
• Midlertidig og permanent massedeponering skal skje på godkjente deponier og være til minst mulig ulempe
for miljøet, og ikke medføre giftig avrenning (kjemikalier fra sprengning etc.) til nærliggende resipienter.
• Flytting av masser skal ikke medføre spredning av uønskede arter eller forurensning.
Beskrivelse
Jernbanen på strekningen Telemark grense – Porsgrunn st. vil få et teoretisk overskudd av steinmasser på ca.
2 500 000 m3 fra tunneler og ca. 400 000 m3 fra jernbanetraseen. Deponeringsbehovet er beregnet ut i fra at
masser skal tas ut fra tunnelene: (1) Skillingsmyr tunnel; (2) Ønnsåsen tunnel; (3) Storberget tunnel, og (4)
Eidanger tunnel, samt fra forskjæringer, veier, linjen etc. For å sikre nok deponeringsplass, og mulige
alternativer for reguleringsprosessen, er i alt 15 deponier innarbeidet i detaljplanen (se tabell 2, og brune
nummererte felt (1-16) i temakart 1 og 2 for geografisk plassering).
Tabell 2. Oversikt over vurderte deponier for parsell 12.2.
Maks vol. (m3)
25.000
230.000
164.000
277.000
180.000
118.000
194.000
‐
257.000
210.000
200.000
152.819
707.619
130.000
737.886
199.213
3.777.537

Areal (m2)
12.214
39.497
28.616
43.256
32.563
29.245
31.351
‐
32.890
35.473
53.700
27.076
86.414
31.215
81.332
26.846
591.688

For å få transportert massene fra tunnelene
til deponiene må det flere steder opparbeides
egne anleggsveger. Disse kommer i tillegg
til vegene som etableres for å gi adkomst til
selve anleggsområdene. Dette gjelder ved
dagsone Gunnarsrød der det må opparbeides
en egen anleggsveg på ca. 800 m opp til
deponiet mellom Sagåsen og Gauksåsen.
Ved Ønna dalen må det etableres en
anleggsveg på ca. 500 m fra østre påhugg
for Storberget tunnel opp til deponiområdet
vest for Ønnadalen. Ved dagsonen ved
Herregårdsbekken må det opparbeides en ny
anleggsveg på ca. 350 m langs Rv 36 og det
må foretas en utvidelse av eksisterende
turveg, også på ca. 350 m frem til
deponiområdet
i
Eidanger
grustak.
Massetransporten ved dagsone Gunnarsrød,
ved Ønnadalen og i dagsonen mellom
Eidanger tunnel og Porsgrunn stasjon, vil kunne foregå utenfor offentlige veger. Transport fra dagsone
Herregårdsbekken til deponiområdet i Eidsanger grustak, vil på den siste strekningen fra undergangen under E18
og frem til grustaket måtte gå offentlig veg. Dette gjelder en planlagt ny veg under Breivikbanen og frem til de
planlagte nye næringsområdene i grustaket. Det er også et alternativ å transportere masser til Herøya for utfylling
i sjøen.
Nr.
Deponi navn/lokalitet
1
Skillingsmyr nord
2
Skillingsmyr sør
3
Fylkesgrense
4
Vest for Prestskjeggen
5
Øst for Gruåsen/Strutåsen
6
Øst for Tjennsåsane
7
Sør for Ulsbrukollen
8
Sagåsen/Gaukåsen (utgår)
9
Gunnarsrød
10
Nord for Gunnarsrød
11
Mellom Furuåsen og Hagen
12
Vest for Storeberg
13
Kisteseter
14
Vest for Seterkollen
15
Eidanger grustak
16
Pasadalen ved Norcem
Totalt volum/areal

Vurdering av særlig risikofylte forhold
Eventuelle forurensede masser (kjemikalier fra sprengning etc.) må håndteres på en slik måte at man har
kontroll, og at ytterligere forurensning/avrenning forhindres. Dette gjelder særlig til nærliggende vannresipienter.
Krav
• Naturmangfoldlovens § 28 setter krav om at de som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre
spredning eller utslipp av levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer skal i rimelig
utstrekning treffe tiltak for å hindre dette.
• Ingen skadelig avrenning fra midlertidige deponier.
• Masser som ikke skal brukes ved istandsetting av arealene, skal fraktes ut av området uten mellomlagring.
• Forurensede masser håndteres i henhold til Forurensningsloven.
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Tiltak
Unngå mellomlagring av masser som skal deponeres
permanent utenfor planområdet.

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

Ikke deponere masse uten at det skjer i samsvar med
gjeldende regulering og godkjenning på deponisted.

Eventuelle alternative deponeringssteder vil bli avklart
med berørte myndigheter slik at nødvendige hensyn
blir tatt.
Avrennings og stabilitetsforhold på hvert sted skal
være kartlagt før deponering.
Deponeringen skal ikke medføre fare for forurensning.

Overvåke/ etterse midlertidige deponier.

Utarbeide driftsrutiner for oppfølging av at tiltak
fungerer.
Regelmessige kontroller.
Beskytte massene mot utvasking.

Tilbakeføring av arealer etter anleggsvirksomhet, midl
massedeponi, riggområder osv.

Krav om tilbakeføring tas med i reguleringsplan med
bestemmelser.

Hindre tilsøling av veger.

Se kapitel 3.3 om utslipp til luft, vann og grunn.
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3.10 Sikkerhet
Mål
• Anleggsarbeidene skal gjennomføres uten personskader og med god sikkerhet for alle som er involvert eller
blir berørt.
• Anleggsarbeidene skal gjennomføres uten at det oppstår fare for de reisende på Vestfoldbanen.
Beskrivelse
Sikkerhet i denne sammenheng omfatter ulykkesrisiko knyttet til maskiner og konstruksjoner. Annen helserisiko
og miljørisiko, for eksempel som følge av forurensing og vegtrafikk er omtalt i andre kapitel. Risiko knyttet til
avvikling av togtrafikken og til arbeid nær trafikkert spor, håndteres etter Jernbaneverkets prosedyrer og er ikke
omtalt her. Også sikkerhet og helse knyttet til arbeidsmiljø (SHA) håndteres gjennom egne rutiner.
Vurdering av særlig risikofylte forhold
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 anleggsområdene, at
steinsprut fra sprengning treffer og skader tredjeperson, at sprengstoff eller tenn-legemer kommer på avveie, og
at lufttrykk fra sprengning i tunnel kan skade bygning/ bygningsdel. Dette er lagt til grunn for de foreslåtte
tiltakene og oppfølgingen av dem.
Krav
• Arbeidsmiljøloven, produktkontrolloven, brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter ivaretar
sikkerheten på og i nærheten av denne typen arbeidsplasser. I tillegg kommer Jernbaneverkets egne krav til
sikkert arbeid i og ved spor.
• Sikre forsvarlig lagring og oppbevaring av sprengstoff, kjemikalier og andre farlige stoffer.
Tiltak
Med bakgrunn i Forskrift om sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser
(byggherreforskriften) og internkontrollforskriften skal
det utføres et systematisk HMS arbeid.

Oppfølging
HMS-arbeidet inngår i kontrakten med entreprenørene
og fanges opp i HMS-plan og risikoanalyse for
midlertidige anlegg.

Rigg- og anleggsområder holdes avstengt for
uvedkommende.

Anleggsområdene gjerdes inn.
Krav om inngjerding og andre sikkerhetstiltak
innarbeides i kontraktene med entreprenørene.

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

Gjennomføre egne opplæringsprogrammer for alle som
jobber på anleggene, blant annet med vekt på sikkerhet
for omgivelsene.
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3.11 Helse og trivsel
Mål
• Skape ro og trygghet for befolkningen i anleggsperioden.
• Søvn og hvile forstyrres ikke unødvendig.
Beskrivelse
Anleggsarbeidene vil foregå i til dels tett befolkede områder med boliger, arbeidsplasser og gater/ veger nær
anleggsområdene. Dette vil påvirke de som bor og oppholder seg i området. Det er derfor viktig med
informasjon om anleggsarbeidene for å redusere utrygghet og usikkerhet om situasjonen.
Tre eneboliger sør for jernbanen i dagsonen må innløses. Det blir gitt erstatning etter alminnelige
erstatningsregler.
Tiltak og oppfølging i forbindelse med støy (spesielt nattarbeid), støv, trafikkomlegging, trafikksikkerhet og
informasjon er beskrevet under egne punkter.
Vurdering av særlig risikofylte forhold
Se kapittel 3.10, og ROS-analysen for Parsell 12.2.
Krav
• All anleggsvirksomhet og oppfølging skal følge lov om helsetjeneste i kommunene28.

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

Oppfølging
For boliger med stor belastning i anleggsperioden skal
støybelastningen, bygningens lydisolerende
egenskaper og ventilasjonsforhold kartlegges.
Eiere av boliger med store ulemper, tap av atkomst
eller lignende kan bli gitt tilbud om innløsing.
Eiere av boliger med store ulemper i hele eller deler av
anleggsfasen blir tilbudt midlertidig flytting.

Utarbeide tilpasset opplegg for berørte med særlig
behov.

Jernbaneverket vil ha løpende kontakt med utsatte
grupper.
Utsatte personer vil kunne bli tilbudt midlertidig
flytting eller alternativ overnatting.

Drøfte anleggsvirksomheten med berørte skoler og
barnehager, for å informere om virksomheten og
vurdere tiltak som kan forebygge ulykker. Dette
gjelder særlig massetransport fra området ved
Herregårdsbekken til Eidanger sandtak.

Oppfølging er omtalt under trafikk.

Skjerme omgivelsene for lysa fra anleggsområdene.

Krav til entreprenørene om å skjerme omgivelsene mot
sjenerende lys ved nærliggende boliger.

Prioritere skriftlig og muntlig informasjon til naboer
for å forebygge usikkerhet.

Det utarbeides en informasjons- og planstrategi.
Det utarbeides brosjyrer og brev, og det skal holdes
informasjonsmøter.

28

LOV 1982-11-19-66: Lov om helsetjeneste i kommunene.
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Eget anleggskontor med nabokontakt.
Det utarbeides en støykalender. Særlig støyende
aktiviteter som ikke kan forutsies, varsles særskilt.
Det kan bli gitt tilbud til berørte naboer om varsel via
tekstmelding om sprengning. Ved spesielle behov kan
berørte få tilbud om varsel på vanlig telefon.
Sprengning i dagen vil bli varslet med sirene.
Loggføre hendelser og klager i forbindelse med
anleggsvirksomheten. Eventuelle klager skal behandles
raskt.

Alle relevante hendelser loggføres av Jernbaneverket.
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Administrative rutiner, intern kontroll og oppfølging

4.1 Organisering av miljøarbeidet
4.1.1 Linjeledelse
Hensynet til ytre miljø er et linjeansvar, sidestilt med teknikk, økonomi og sikkerhet. Ledere på alle nivåer har
derfor ansvar for å følge opp mål som er satt av hensyn til ytre miljø. Dette gjelder for eksempel både
kompetanse og økonomiske midler.

4.1.2 Motivering og opplæring av ledelse og personell
Jernbaneverkets medarbeidere som er involvert i utbyggingen må forstå sin rolle og ansvar i forhold til
omgivelsene. Leder og annet relevant personell i prosjektet skal derfor få opplæring i miljømålene som gjelder
for prosjektet.

4.1.3 Behandling av avvik og korrigerende tiltak
Ulemper som følge av utbyggingen skal ikke avvike fra omforente målsettinger og krav. Dette følges opp
gjennom egne undersøkelser. Avvik skal rapporteres og eventuelle avbøtende tiltak iverksettes.
Kontraktsparter vil bli revidert ved behov for å sikre at kravene overholdes.

4.1.4 Beredskapsplan
Jernbaneverket skal utarbeide en overordnet beredskapsplan for utbyggingen.
Entreprenørene skal gjennom sine kontrakter pålegges en plikt til å kontinuerlig gjennom arbeidet forebygge
uønskede hendelser i forhold til personer, eiendom eller ytre miljø. Det skal også etableres en beredskap for
uønskede hendelser.

4.2 Informasjon – Forholdet til allmennheten og eksterne
myndigheter
4.2.1 Informasjon
Berørte parter skal informeres om anleggsarbeidene og konsekvensene dette kan ha for omgivelsene i forkant av
oppstart, samt ved behov.
Eiere og leietagere på berørte eiendommer skal holdes løpende informert gjennom direkte informasjon og
varsling, blant annet gjennom informasjonsskriv til naboer og berørte. Skilt med orientering om arbeidene og
situasjonen fremover settes opp på egnede plasser.

4.2.2 Behandling av klager
Det skal utarbeides et system for loggføring og rask behandling av klager i forbindelse med anleggsarbeidet.

4.2.3 Rapportering til berørte myndigheter
I samarbeid med berørte myndigheter skal det utarbeides egne rapporteringsrutiner for relevante forhold.

4.3 Styring av entreprenørens virksomhet
4.3.1 Krav og retningslinjer for bygge- og anleggsplassen
Krav og retningslinjer som er satt av hensyn til omgivelsene skal innarbeides i alle kontrakter med entreprenør
og leverandører på samme måte som for øvrige krav.
Det skal etableres kontrollgrupper for ytre miljø for sikring av miljømålene. Kontrollen gjennomføres av
representanter for byggherre og entreprenør.
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4.3.2 Entreprenørenes system for miljøstyring
Alle entreprenørene skal ha et internt kontrollsystem som blant annet dokumenterer hvordan miljøkrav blir
ivaretatt. Videre skal entreprenørene kunne dokumentere at de har tilfredsstillende miljøkompetanse.
Personell som skal jobbe på anlegget skal gis en opplæring i miljø- og sikkerhetskultur.
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