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FORORD
Bane NOR har utarbeidet forslag til reguleringsplan for nytt anlegg for togparkering ved
Barkåker i Tønsberg kommune.
Bygging av et anlegg for togparkering nær Tønsberg stasjon er en forutsetning for å kunne
øke kapasiteten og frekvensen på togavganger etter utbygging av dobbeltspor på
Vestfoldbanen som skal tas i bruk i 2025. Planarbeidet bygger videre på lokalisering av
togparkeringsanlegget som ble valgt ved vedtak av kommunedelplanen juni 2020.
Formålet med reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er å komme fram til detaljert
plassering og utforming av anlegget og valg av adkomstvei.
Oppstart av planarbeid ble varslet 26.06.2020. Ved innspillsfristen 01.09.2020 var det
kommet inn sju innspill som er kommentert i kapittel 7. Planforslaget var på høring og
offentlig ettersyn mellom 15. juni og 9. august 2021. Det kom inn fire merknader til
planforslaget.
Planvedtak forventes i desember 2021.
Bane NORs prosjektleder har vært Arild Herfindal (august 2020 – mars 2021), Rune
Bårdsen Røer (fra april 2021 til august 2021) og Mikael Rønneberg (fra august 2021).
Gisle R. Totland har vært prosjekteringsleder arealplan. Norconsults oppdragsleder har
vært Mads Veiseth.
Eventuelle spørsmål til reguleringsplanen kan rettes til:
•

Gisle Rebnord Totland, telefon: 90620518, epost: totgis@banenor.no
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1

GRUNNLAG FOR PLANARBEIDET
Bakgrunn

InterCity-satsingen omfatter bygging av sammenhengende dobbeltspor på Dovrebanen,
Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen. Moderniseringen av Vestfoldbanen vil gi
flere togavganger og kortere reisetid, og skal bidra til at veksten i persontrafikk tas med
kollektivtransport, gang- og sykkeltrafikk. Sammenhengende dobbeltspor skal stå ferdig til
Tønsberg i 2025.

Figur 1-1. Oversiktskart. Område for togparkeringsanlegget er markert i rødt.

Togparkeringsanlegget, som er lokalisert om lag 6 kilometer nord for Tønsberg, ved
Barkåker, som vist i Figur 1-1, er en forutsetning for innføringen av nytt rutetilbud på
Vestfoldbanen. Moderniseringen av InterCity-strekningene skal gi et jernbanenett med høy
kapasitet og frekvens.
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Det er lagt opp til en trinnvis forbedring av togtilbudet på Vestfoldbanen [1] (økning i antall
tog og reduksjon i reisetid) etter hvert som nye strekninger bygges ut. Etter ferdig
utbygging av dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg, samt etablering av
togparkeringsanlegg i Tønsberg, blir det lagt til rette for en tilbudsøkning som tilsvarer fire
tog i grunnrute i timen mellom Tønsberg og Oslo.

Figur 1-2. Illustrasjon som viser togparkeringsområdet med tilhørende elementer. Disse er nærmere
beskrevet i denne planbeskrivelsen.

Et togparkeringsanlegg er et sporområde hvor tog kan parkeres når de ikke er i drift. På et
togparkeringsanlegg vil togene stå fram til neste gang de skal benyttes. I perioden togene
er parkert vil det foregå driftsoppgaver som innvendig vask, vannpåfylling, søppeltømming
og toalettømming.
Togparkeringsanlegget er planlagt benyttet av tog som starter/avslutter sin rute på
Tønsberg stasjon. Lokalisering av togparkeringsanlegget ble avklart gjennom vedtak av
Kommunedelplan for Hensetting i Tønsbergområdet [2] sommeren 2020.
De to figurene 1-2 og 1-3 viser anlegget med tilhørende elementer, samt stedsnavn det er
henvist til i denne planbeskrivelsen.
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Figur 1-3. Stedsnavn på gårder, veier, bekk og trafostasjon i nærheten av det planlagte
togparkeringsområdet.
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2

ENDRINGER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

Som følge av innkomne merknader til planforslaget som har vært på høring og offentlig
ettersyn er det foretatt noen justeringer av plankart, reguleringsbestemmelser og enkelte
rapporter. Kort oppsummering av endringene følger under. Merknadene er svart ut i et
eget dokument som er vedlegg til saken.

Plankart
Følgende endringer er gjort:
- Det er i løpet av planprosessen blitt etterregistert en gravrøys som medfører at
sikringssonen H730_1 må utvides, og det er kommet innspill fra VTFK om at
hensynssonen H_570_1 må utvides med 10 meter. Dette er innarbeidet i det
reviderte plankartet.
-

Det har også kommet innspill om at hensynssonen for kulturmiljø H_570_3 sør
for togparkeringsanlegget, i rigg- og anleggsområdet, også utvides med 10
meter. Dette er innarbeidet i det reviderte plankartet.

-

Som følge av utvidelse av hensynssone for kulturmiljø H570_1 og sikringssone
H730_1 må atkomstveien forskyves noe nordover, og blir liggende tilnærmet
som dagens vei i dette området. Dette er innarbeidet i det reviderte plankartet.

Reguleringsbestemmelser
Følgende bestemmelser er noe endret:
- § 3.6 om belysning
- §3.8 om grunnvannsinteresser
- § 4.5 om utforming av servicebygg (nummereringen er ny for denne)
- § 8.6 om hensynssoner rundt kulturminner
- § 10.2 om jordvanning
- § 10.8 om atkomstvei til anlegget
Følgende bestemmelse er ny:
- § 10.10 om kommunalteknisk plan

Fagrapporter
2.3.1 Risikoanalyse høyspent
Risikoanalysen har fått endret mindre skrivefeil og begrepet «kraftselskaper» er byttet til
«nettselskaper».
2.3.2 Miljøoppfølgingsplan
Miljøoppfølgingsplanen (MOP) er endret i hht. innspill fra Statsforvalter og Tønsberg
kommune.
2.3.3 Illustrasjonsplan
Formuleringen «mulig utforming» i tekst til tekniske bygg er endret til «utforming».
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Utdyping av enkelte punkter i merknadene
2.4.1 Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Drøfting av hvordan tidspunktet for tomtogkjøringen - før og etter ordinær rutetrafikk - i
praksis vil bli opplevd for beboere langs linja på Barkåker:
Sammenligning av støy fra hovedsporet alene og samlet støy fra hovedsporet og kjøring
med tomtog gir ingen registrerbar endring i støyutbredelsen i området. Det vil si at støy fra
tomtog ikke påvirker utbredelsen av støysonene i området ved Barkåker. Støypåvirkning
som følge av tomtogkjøring gir i støyberegningene (vedlegg 2, tegning X05, til støyrapport)
seg utslag som en relativt smal stripe langs hovedsporet med støynivå i henhold til gult
nivå, og denne vil ikke alene berøre noen boliger langs sporet ved Barkåker.
Togtrafikk som skal mellom Tønsberg stasjon og togparkeringsanlegget før og etter
ordinær rutetrafikk, det vil si tidlig om morgenen og sent på kvelden, vil altså ikke medføre
støyutbredelse over grenseverdier gitt av støyretningslinjen T-1442. Beregnet støy ved
fasader ligger på under 58 dB. Det er heller ikke mange tog som skal ut av anlegget på
morgenen eller inn på natt, vanligvis vil dette være ett tog (dobbelt) togsett. I praksis vil
denne trafikken og tilhørende støynivå dermed være marginal.
Det er også gjennomført maksimalnivå-beregninger for tomtog (vedlegg 3, tegning X24, til
støyrapport). Denne beregningen utføres for en enkelt hendelse. Det vil derfor skille lite
mellom maksimalnivå fra rutegående trafikk og fra tomtogkjøring. Hastighet på tog og
togtype er avgjørende for maksimalt støynivå fra enkelthendelser.
2.4.2 Tønsberg kommune
Å minimere tapet av matjord har vært et viktig tema i planarbeidet. Ved å flytte
servicebygget med parkering (i nord) sammen med de tekniske byggene i sør kunne en
muligens redusert tapet ytterligere. Kommunen ønsker at Bane NOR redegjør for valgt
plassering av servicebygg og om det er mulig å flytte dette sammen med de tekniske
byggene i sør for å spare mer dyrka mark.
Det er gjort vurderinger av flere lokaliseringer av servicebygget langs
togparkeringsanlegget. Servicebygget skal brukes av renholdspersonell i forbindelse med
innvendig renhold av togene. Størrelse på servicebygget er gitt ut fra dets funksjon og
innhold. I Tønsberg er det på nåværende tidspunkt vurdert at bygget kan bli opp mot 25 x
10 meter, trolig noe mindre. Utstyr for renhold antas lagret i servicebygget, og renholderne
må frakte med seg utstyret til togsettene. Det er forutsatt at kortest mulig avstand fra
servicebygget til togsettene er fordelaktig for driften. Bygg for personell, som
servicebygget er, kan normalt ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspent. Slike
høyspentsoner krysser togparkeringsanlegget på flere steder.
Det ville være noen fordeler ved å plassere servicebygget på samme område som de
tekniske byggene, som at man unngår dyrka mark og samler alle bygninger. På den annen
side er det lite tilgjengelig areal igjen her, som ikke berøres av hensynssone for høyspent.
Da endelig utforming og størrelse på servicebygg ikke er avklart ved behandling av
reguleringsplanen er det knyttet usikkerhet til om tilgjengelig areal ved tekniske bygg er
stort nok. Videre er avstanden til togoppstillingsplassene lang, noe som kan medføre at
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det er behov for servicekiosker i bakkant av togparkeringssporene for å sørge for tilgang til
varmt vann og lagerplass nær togsettene. Dette vil også ha noe arealbeslag samt gi økte
kostnader. Det er vurdert som mindre sikkert at personale skal gå til togsettene via
planovergangen i forkant av parkeringssporene – de må da krysse spor sammenlignet
med om de kommer til parkeringsplassene bakfra. Anleggsgjennomføringen
vanskeliggjøres av plassering så nær eksisterende enkeltspor, da enkeltsporet vil være i
drift til anlegget er ferdigstilt. Disse momentene samlet har bidratt til at plassering av
servicebygget er foreslått til nordenden av anlegget.

I bestemmelsene er det angitt at «Økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag skal som et
minimum opprettholdes på samme nivå som før anleggsstart for togparkeringsanlegget».
Kommunedirektøren kan imidlertid ikke finne at det er gjort vurdering av hvorvidt anlegget
vil kunne påvirke slik tilstand i vassdrag. Kommunedirektøren mener slike vurderinger bør
foreligge når planen skal til 2.gangsbehandling i kommunen. Vurderingen iht.
vannforskriften bør omfatte eventuell forurensning / utslipp til vannforekomster i både
anleggsfase og driftsfase.
Det er gjort vurderinger av hvorvidt et anlegg kan påvirke vassdragets tilstand i
forbindelsen med kommunedelplan og valg av lokalisering. Følgende vurderinger ble gjort
for togparkeringsanlegget som er til behandling nå:
«Nye tiltak i vassdrag skal vurderes i henhold til Forskrift om rammer for vannforvaltningen
(vannforskriftens) [32] §12. Barkåker nord sørlig kan påvirke Sverstadbekken (del av
vannforekomst 014-131-R Undrumsdal bekkefelt øst). Bekken er en mindre del av større
bekkefelt. Informasjon om vannforekomsten er hentet fra Vann-nett der typifisering og
klassifisering gjelder hele vannforekomsten. Det er likevel trukket inn kjent foreliggende
kunnskap om Sverstadbekken i vurderingene. Det er særlig kunnskapen om sjøørret som
her er relevant.
Miljømålet for Sverstadbekken etter vannforskriften er i Vann-nett satt til god økologisk og
god kjemisk tilstand. Dagens tilstand er moderat økologisk og ukjent kjemisk tilstand.
Tiltaket kan påvirke Sverstadbekken gjennom mulig påvirkning fra avrenning av spillvann.
Det legges det til grunn at avløpsanlegg for spillvann planlegges slik at det blir minst mulig
overløp eller avrenning til bekkene. Sannsynligheten for vedvarende klart negativ
påvirkning på vannkvaliteten vurderes dermed som svært liten. Noe påvirkning kan man
likevel anta at det blir. Dette kan komme som overløpssituasjoner ved feil på anlegget,
eller som diffus avrenning. Påvirkning fra særlig jordbruk og muligens spredte
avløpsanlegg vurderes likevel som vesentlig større. Samlet sett vurderes tiltaket ikke å
være til hinder for at miljømålene i vannforskriften kan nås. Det kan likevel forventes en
svak påvirkning fra togparkeringsanlegg på Sverstadbekken tilsvarende det som i Vannnett omtales som «liten grad» av påvirkning.»
For øvrig er det som del av reguleringsarbeidet gjort vurderinger av overvannshåndtering
og potensial for avrenning til vassdraget. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 4.5.2 og
5.3.1 her.
I anleggsfasen er det også potensiale for påvirkning av vassdrag. Anleggsfasen er vurdert
som mest kritisk med hensyn til vassdragspåvirkning fra jernbaneprosjekter. Det er i løpet
av reguleringsplanprosessen, avklart med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark at
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utslippstillatelsen som gjelder for bygging av ny Vestfoldbane Nykirke – Barkåker også
skal gjelde for bygging av togparkering. Utslippstillatelsen er datert 14.12.2018. Avklaring
fra Statsforvalteren er kunngjort i brev datert 04.05.2021. Det henvises også til merknaden
fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
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3

DAGENS SITUASJON
Beskrivelse av området

Planområdet ligger i et område med jordbruksarealer. Det er flere gårder i nærheten av
planområdet, nærmest er Skotte-gårdene, Søndre og Nordre Brekke, samt Sverstad gård.
Landskapet oppleves som åpent. Både dagens Vestfoldbane og påbegynt dobbeltspor går
gjennom planområdet. Se figurer i kapittel 1 og 3.2.

Planstatus
3.2.1 Planstatus for området
Gjeldende planstatus for planområdet er vist i figur 2.1. Vedtatt kommunedelplan for
togparkering (2020) [2] gir en planavklaring gjennom båndleggingssonen
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter plan- og bygningsloven (pbl) §11-7, pkt. 2,
jf. pbl §11-8, pkt d (Hensynssone H710). Det er videre avsatt områder for hensynssone
fare (H310 Ras- og skredfare) i kommunedelplankartet. Området som er avsatt til
hensynssone ras- og skredfare er kartlagt som fareområde med hensyn til grunnforhold.
Det er tre høyspentstrekk som krysser over området, disse er alle hensyntatt med
hensynssone fare (H370 Høyspenningsanlegg) i kommunedelplankartet, hvilket legger
restriksjoner på bruken av arealene, samt område for båndlegging etter energiloven
(H740), som legger føringer for arbeid og tiltak innenfor sonen.

Figur 3-1. Figuren viser vedtatt kommunedelplan for togparkeringsanlegget.

Figuren under viser kommuneplanens arealdel [4], som gjelder øvrig areal rundt
kommunedelplanens avgrensning.
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Landbruk, natur, friluftsliv LNFR
Veg
Jernbane

Figur 3-2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Varslingsgrense for planarbeidet for
togparkeringsanlegget er vist med stiplet linje.

3.2.2 Vurdering av konsekvensutredning
Det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i forbindelse med kommunedelplanen og er i
samsvar med denne. Detaljreguleringsplanen utløser ikke konsekvensutredning jf. § 6 b) i
Forskrift om konsekvensutredninger. I varsel om planoppstart er det lagt inn nytt areal for
vurdering av veiatkomst fra Hortensveien (alt. 6). Deler av denne veiatkomsten er avsatt
som LNF i kommuneplanen og ble ikke konsekvensutredet i forbindelse med
kommunedelplanen.
Det er vurdert at tiltaket, det vil si veiatkomst fra Hortensveien, ikke vil ha vesentlige
virkninger på kjente naturverdier, naturressurser, kulturmiljøer eller friluftsområder.
Atkomstveien har lavt forventet trafikktall, en ÅDT på 50, og tiltaket kan reverseres. På
bakgrunn av dette vurderes veiatkomsten å ikke få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn og at det dermed ikke medfører krav om konsekvensutredning i hht. forskrift om
konsekvensutredninger.
3.2.3 Tilstøtende planer
Reguleringsplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker [5] ble endelig vedtatt 20. juni 2018.
Denne overlapper noe med og grenser inntil planområdet for togparkeringsanlegget.

12

Landbruk, natur, friluftsliv LNFR
Veg
Jernbane

Figur 3-3. Figuren viser sørlig del av detaljregulering for dobbeltspor Nykirke – Barkåker.
Varslingsgrense for planarbeidet for togparkeringsanlegget er vist med stiplet linje.

Arealbruk
Området består hovedsakelig av jordbruksarealer samt noe skog og vassdrag.
Jordbrukslandskapet deles opp av eksisterende jernbaneanlegg, som er godt synlig fra
planområdet. I sør er jernbanen et dominerende element, der dobbeltsporet ligger, mens
lenger nord har det omkringliggende landskapet tilpasset seg det over 100 år gamle
enkeltsporet.

Klima og klimatilpasning
Flom og overvann
NVE sine registeringer viser at deler av planområdet er utsatt for flom. Dette er knyttet til
områdets flere bekker, herunder Sverstadbekken. Figur 3-4 viser et potensial for
Sverstadbekken til å stige med 3-4 meter i en flomsituasjon (den oransje linjen i kartet).
Aktsomhetsområdet der det må gjøres ytterligere undersøkelser er vist med lilla rutenett.
Flomberegning og avgrensning av fareområde for flom er omtalt og presentert i kapittel
4.3.2.
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Figur 3-4. Illustrasjonen viser aktsomhetsområde for flom. Kilde: NVE

Vei og trafikkforhold
Nær planområdet ligger større veier som E18 og fv. 325 Hortensveien. Ellers består
området som vist i Figur 3-5 under av flere kommunale veier (Barkåkerveien og
Undrumveien), og en del private gårdsveier og skogsbilveier. Dagens jernbanespor ligger
sentralt i området. Det er lite trafikk på de private veiene og skogsbilveiene. E18 ligger
utenfor planområdet og vil ikke berøre eller bli berørt av tiltaket.

Figur 3-5. Bildet viser veier i området og dagens jernbanespor
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Kulturminner og kulturmiljø
Tema kulturminner og kulturmiljø er tidligere konsekvensutredet i kommunedelplan for
hensetting i Tønsberg [2].
I tilknytning til området er Søndre Brekke, en svært gammel gård med større gravfelt, og
trolig et utgangspunkt for flere andre bruk i området, også noen som er borte i dag. Nordre
Brekke ble skilt ut som egen gård tidlig på 1800-tallet. Skotte er først nevnt på 1600-tallet.
Jernbanen fra 1880-årene og framveksten av stasjonsbyen Barkåker endret det
kulturhistoriske landskapet.
Gjennom de arkeologiske registeringene i forbindelse med reguleringsplan NykirkeBarkåker [5] ble det påvist en rekke automatisk fredete kulturminner, noen i form av
synlige gravminner og kullgroper, men også mange kulturminner som ikke er synlige på
overflaten, som nedpløyde graver, kokegroper, dyrkingsspor og åkre, samt en røytegrop.
Det ble også påvist flere etterreformatoriske strukturer. Dagens kulturhistoriske miljø har
tidsdybde, men skjuler enda eldre spor. Imidlertid er flere av disse eldre sporene nå gravd
ut, eller vil bli fjernet som følge av utbyggingen av nytt dobbeltspor.
Det er i forbindelse med oppstart av planarbeidet for togparkeringsanlegget også
gjennomført supplerende registreringer av kulturminner innenfor varslingsområdet. Dette
er gjort av Vestfold og Telemark fylkeskommune, i henhold til kulturminneloven § 9 om
undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak. Resultater fra registreringene
omtales videre her.
Skotte

Søndre Brekke

Figur 3-6. Figuren viser funn fra arkeologiske registreringer i skogområdet sør for Skotte og øst for
togparkeringsanlegget. Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune.
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Skogsområdet sør for Skotte
Et av kulturmiljøene som er vurdert i forrige planfase og som ligger tett på planområdet for
togparkeringsanlegget er delområde H - Søndre Brekke. Delområdet omfatter tunet på
Søndre Brekke samt to større gravfelt nord for dette, opp mot Skotte. Gårdstunet ligger på
kanten av den dype bekkedalen mot Sverstad og har en dominerende virkning i
landskapet. Tunet er et regelmessig firkanttun. Våningshuset skal være fra 1740-tallet og
ombygd tidlig på 1800-tallet, bryggerhus fra 1870, stor sveitserlåve fra 1882 og stabbur fra
1909. Bryggerhuset er bygd om til bolighus i den senere tid. Nord for tunet er det to
gravfelt. Feltet ID 40822 omfatter åtte gravhauger og en gravrøys. Feltet ID 50512 har
seks gravrøyser og 48 røyser hvorav noen er rydningsrøyser og andre kan være
gravrøyser. Delområdet ble vurdert til stor verdi.
Gjennom arkeologiske registreringer høsten 2020 er det foreløpig registrert 13 røyser. 11
av disse ligger innenfor og like nord for allerede registrerte gravfelt ID 50512.
Avgrensningen av gravfeltet vil som følge av dette få ny geometri, se Figur 3-6. Det er
ellers registrert to røyser i østlige del av skogsområdet. Tre steingjerder er registrert helt i
nordlige del av skogsområdet, i sørlige jordekant til gården Skotte. Disse er ikke fredet,
men har en viss verdi som historiske elementer i landskapet.

Dyrka mark vest for Skotte
Det er gjennomført arkeologisk registrering i dette området våren 2021. Registreringen
resulterte i løsfunn, men ingen funn av strukturer. Området har dermed ikke elementer
som er automatisk fredet.
Delområde ved påkoblingsspor
Delområdet ligger i et landskap med varierte og til dels svært gamle jordbruksstrukturer.
De eldste sporene er imidlertid fjernet i forbindelse med utbygging av dobbeltspor NykirkeBarkåker. De gjenværende sporene er i overveiende grad etterreformatoriske og er ikke
automatisk fredede.

Naturmangfold
Tema naturmangfold er tidligere konsekvensutredet i kommunedelplan for hensetting i
Tønsberg [2]. Sverstadbekken med kantsoner ble vurdert å ha svært stor verdi. Øst for
gårdsvei til Skotte ble det registrert en skogsdam, som er gitt stor verdi.
Atkomstvei til togparkeringsanlegget fra Hortensveien var ikke del av planområdet i
kommunedelplanfasen, og skogområdene ble dermed ikke vurdert i
konsekvensutredningen da. Det er i forbindelse med reguleringsplanarbeidet foretatt
supplerende kartlegging av naturverdier, samt kartlegging av fremmede arter i hele
området som er varslet for planarbeid.
3.7.1 Naturverdier
Kunnskap om naturmangfold i planområdet er supplert med befaring og registreringer i felt
gjennomført den 28.09.2020. Grunnet tidspunktet for befaring kan det knyttes noe
usikkerhet til bestemmelse og funn av arter da kartlegging ble utført på slutten av
vekstsesongen. Samlet vurderes kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å utrede
veitraseens konsekvenser for naturmangfold, jfr. Naturmangfoldloven § 8. Videre vurderes
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det til at det er liten sannsynlighet for at store naturverdier innenfor planområdet ikke er
registrert. Forekomst av udokumenterte rødlistede arter kan likevel ikke utelukkes. Det
henvises til vedlegg 1 som omtaler kartlegging av naturmangfold.
Funn ved kartleggingen
Det er ikke registrert naturtyper eller rødlistede arter i utredningsområdet for veiatkomst
tidligere. Ifølge historiske flyfoto er skogen i området hogd flere ganger, sist i 2007. Trær
som grenser til dyrket mark nord i området er beholdt under hogst.
Store deler av utredningsområdet består av blandingsskog med bjørk, rogn, selje og gran.
Det er spredt med edelløvtrær som spisslønn, svartor og hassel. Sørvest i området ble det
registrert naturverdier i form av eiketrær som ikke omfattes av forskrift for utvalgte
naturtyper [27].

Figur 3-7. Figuren viser funn ved supplerende naturkartlegging høst 2020.

Funn er vist i figur 2-7. Av rødlistede arter ble det registrert en ask ved jordekanten
nordøst i området. Ask er oppført som sårbar (VU1) på norsk rødliste for arter fra 2015
[6]62. Av naturtyper ble det registrert en hul eik etter DN-Håndbok 13 [17] i jordekanten
1

VU betyr sårbar i hht. Den internasjonale naturvernunionens kategorier. Risikoen for at naturtypen skal gå tapt i
Norge er høy.
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nord-vest i utredningsområdet. Eika er ca. 220 cm i omkrets og tilfredsstiller derfor kravet
til definisjon av hul eik jf. forskrift om utvalgte naturtyper. Det ble ikke registrert rødlistede
arter av lav, mose eller sopp i forbindelse med eika. Naturtypen hul eik vurderes til lokalt
viktig – C på grunnlag av størrelsen.
Naturtypen hul eik omfatter vurdering med påberegnet rotsone og kroneradius.
Rotplatesonen (4 x stammediameter) er sonen som forankrer treet til bakken. Inngrep i
denne sonen vil kunne gjøre treet ustabilt og kan videre føre til rotvelt. I den kritiske
rotsonen (tilsvarende kroneradiusen) finner man ofte store mengder røtter, og inngrep i
denne sonen vil kunne gi opphav til vedvarende svekkelser på trærne. Hovedmengden av
røttene forekommer fra jordas overflate og ned til 20-30 cm [9].
Rotsonen for registrert eik er anslått til 15-20 meter. Siden eika står i en helning og er
fristilt mot jordekanten, vurderes røttene til å hovedsakelig strekke seg nordover ut på
jordet der det er lite konkurranse fra andre trerøtter.
3.7.2 Fremmede arter
Kartleggingen høsten 2020 omfattet også registering av fremmede arter etter
Fremmedartslista 2018 [7]. For vurdering av risiko og behov for tiltak er Miljødirektoratets
rapport «Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter» [10] lagt til
grunn.

Figur 3-8. Kart over registrerte fremmede arter i utredningsområdet. Fremmede arter er vist med
felter med artsnavn.
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Under befaring ble det registrert fremmede arter spredt i hele utredningsområdet, se figur
2-8. Store deler av området øst for jernbanen domineres av rødhyll og det ble registrert
kanadagullris på to partier langs gjerdet mot togsporet. På vestsiden av jernbanesporet ble
det registrert rødhyll og kanadagullris spredt i utredningsområdet. I utredningsområdet fra
sør til nord på vestsiden av jernbanelinjer ble det registrert klistersvineblom, kanadagullris
og rødhyll, samt høstberberis nedenfor veikulvert ved elva. Alle artene er i kategori svært
høy risiko (SE2) på listen for fremmede arter fra 2018.
I forbindelse med Bane NORs planlegging av nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke Barkåker i Vestfold i 2018 [19] ble det også gjort en kartlegging av fremmedarten rødhyll.

Grunnforhold og stabilitet
3.8.1 Løsmasser
Hele prosjektet ligger under marin grense. Løsmassekart fra NGU [21] vist i Figur 3-9
antyder marin havavsetning, marin strandavsetning og morenemasser i planområdet. Det
presiseres at kvartærgeologisk kart kun gir en indikasjon av type løsmasser like under
terreng. Det er utført grunnundersøkelser for å kartlegge grunnforholdene mer detaljert i
planområdet. Utførte undersøkelser viser generelt løsmasser bestående av leire til berg.
Leiren antas å være kvikk i deler av området, men ikke over hele området. Stedvis er det
også grunt til berg.

Figur 3-9. Løsmassekart. Kilde: NGU.

3.8.2 Områdestabilitet
Områdeskred kjennetegnes ved at en relativt liten hendelse kan utvikle seg til et skred
som omfatter et stort område. Områdeskred er en aktuell problemstilling der løsmassene
2

SE betyr kategori «svært høy risiko» som er den høyeste risikokategorien. Kategori bestemmes av artens økologiske
effekt på naturmangfoldet, og hvilket potensiale den har til spredning og etablering
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har sprøbruddegenskaper. Utredning av områdeskredfare (soneutredning) innebærer å
vurdere alle skråninger hvor et skred kan utløses og forplante seg inn i tiltaksområdet,
samt områder hvor skredmasser ovenfra kan ramme tiltaksområdet. Områdestabilitet må
utredes på laveste plannivå, i dette tilfellet detaljreguleringsplanen.

Figur 3-10. Faregrad kvikkleire, tidligere utredede faresoner for kvikkleireskred. Kilde: NVE

Faresone «Sverstad» befinner seg i området for påkoblingsspor. Det er utført
stabilitetsberegninger i arbeidet med planlegging av dobbeltspor Nykirke-Barkåker, som
viser at det er tilstrekkelig sikkerhet i dagens situasjon. Generelt vil graving i bunn av
skråningen og fylling på toppen av skråningen forverre dagens situasjon. Nærmere
vurdering av områdestabilitet er gjort i forbindelse med denne reguleringsplanprosessen,
og presenteres i kapittel 4.2.2.
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4

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Beskrivelse av tiltaket som planlegges

Togparkeringsanlegget skal dimensjoneres for 14 togsett på 110 meter. Anlegget må, på
grunn av sikkerhet, gjerdes inn. Det er krav om at området skal være belyst, med unntak
av atkomstveien.

Figur 4-1. Oversikt togparkeringsanlegget med veier

4.1.1 Bygninger og parkering for bil
Togparkeringsanlegget består av flere bygninger som driften av anlegget er avhengig av.
Dette er servicebygg, pumpehus, ERTMS-konteiner og teknisk bygg. Parkeringsplasser
tilknyttet servicebygg og teknisk bygg lokaliseres i nærheten av byggene.

Figur 4-2. Figur viser mulige varianter av nordlig detalj av togparkeringsanlegget med servicebygg,
areal for overvannshåndtering (blå skravur) og areal for brannoppstillingsplass (stiplet oransje rute).
21

Figur 4-3. Figur viser detaljer av sørlig del av planen for togparkeringsanlegget med areal for
snødeponi, teknisk bygg, pumpehus og ERTMS-konteiner.

Servicebygg
Servicebygget inneholder nødvendige fasiliteter for lokførere og renholdspersonell. Bygget
plasseres i nordenden av togparkeringsområdet.
Servicebygget vil utformes på en slik måte at det passer inn i dette området med åkere,
skog og spredt gårdsbebyggelse. Nærmeste gårdsbruk ligger drøyt 300 meter unna.
Bygget er planlagt å ha et tradisjonelt saltak og fasadekledning i tre, for ikke å skille seg
vesentlig ut fra bebyggelsen i nærområdet. Servicebygget vil være et tiltak som er
søknadspliktig etter pbl. § 20-2. Servicebygget vil ligge åpent til.
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Figur 4-4. Eksempel på en mulig utforming av servicebygget.

Teknisk bygg
Tekniske bygg vises i vedlagte illustrasjonsplan. Fra veilederen til byggesaksforskriften
[45] framgår det at disse byggene har tilknytning til jernbaneanlegget og ikke er
søknadspliktige etter pbl. §20-2. De er derfor omtalt mer detaljert enn servicebygget.
Det skal etableres et teknisk bygg, en ERTMS-konteiner og pumpehus på sørlig del av
togparkeringsområdet. Teknisk bygg skal inneholde nødvendig teknisk infrastruktur,
herunder traforom, lavspentrom, telerom, og VVS-utstyr. Det leveres en prefabrikkert
konteiner med teknisk utstyr for ERTMS-anlegget3 (signalanlegg). I tillegg er det behov for
pumpehus for å koble vann- og avløpssystemet til offentlig nett.
Teknisk bygg, ERTMS-konteiner og pumpehus plasseres ved siden av hverandre øst for
togparkeringssporene, delvis inne i et skogholt.
Teknisk bygg og pumpehus har vegger i prefabrikkerte betongsandwichelementer. Alle
dører for de tekniske byggene vender mot parkeringsplassen på vestsiden av byggene,
med unntak av dør til ERTMS-konteiner som er på en av gavlene. De tekniske byggene
planlegges med flate tak, slik andre tekniske bygg langs Vestfoldbanen har.

3

ERTMS står for European Rail Traffic Management System. Dette er et digitalt signalsystem som er felles for alle
europeiske land.
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Figur 4-5. Viser illustrasjon av pumpehus, ERTMS-kontainer og teknisk bygg.

4.1.2 Interne driftsveier
Det er planlagt intern driftsvei langs togparkeringsanleggets nord- og østside, samt langs
østsiden av påkoblingssporet fram til sporveksler. Driftsveien vil bli asfaltert og legges på
samme høyde som sporet. Driftsveien langs togoppstillingsplassene legges innenfor
gjerdet for anlegget, og er ikke tilgjengelig for annen ferdsel.
4.1.3 Gjerder
Det settes opp to meter høyt flettverksgjerde uten piggtråd for å sikre
togparkeringsanlegget mot alminnelig ferdsel på området. Det skal gjerdes inn med ikkereflekterende materiale som settes i jevnest mulig terrenglinje, uten brå overganger
vertikalt. Hensikten med gjerdet er å stoppe publikum og dyr fra å forville seg inn på
området. Kjøreatkomst skjer gjennom port med adgangskontroll.
4.1.4 Sporsløyfe
Det er planlagt en sporsløyfe (to sporveksler som gjør det mulig for tog å skifte spor) i
hovedsporet i sørenden av det nye dobbeltsporet. Sporsløyfen er plassert ca. 300 meter
sør for bru til Nordre Brekke og Brekkeskogen. Det skal være veiatkomst til sporsløyfen.
Eksisterende turvei foreslås benyttes som veiatkomst. Det forventes svært lite trafikk til
sporsløyfe, og at en sambruk med dagens turvei dermed er akseptabel. Det etableres en
vendehammer ved sporsløyfa for å kunne parkere og snu biler.
4.1.5 Atkomstvei
Atkomstveien skal knytte togparkeringsanlegget til offentlig veinett. Det er gjennom
reguleringsprosessen gjort vurderinger av de to aktuelle atkomstveiene som var del av
kommunedelplanen og varslingsmaterialet for reguleringsplanen, det vil si atkomst
vestover til Undrumveien og østover til Hortensveien. Forhold som påvirkning på
omgivelsene (ikke-prissatte temaer), trafikale forhold samt investerings- og driftskostnader
har blitt vurdert.
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Figur 4-6. Figuren viser alternativene med atkomstvei fra Undrumveien til venstre og fra
Hortensveien til høyre. Grønne linjer er eksisterende gårdsvei, røde linjer er ny vei.

Mengde trafikk som tiltaket genererer er beregnet å være ca. 50 turer per døgn (ÅDT) ved
drift av togparkeringsanlegget. Dette tallet er vurdert å gi en svært liten tilleggs-belastning
på kryss og offentlig vei, for begge alternative atkomstveier. Togparkerings-anlegget vil ha
sin hovedvekt av trafikk på andre tider av døgnet enn i rushtid. I stedet for å være en
direkte økt belastning i makstime vil trafikk til og fra togparkeringsanlegget utnytte ledig
kapasitet på veien.
Alternativene har noe ulike virkninger på omgivelsene:
• Alternativ fra Undrumveien må krysse Sverstadbekken. Flomberegning viser at
denne er utsatt for overløp ved 200-årsflom, og det vil være nødvendig å gjøre noe
med brua for å ha kontinuerlig tilkomst til togparkeringsanlegget.
• Alternativ fra Undrumveien krysser turveier til Brekkeskogen, inkludert lysløype. Det
er knyttet forventninger til at dette løses med planskilt kryssing, men dersom dette
ikke gjøres vil atkomstveien ha noe konflikt med brukere av området vinterstid.
• Alternativ fra Undrumveien vil ha et tilleggsbeslag av dyrka mark vest for
Sverstadbekken for tilkobling av gårdsvei til Nordre Brekke.
• Det vurderes at det er risiko for uønsket gjennomgangstrafikk fra Barkåkerveien
(gjennom gårdstunene Brekke og Fritsø) ved etablering av atkomstvei fra
Undrumveien.
• Alternativ til Hortensveien har nærføring til kulturmiljøet i skogen sør for Skotte.
• Alternativ til Hortensveien har nærføring til, men berører ikke, forskriftsfredet eik.
Atkomstveien som knytter seg til Undrumveien er omtrent dobbelt så lang som alternativet
som knytter seg til Hortensveien, og investerings- og driftskostnader blir dermed vesentlig
større for vestvendt atkomstvei.
På bakgrunn av vurderingene som er gjort, foreslås at atkomst til togparkeringsanlegget
etableres fra Hortensveien, slik Figur 4-7 viser.
Atkomstveien avgreiner fra fv. 325 Hortensveien på rettstrekningen mellom Langerød og
Montessoriskolen, og følger eksisterende gårdsvei mot Skotte i ca. 600 meter. Deretter
legges atkomstveien i ny trasé i skogen i ca. 500 meter fram til togparkeringsanlegget.
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Figur 4-7. Illustrasjon som viser planlagt atkomstvei til togparkeringsanlegget. Grønn trasé viser
eksisterende gårdsvei mot Skottegårdene. Rød trasé viser ny atkomstvei.

Landskapstilpasninger
Det legges opp til en komprimert og effektiv arealbruk, og det ligger som en føring for
prosjektet at togparkeringsanlegget med tilhørende fasiliteter skal beslaglegge minst mulig
jordbruksareal. Grøntarealer langs driftsvei og rundt bygninger vil være viktige for
overvannshåndteringen.

Figur 4-8. Områdedisponering for togparkeringsanlegget som viser vegetasjon og grøntområder
innenfor togparkeringsanlegget.
26

Grøntområdene skal sikre bærekraftig overvannshåndtering, og dette medfører
oppbygging av regnbed og bruk av planter og arter som er egnet for dette. Trær er viktige
for å ivareta både hensyn til strukturering og opprettelse av visuelle buffersoner, samt for
overvannshåndtering. Det foreslås at det plantes trær i grøntsoner rundt servicebygget i
nord. Løvfellende trær og busker skal ikke plantes nærmere spor enn 30 meter.
Ny vegetasjon foreslås å være av stedlig karakter for å binde togparkeringsområdet visuelt
sammen med omkringliggende landskap. Vegetasjon vil ikke være utpregede pryd- og
hagevekster. Stedlige masser for revegetering vil ikke blandes med andre typer masser.
Stedlige masser legges tilbake på samme geografiske sted som de ble avskavet.
Høyspentlinjene som går over prosjektområdet, har vært med på å påvirke plassering av
bygg og andre elementer.
Veier og parkeringsplasser skal ha asfaltdekke. Areal for parkeringsplasser må ha en
oppbygning som tåler normale laster, og dimensjoneres ut fra behov.

Lyssetting
Belysningen av togparkeringsområdet er prosjektert i henhold til NS-EN12464-1:2014 og
Bane NORs tekniske regelverk. Belysningen for selve togoppstillingen er basert på
armaturer montert på spir i åk, se Figur 4-9. Belysningen langs driftsvei og i tilknytning til
bygg er montert i 6 meter høye master. Langs driftsveien er masteavstanden 30 meter.
Mastene til belysning benyttes også til kameraovervåkning.

Figur 4-9. Tegning viser plassering av lysarmatur.
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4.3.1 Lysnivåer i togparkeringssporene
Det er lagt til grunn 20 lux gjennomsnittlig belysning i henhold til krav i Bane NORs
tekniske regelverk. 20 lux tilsvarer samme nivå som en godt belyst parkeringsplass eller
lysløype. Alle armaturer vil bli montert flatt, uten oppvipp. Dette gjør at de ikke er synlige
fra lang avstand. De gir heller ingen belysning mot atmosfæren.
4.3.2 Lysnivåer ellers i anlegget
Sporvekslene belyses med samme armaturtype som veibelysningen og samme lysnivå
som ellers på togparkeringsanlegget. Armaturen er montert på 4 meter høy mast. Den er
montert uten vipp for ikke å gi strølys mot atmosfæren eller omgivelsene. Belysning ved
sporvekslene benyttes kun når det skal utføres arbeider ved dem.
Driftsveien er belyst av armaturer med samme armaturtype som sporvekslene. Lysnivået
er beregnet til 10 lux. Dette er halvparten av nivået til togparkeringssporene og det
lysnivået som normalt benyttes i boliggater med mindre trafikk. Belysningen styres med
astrour. Ved montering av sensorer vil det være mulig å kontrollere belysningen slik at den
dimmer når det ikke er noen aktivitet på veien. Da kan den for eksempel være 20% ved
ingen aktivitet og 100% når det kommer gående/syklende/kjørende.
Det planlegges ikke for at det skal være belysning langs atkomstveien mellom
Hortensveien og togparkeringsanlegget.
Bilparkeringen er belyst med samme lysnivå som togparkeringssporene. Armaturene er
montert på bygg og på 6 meter høye master, samme høyde som atkomstveien.

Snøhåndtering
Snøhåndtering og deponering vil skje innenfor togparkeringsområdet. Driftsveier vil bli
brøytet og snø ved togparkeringsanlegget vil bli fjernet når det er nødvendig.
Snødeponering tillegges primært på asfaltdekker eller gressareal, men avrenning ledes til
grøntområder der det er mulig.
Snø på atkomstvei og driftsvei brøytes til åpen grøft langs veiene. Snø på asfaltarealene
rundt servicebygg og tekniske bygg brøytes til avgrensede områder for snødeponi.
Avrenning ledes til grønne grøfter der det er mulig. Det er avsatt arealer for snødeponi ved
servicebygg og ved tekniske bygg.

Vann, avløp og renovasjon
4.5.1 Vann- og avløpsløsning
Det etableres vann- og spillvannsanlegg som tilkobles kommunalt nett i krysset mellom
Hortensveien og Høifødtveien, øst for togparkeringsanlegget.
Spillvannet pumpes fra trykkøkningsstasjonen i pumpehuset til Hortensveien. Det
etableres en kum for selvfall før tilkobling til kommunalt nett.

28

4.5.2 Overvann og drenering
Overvanns- og dreneringsløsninger baseres på Norsk Vanns 3-trinnsstrategi. Strategien
innebærer infiltrasjon av mindre overvannsmengder, fordrøyning av midlere nedbør og å
sikre trygge flomveier ved større nedbørshendelser. Det er utført beregninger av
fordrøyingsvolum for å dokumentere at løsningene er gjennomførbare.
Generelt planlegges det å lede overvann fra togparkeringområdet til Sverstadbekken via
nye overvannsledninger, se Figur 4-8. Grunnet begrenset infiltrasjonskapasitet vil det være
behov for fordrøyning av vann, samt strupeanordninger.
Løsninger og utslipp må vurderes i sammenheng med tilstøtende utbygging av
dobbeltspor, da enkelte grøfter renner gjennom drenerings- og overvannsystem som
krysser prosjektert dobbeltspor.
Overvann på intern driftsvei ved togparkeringområdet må fordrøyes for å sikre at økt andel
tette flater ikke resulterer i økt vannføring i Sverstadbekken. Overvann på driftsveien er
planlagt fordrøyet i jernbaneunderbygningen.
For arealet rundt servicebygg i nord etableres grønne soner for overvannshåndtering, og
det planlegges påkoblet utløpsledning. Utslipp fra overvannsløsninger ledes via strupet
utløp til nærliggende grøft fra et fordrøyningsanlegg under bakken i tillegg.
For arealet rundt tekniske bygg i sør etableres det et fordrøyningsanlegg under bakken.
Det kan gjøres med plastkassetter eller rør etter kommunal norm avhengig av nivå på
grunnvannstand og behov for fordrøyningsvolum. Utslipp fra fordrøyningsanleggene ledes
via strupet utløp til overvannssystemet.
Eksisterende avrenningsmønster opprettholdes langs den eksisterende atkomstveien
nærmest Hortensveien. Den foreslåtte nye delen av atkomstveien gjennom skogen sør for
Skotte foreslås drenert ved å legge stikkrenner på tvers av kjørebanen i områder hvor
veien ligger på fylling for å lede vannet naturlig vei.
4.5.3 Omlegging av lokalt grøftesystem
Togparkeringsområdet er plassert over eksisterende grøftesystem. Det ligger stikkrenner
under dagens bane og overvann ledes videre gjennom planområdet i grøfter til
Sverstadbekken. To av grøftene må legges om, se beskrivelse under. De samme grøftene
passerer også traseen for nytt dobbeltspor Nykirke - Barkåker. Disse legges om i
forbindelse med bygging av dobbeltsporet, men krever ytterligere justering som følge av
togparkeringsanlegget.
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Figur 4-10. Illustrasjonen viser sporviftens sørlige del med prosjektert teknisk vanninfrastruktur.

Å legge grøftene i stikkrenne kan endre levevilkår for vegetasjon og dyreliv, men dette er
vannstrenger som ikke har helårs vannføring, og de er ikke fiskeførende.
I byggingen av dobbeltspor Nykirke – Barkåker legges en faunakulvert under sporene
parallelt ved togparkeringsanleggets sørlige del av sporviften, se Figur 4-10. Denne
faunakulverten videreføres under togparkeringssporene, slik figuren viser med oransje
dobbelstiplet linje. Lengden på kulverten under togparkeringsområdet er ca. 25 meter. Det
legges en åpen grøft mellom de to kulvertene på ca. 20 meter. Kulverten utformes etter
SVV håndbok V134 [15].
Det krysser grøfter gjennom planområdet, vist med blå linjer i Figur 4-10. Disse legges om
parallelt med sporet, og ledes i grøft/overvannsledning til faunakulverten.
4.5.4

Brannslokkevann

Det etableres en brannkum på parkeringsplassen ved servicebygget i nord og ved de
tekniske byggene i sør. Atkomst til byggene anses som god. I henhold til veiledningen til
Byggesaksforskriften (SAK10) § 9-4 skal brannkonsept for byggverk i risikoklasse 2 og
brannklasse 1 i iht. VTEK 17 plasseres i tiltaksklasse 1. Byggesaksforskriften (SAK10) § 94 første ledd: Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller
oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket
fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
Det vises til preaksepterte ytelser i Tek 17 §11-17 (2) E for vannforsyning der kravet til
brannvannforsyning i tettbygde strøk er 20 l/s i to timer, og et minimumtrykk på ca. 2 bar. I
tillegg angir VA-normen for Tønsberg kommune at vannledninger til brannforsyning
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minimum skal ha diameter på 150 mm. Det må videre i byggeplanfasen avklares om det
skal etableres brannhydranter langs driftsveien.
Det er kommunen som stiller endelig krav til tiltaksklasse.
4.5.5 Renovasjon
Renovasjon planlegges for håndtering av avfall i togene (restavfall samt papir). Løsning for
beholdere/kontainere vil avhenge av driftsavtale for næringsavfall. Avfallsløsning for
anlegget er planlagt som kontainere over bakken i tilknytning til servicebygget. Det antas
behov for tre kontainere, to til restavfall og en til papp/papir. Dette vurderes å være en
akseptabel løsning for dette tiltaket som ligger langt fra annen bebyggelse.
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5

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Matjord

Det er utarbeidet matjordplan [13], i henhold til krav i kommunedelplanens bestemmelser.
Denne er laget i tråd med fylkeskommunens veileder til matjordplan [12].
Matjorda som skal flyttes er fra de arealene som beslaglegges av selve
togparkeringsanlegget med tilhørende anlegg. Dette tiltaket inklusive interne veier, bygg,
gjerder og annet er beregnet å legge beslag på ca. 18,5 daa dyrket mark. I tillegg
beslaglegges om lag 10,5 daa, som er klassifisert som dyrkbar mark i skog, i innkjøringen
til togparkeringsanlegget. Påkoblingssporet krysser også et lite jorde. Arealbeslaget her er
om lag 5,3 daa. Atkomstvei fra øst beslaglegger om lag 3 daa skog som i Kilden4 er
klassifisert dyrkbare arealer.
Det er identifisert flere aktuelle mottaksarealer i nærheten, etter kontakt med grunneiere
rundt togparkeringsanlegget. Dagens jernbane er også vurdert, i henhold til innspill fra
både Tønsberg kommune og regionale myndigheter, samt krav i bestemmelser for
kommunedelplanen. Det er tilbakeføring av dagens jernbane som er anbefalt som det
mest aktuelle alternativet for bruk av matjordressursene. Mer detaljert beskrivelse er gitt i
matjordplanen [13]. Føringer for bruk av matjordressurser og reetablering av dagens spor
er gitt i reguleringsbestemmelsene til denne planen.
Matjorda som permanent beslaglegges av nytt dobbeltspor over jordene på Skotte/Nordre
Brekke er allerede tatt av og ranket opp. Denne matjorda planlegges også brukt til
tilbakeføring av enkeltspor innenfor Tønsberg kommune, dette er ytterligere beskrevet i
matjordplanen.

Geoteknikk og grunnvann
5.2.1 Lokal stabilitet
Togoppstillingsanlegget ligger på jordene øst for prosjektert Nykirke-Barkåker (UNB).
Anlegget ligger generelt på løsmasser, og ligger omtrent på nivå med dagens terreng.
Stedvis ligger anlegget på inntil ca. 2 meter fylling. For etablering av togparkeringsplassene er det lagt til grunn kun behov for mindre geotekniske tiltak som slake
graveskråninger og noe kalksementstabilisering i utgravningsfasen. I påkoblingsområdet i
sør planlegges nytt spor under eksisterende bro, der det kreves større geotekniske tiltak.
Brua er fundamentert på betongpeler til berg, i tilløpsfyllingene er det benyttet lette
fyllmasser. Det er forutsatt at brua beholdes og at nytt spor blir liggende mellom
eksisterende landkar og søylefundament. For å få til dette er det behov for en permanent
støttekonstruksjon mot landkar og terreng med ca. 5 meter synlig høyde.
Støttekonstruksjonen er foreløpig ikke detaljprosjektert, men en mulig løsning er skissert i
Figur 4-1. Under brua forutsettes støttevegg av jetpeler, mens i skjæringene sør og nord
for brua antas konvensjonell spunt å være mest aktuell løsning.

4

Kilden - Arealinformasjon (nibio.no)
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Figur 5-1. prinsippsnitt av permanent støttevegg ved overgangsbru Brekke

Drensledninger og andre drenerende konstruksjoner som etableres under
grunnvannsnivået, vil generelt kunne medføre grunnvannssenkning og etterfølgende
setninger av terrenget. Grunnvannsnivået er usikkert, da det foreløpig ikke er utført
målinger, men dette er planlagt utført i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan. Spunt
og stag vil ligge under grunnvannsnivået, og tiltak mot grunnvannssenkning må hensyntas
i videre prosjektering i byggeplan.
Det vil bli gjennomført uavhengig tredjepartskontroll i henhold til Eurokode av all
geoteknisk prosjektering.
5.2.2 Områdestabilitet
Områdestabiliteten i planområdet er vurdert i henhold til NVEs veileder 1/2019. Planlagt
tiltak ligger delvis innenfor tidligere kartlagt sone 2086 Sverstad. Området befinner seg
også i eller nedenfor en ny kartlagt faresone, kalt «Sverstad Nord». I tillegg ligger faresone
Dammen og Eikeberg i nærområdet, men det er vurdert at disse ikke vil påvirke prosjektert
tiltak.
Faresone Sverstad er klassifisert på nytt med dagens kunnskap til grunnforhold, samt
eksisterende og prosjekterte tiltak. Denne planens vurdering er at faresone Sverstad
klassifiseres til faregrad middels, konsekvensklasse alvorlig og risikoklasse 3.
Ny faresone Sverstad Nord er klassifisert til faregrad lav, konsekvensklasse alvorlig,
risikoklasse 3.
Tiltaket vurderes generelt å være i strengeste tiltakskategori K4. Atkomstveien vurderes å
være i tiltakskategori K1.
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Faresone
Sverstad Nord

Faresone
Sverstad

Figur 5-2. Kartlagte faresoner for kvikkeleireskred og planområdet.

I faresone Sverstad ligger tiltaket delvis i skjæring i bunn av kritisk skråning, noe som
prinsipielt forverrer dagens stabilitet. Det er utført mange grunnundersøkelser i dette
området for å vurdere variasjon i grunnforholdene. Enkelte av disse undersøkelsene har
påvist leire med sprøbruddsegenskaper. Det er utført stabilitetsberegninger som viser
tilstrekkelig stabilitet for planlagt tiltak, gitt enkelte premisser for videre prosjektering.
Lokale skjæringer og støttekonstruksjon i grunnen må ha beregnet sikkerhet minst 1,61, i
tillegg må områdestabilitet hensyntas ved prosjektering av masseuttak ved nytt spor.
Avlastning av terreng i bunn av skråningen må også vurderes. Det er vurdert å ikke være
nødvendig med dyperegående tiltak for å gi tilstrekkelig stabilitet.
I ny faresone Sverstad Nord er det utført få grunnundersøkelser. Som en konservativ
antakelse er det lagt til grunn mulig leire med sprøbruddsegenskaper i vurderingene. Det
er utført stabilitetsberegninger med konservative materialparametere som viser god
stabilitet uten stabiliserende tiltak.
Områdestabiltetsrapport ligger som vedlegg til denne planen.
Det er utført 3. partskontroll av områdestabilitetsvurderingene.
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Overvannshåndtering og flom
5.3.1 Overvannsløsninger og avrenning til Sverstadbekken
Anlegget vil endre dreneringsforholdene i området og ha tette flater som igjen endrer
avrenning til de naturlige vannveiene.

Figur 5-3. Illustrasjonen viser avrenningsfelt som er lagt til grunn i beregning av fordrøyningsvolum.

Det skal etableres drenering under plattformene mellom togparkeringssporene, og
drenering sees i sammenheng med løsning for forsterknings- og frostsikringslag. Eksakt
nivå på grunnvannstanden er usikker, men den antas å være høy. Forsterknings- og
frostsikringslag må være av drenerende masser. Det planlegges å fordrøye overvann i
frostsikringslaget.
Det planlegges å lede drensvann i underbygningen til sandfang og videre til
utslippskummer. I utslippskummene etableres det strupeanordninger før overvannet føres
til overvannsledningene. Det antas at overvann ikke vil bli infiltrert i grunnen.
Det er gjort en beregning av nødvendig volum for fordrøyning, se Tabell 5-1. På grunn av
dårlig infiltrasjonsevne i stedlige masser settes avrenningsfaktor til 0,95 for beregning av
volum for togparkeringsanlegget.
Beregnet nødvendig fordrøyning, som vist i Tabell 5-1, er lagt til grunn for prosjektert
løsning av fordrøyning omtalt i kapittel 4.5.2. Beregninger viser at en slik løsning ikke
medfører mer påslipp til vassdraget (Sverstadbekken) enn det som er beregnet påslipp i
dagens situasjon (linjen som heter Avløpsmengde l/s) i tabellen under. Dette bør
verifiseres med eventuell måling (kalibrering) av vannmengder før byggestart.
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Beregningene viser også at det blir oppstuvning i frostsikringslaget ved en 200-års
hendelse med klimafaktor. Vann blir da stående noen centimeter opp i jernbanepukken for
å forhindre at det renner for fort ut i vassdraget.
Tabell 5-1. med beregnet avløpsmengde per i dag og nødvendig fordrøyningsvolum per felt
(uthevede rader).

Togparkering
felt 1
Areal m2
Avløpsmengde
l/s
Avrenningskoeffisient
Luftvolum i
frostsikringslag
(t= 0,22 m) m3
Nødvendig
fordrøyningsvolum 200 år m3

Adkosmtvei
vest
(6)

6360
39,8

TogTogPlass
Plass
parkering parkering Tekniske servicefelt 2
felt 3
bygg (4) bygg
(5)
8760
7860
930
2055
54,8
64,6
9
12,9

0.95

0.95

0,95

420

578

520

233

321

252

1300
15,2

0,95

0,95

0,64

27

86
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5.3.2 Flomfare
Togparkeringsområdet ligger delvis innenfor NVEs aktsomhetsområde for flom, og en mer
detaljert kartlegging av 200-årsflommen (inkludert 50 % klimapåslag) er utført med en
flomberegning og en flomsonekartlegging i Sverstadbekken.
Flomberegningen er utført ved å benytte tre metoder for bestemmelse av flomstørrelsen,
og basert på disse metodene er det gjort en faglig vurdering av flomstørrelsen og
momentanfaktoren. Den momentane 200-årsflommen med klimapåslag er satt til 18,6
m3/s.
For å kartlegge utbredelsen av flommen er det satt opp en hydraulisk 2D-modell. Det er
gjort to kjøringer av modellen; én hvor kulverten under veien til Nordre Brekke er åpen og
én hvor kulverten er 100 % tilstoppet.
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Kulvert under veien

Figur 5-4. Illustrasjonen viser flomutbredelsen både uten og med tilstopping.

Resultatet fra den hydrauliske modelleringen viser at kulverten under veien til Nordre
Brekke gård blir bestemmende for vannstanden oppstrøms, og vannet vil stå tilbake i
bekken nordover forbi togparkeringsanlegget. Uten tilstopping av kulverten vil det gå ca.
11,5 m3/s gjennom kulverten, og vannstanden direkte oppstrøms veien blir på ca. kote
51,5. Hvis kulverten blir 100 % tilstoppet vil vannstanden direkte oppstrøms veien bli på
ca. kote 51,7. Den beskjedne forskjellen i vannstand skyldes at det raskt blir overløp over
en relativt lang del av den kryssende veien. Forskjellen i vannstand som følge av tilstoppet
kulvert vil avta oppover i vassdraget. Økningen er på 0,2 m ved kulverten og gradvis
avtakende til ingen/ neglisjerbar forskjell ved øvre halvdel av togparkeringsanlegget.
Flomutbredelsen er vist i Figur 5-4. Fra kartene ser det ut som at dobbeltsporet vil bli noe
berørt av flomvannstanden i elven, men dette er kun en illustrasjon, og dobbeltsporet er
ikke lagt inn med høyder i terrengmodellen som ligger til grunn for beregningene av
vannstand. Det forventes at dobbeltsporet ligger høyere og ikke vil bli berørt.
Togparkeringsanlegget berøres ikke i en flomsituasjon som beregnet.
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Vei og trafikk
5.4.1 Trafikkbidrag til og fra togparkeringsanlegget
Det forventes at togparkeringsanlegget vil generere lite trafikk til området, og det er vurdert
at tiltaket i liten grad vil berøre omkringliggende veier og trafikk. I anleggsfasen vil det
være trafikk i forbindelse med bygging av anlegget og flytting av matjord, se kapittel 5 for
mer om dette. I driftsfasen vil det være trafikk knyttet til ansatte som kjører til og fra
anlegget, og generelt vedlikehold når det er nødvendig.
Det er lokomotivførere, renholdere, renovasjonspersonell og Bane NORs eget drifts- og
vedlikeholdspersonell som vil kjøre til og fra anlegget.
Det er estimert mengde turer (ÅDT) på atkomstveien. Trafikk med personbiler og mindre
lastebiler utgjør 50 turer per døgn (ÅDT). Det forventes ikke tungtrafikk inn til
togparkeringsanlegget.
5.4.2 Trafikale vurderinger rundt kryssløsning med Hortensveien
Trafikale konsekvenser for offentlig vei og kryss er vurdert. Utsnitt av kryssområdet som er
vurdert er vist i Figur 5-5..
Estimert antall turer på atkomstveien pr døgn er gitt ut fra sannsynlig scenario for bruk av
anlegget:
Lokførere: 36 turer
Renholdere: 12 turer
Vedlikehold: 2 turer
Dette gir 50 ÅDT mellom togparkeringsanlegget og Hortensveien.

Figur 5-5. Oversiktsbilde av dagens kryssløsning med avkjøring fra Hortensveien. Vei mot
Skottegårdene som er planlagt som ny atkomstvei til togparkeringsområdet går oppover i bildet.
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Det er gjort en vurdering av fordeling av trafikk til og fra togparkeringsanlegget. Dette er
nyskapt trafikk. Eksisterende trafikk til de to gårdstunene er ikke kjent og tatt inn. Det er
sett på de ulike svingebevegelsene i krysset. Den kritiske bevegelsen er trafikk fra nord
som skal inn Høifødtveien, men denne ligger utenfor prosjektet og er ikke vurdert
nærmere. Bevegelse fra sør som skal inn til togparkeringsanlegget er vurdert nærmere.
SVVs håndbok 121 er lagt til grunn for vurderinger.
Største mengde kjøretøy på Hortensveien er i ettermiddagsrush mellom kl. 15 og 16.
Timen før og etter rushtime er betydelig lavere. Trafikk som skal inn til togparkeringsanlegget i rushtimen ligger i grensepunktet for når det bør vurderes venstresvingefelt.
Veileder gir ikke formalkrav, men en anbefaling. Togparkeringsanlegget vil generere
mellom 0 til 2 kjøretøy i nyskapt trafikk i rushtimen fra sør til togparkeringsanlegget.
Omfanget av sørgående trafikk på Hortensveien i rushtimen tilsier at det vil være rom for
svingebevegelse fra sør og inn til anlegget (mellom 7 og 8 sek mellom hvert kjøretøy fra
nord i snitt).
Forslagsstiller mener at tiltaket dermed ikke utløser behov for kryssutbedring
(venstresvingefelt). Det vurderes også at omfanget av nyskapt trafikk, fordelingen av
denne over døgnet med over halvparten av de forventede turene til og fra
togparkeringsanlegget i perioden 1800-0700, ikke medfører en forverret situasjon
trafikksikkerhetsmessig i og rundt krysset, sammenlignet med i dag.
Et mulig tiltak for å forbedre den trafikale situasjonen i krysset er å redusere fartsgrensen
på strekningen. Den er i dag 70 km/t. Lenger nord og sør er det henholdsvis 60 og 50
km/t.

Kryssende høyspentlinjer
Det går et dobbelt luftstrekk (masterekke med seks ledere) over påkoblingsporet. Dette
eies av Lede (tidligere Skagerak Nett), 66 kV Tveiten – Heimdal. Det går et enkelt
luftstrekk over sørlig del av sporvifte; dette eies av Statnett, 420 kV Rød-Hasle. Det går et
dobbelt luftstrekk på skrå over nordlig del av togparkeringsområdet (sporene), dette eies
av Lede, 66 kV Tveiten – Semb, se figur under.
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Figur 5-6. Illustrasjonen viser område for togparkeringsanlegget i blå sirkel og kryssende
høyspentlinjer (kart fra NVE temakart).

De kryssende høyspentstrekkene legger føringer for både permanent drift og
anleggsgjennomføring. Det har fra oppstart av reguleringsplanarbeidet vært dialog med
eierne om dette. En av føringene fra eierne er at det i utgangspunktet ikke kan være
permanente installasjoner under høyspentledningene. Innkjørende tog defineres ikke som
permanent installasjon, men parkerte tog vil være det. De to sørlige luftstrekkene vil derfor
ha begrensninger for togparkeringsanleggets anleggsfase primært, mens det nordlige ikke
er forenlig med det foreslåtte tiltaket. Det er derfor tatt initiativ til en prosess for å flytte
deler av det nordlige strekket nordover. Dette er en ekstern prosess i regi av Lede. Det
forventes ingen endelig konsesjon for flytting før sluttbehandling av denne planen, og den
reguleres dermed med de tre hensynssonene som foreligger i kommunedelplanen.
Det er gjennomført en risikoanalyse [51] om høyspentlinjer, en særskilt analyse som
omfatter risikovurdering knyttet til nedfall av høyspentlinjer som krysser over planområdet.
Risikoanalysen omfatter både driftsfase og anleggsfase. Netteierne har vært deltakere i
analysen sammen med Bane NOR og rådgiver. Risikoanalysen viste at det er akseptabel
risiko (gul sone der risikoreduserende tiltak må vurderes) knyttet til vurderingene som er
gjort for både driftsfase og anleggsfase. For anleggsfare bemerkes det at det også vil
gjennomføres risikovurderinger knyttet til SHA iht. byggherreforskriftens krav.
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Vurdering av elektromagnetiske forhold
Det er gjennomført vurderinger og beregninger av elektromagnetiske feltforhold fra
jernbanens kontaktledningsanlegg (KL-anlegget5) og høyspentledninger, og hvordan dette
vil påvirke togparkeringsanlegget inkludert bygningsmasser. Det er magnetfelt fra
dobbeltsporet som har størst påvirkning, og KL-anlegget for togparkeringssporene vil ikke
ha noen påvirkning ettersom parkerte tog drar svært lite strøm.
Ingen av byggene eller arealene hvor det skal oppholde seg personale overskrider noen
av grenseverdiene for eksponering av magnetfelt. Dette gjelder både grensen på 300 𝜇T
for magnetfeltet fra KL-anlegget, og grensen på 200 𝜇T fra regional og transmisjonsnettet.
For beregningene av magnetfeltet fra kontaktledningsanlegget for det nye
dobbeltsporetanlegget er det store usikkerheter rundt hva som er relevant gjennomsnittlig
årsmiddel for strømmen. Dette er fordi det til slutt avhenger av matesituasjoner fra
omformere, strømmer i jord og seksjoneringer. En stor del av området, inkludert deler av
området hvor servicebygget er planlagt oppført, vil ha felt over årlig eksponering på 0.4 𝜇T.
Det anbefales likevel ikke at det utføres tiltak for å komme under utredningsnivået.
Arealene vil i all hovedsak være i bruk om natten, når togene står parkert og hvor
magnetstyrken fra KL-anlegget på dobbeltsporet er lavere som følge av mindre trafikk.
Utstrekningen av magnetfeltet med en styrke over utredningsnivået på 0.4 𝜇T vil strekke
seg ca. 40 meter fra senter mellom dobbeltsporene. Dette er resultater som er
sammenlignbare med det som tidligere er beregnet for Vestfoldbanen på tidligere
prosjekter.
Moderne elektrisk- og kommunikasjonsutstyr er normalt sett godt egnet for å tåle
elektromagnetisk støy. Det er ikke grunn til å anta at hverken sentral- eller
regionalnettlinjer vil påvirke elektrisk utstyr i nevneverdig grad så lenge det oppfyller EØSkrav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Støy
Støyrapport [47] er utarbeidet i forbindelse med planforslaget. Kildedata som inngår i
støysimuleringer er innhentet hovedsakelig fra målinger utført for Bane NOR, utført på
Flirt-tog. For bremsetest har det ikke vært tilgjengelige kildedata, det er derfor anvendt
alternative data.
Utsnitt av støysonekart for Lden (dagsituasjon og natt) for togparkeringsanlegget er vist i
Figur 5-7 og Figur 5-8 under. Det er to boliger i nærheten av anlegget. Ingen av disse
ligger innenfor gul sone for tiltaket.
I henhold til støygrenser for Lden vil planforslagets plassering av togparkeringsanlegget gi
tilfredsstillende støyforhold for de to boenhetene i driftssituasjon for anlegget over hele
døgnet.

5

KL-anlegg er jernbanens kontaktledninger.
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Figur 5-7. Utsnitt av støysonekart for Lden (dagsituasjon) for togparkeringsanlegget.

Figur 5-8. Utsnitt av støysonekart for Ln (natt) for togparkeringsanlegget.

Sammenligning av støy fra hovedsporet alene og samlet støy fra hovedsporet og kjøring
med tomtog gir ingen registrerbar ending i støyutbredelsen i området. Det vil si at støy fra
tomtog ikke påvirker utbredelsen av støysonene i området ved Barkåker. Tomtog er
betegnelsen på togsett uten passasjerer som før påbegynt og etter avsluttet rutetrafikk
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transporteres mellom togparkeringsanlegget og Tønsberg stasjon. Resultatene av
støyberegningene viser at togparkeringsanlegget og kjøring med tomtog ikke bidrar med
registrerbar økning av støyutbredelsen i området.
Det anses ikke som nødvendig å vurdere nye støytiltak som følge av etableringen av
togparkeringsanlegget på Barkåker.

Nærmiljø og friluftsliv, herunder barn unges interesser
Tema friluftsliv, by- og bygdeliv er tidligere utredet i forbindelse med kommunedelplan for
hensetting i Tønsbergområdet [2].
Planområdet ligger nær og delvis innenfor et sammenhengende grøntområde som er mye
brukt i friluftsammenheng. Innenfor planområdets sørlige del ligger det en eksisterende
turvei som også blir brukt som skiløype med lyssetting om vinteren. Gårdsveien til Nordre
Brekke gård blir også mye brukt som turvei. Det er ingen tilrettelagte arealer for barn og
unge knyttet til lek, og området er vurdert som et område med lite barnetråkk [25] og få
steder der barn og unge oppholder seg.
Støyberegninger viser at togparkeringsanlegget vil gi lite støy til omgivelsene, og det
vurderes at det er trafikk på nytt dobbeltspor som vil bidra mest til støy i skogområdene på
tider av døgnet som normalt brukes til rekreasjon. Togparkeringsanlegget vil derimot
kunne ha en visuell fjernvirkning for nærmiljø og friluftsliv når det kommer til lys på kveldsog nattestid. Det er derfor sett på hvordan man kan minimere lysforurensingen fra
anlegget, se nærmere beskrivelse i kapittel 4.3 om lyssetting av togparkeringsanlegget.
Reguleringsplanen viderefører turveien langs dobbeltsporet sør for bru til Nordre Brekke
slik den ligger i dag.

Naturmangfold
5.9.1 Virkninger av planforslaget
Av rødlistede arter ble det registrert en ask ved jordekanten nordøst i området.

Figur 5-9. Viser plassering av eik med hensynsone bevaring av naturmiljø samt askens plassering.
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Ask er oppført som sårbar (VU) på norsk rødliste for arter fra 2015 [16]. Av naturtyper ble
det registrert en hul eik i jordekanten nordvest i utredningsområdet. Eika er ca. 220 cm i
omkrets og tilfredsstiller derfor kravet definisjon av hul eik, jf. forskrift om utvalgte
naturtyper.
Det er foreslått hensynssone for bevaring av naturmiljø (H560) rundt eik inkludert rotsone.
Traseen for atkomstvei legges utenom rotsonen til eika. Registrert ask ligger utenfor
planområdet. To av de mindre eikene ligger tett inntil atkomstveien og må påregnes berørt
ved etablering av denne.
5.9.2 Vurdering i henhold til naturmangfoldlovens §§ 8- 12
I henhold til krav i naturmangfoldloven [24] § 7 skal vurdering av prinsippene i §§ 8-12
framgå ved beslutninger som berører naturmangfold. Dette er det redegjort for under.
§ 8 om kunnskapsgrunnlaget
Kravet til kunnskapsgrunnlaget gjelder både krav til å vite nok om hvilke naturverdier som
finnes i plan- og influensområdet, og krav til tilstrekkelig kunnskap om effektene tiltaket har
på disse verdiene.
Kunnskapsgrunnlaget bygger både på informasjon fra offentlige databaser, informasjon
om arter unntatt offentlighet, foreliggende rapporter, kontakt med ressurspersoner, og
feltarbeid. Feltarbeidet er utført innenfor varslingsområdene, og influensområder til disse.
Feltarbeid på naturtyper og vegetasjon i kommunedelplanfase og reguleringsplanfase har
vært detaljert til naturtypenivå, inkludert bestemmelse av karplanter, moser, lav og sopp
som er nødvendig for å vurdere forekomst av naturtyper. Det er ikke utført
spesialundersøkelser knyttet til spesielt utfordrende arter og artsgrupper.
Lokaliteter som faller innenfor anleggsbeltet eller blir liggende under tiltaket, er antatt
nedbygget eller tapt. Det er derfor lite tvil om effektene av tiltaket. Se mer om dette ved
vurdering av usikkerhet og føre-var-prinsippet under § 9 i naturmangfoldloven.
Vurderinger av fisk og miljø i bekker er basert på innhenting av foreliggende kunnskap,
samt noe feltarbeid. Generell kunnskap om utforming av anlegget og effekten av
fasiliteter/servicetilbud på et togparkeringsanlegg er lagt til grunn.
Når det gjelder ferskvann er data fra Vann-nett hovedkilden til kunnskap. Dette er supplert
med feltarbeid i noen vannlokaliteter. Kunnskapsgrunnlaget for klassifisering av tilstand
oppgis ofte som usikkert i Vann-nett. Kunnskap om hvordan tiltaket vil kunne påvirke
vannforekomstene både i anleggsfase og i driftsfase er imidlertid god, da det foreligger
mye kunnskap om dette. Utredningen og vurderinger bygger på lang erfaring fra
tilsvarende tiltak. Kunnskapsgrunnlaget om vannmiljø vurderes derfor i sum som
tilstrekkelig.
Oppsummert mener vi at kunnskapsgrunnlaget står i rimelig forhold til sakens karakter og
risiko for å skade naturmangfoldet, og at kravet i § 8 dermed er tilstrekkelig oppfylt.
§ 9 om usikkerhet og føre-var-prinsippet
Det er lite usikkerhet knyttet til tiltaket i denne fasen. Det vurderes også at det gjenstår lite
usikkerhet rundt økologiske forhold i planområdet. Gjennom naturtypekartlegginger foretatt
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som del av planprosessene for togparkeringsanlegget samt pågående overvåkingsarbeid i
Sverstadbekken i regi av Bane NOR og Utbygging Nykirke – Barkåker, foreligger det mye
kunnskap. Det finnes derimot usikkerhet knyttet til anleggsfasens påvirkning på
vannresipienter. For å være føre-var er det lagt inn bestemmelser som sikrer nærmere
oppfølging før, under og etter anleggsfase, i tråd med anbefalinger i
Miljøoppfølgingsplanen [18].
§10 om økosystemtilnærming og samlet belastning
De viktigste funksjonsområdene for landskapsøkologiske sammenhenger i dette prosjektet
er bekkesystemer. Sverstadbekken ligger i influensområdet til tiltaket. Bekken har høy
biologisk verdi, den er sjøørretførende, og henger sammen med bekker fram til Byfjorden i
Tønsberg via Aulielva.
Påvirkning av vannkvalitet og vannføring fra driften av togparkeringsanlegget er viktige for
dette økosystemet. Tiltaket medfører noen tette flater i et landskap som i dag består av
dyrka mark og skog. Det er prosjektert løsninger for overvannshåndtering som sikrer
fordrøyning av overvannet slik at avrenning til bekken ikke medfører økt
avrenningshastighet. Dette er omtalt i kapittel 5.3. Utslipp fra uhellshendelser hindres å nå
vassdrag ved å bruke ventilkummer o.l. Bidraget til den totale belastningen på vassdraget
vurderes dermed å være såpass lite at det ikke sees på som vesentlig for Sverstadbekken.
§ 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Det legges til grunn at tiltakshaver vil bære de kostnader som påløper for å unngå
miljøforringelse, og eventuelt også kostnader for oppretting av miljøforringelse.
§ 12 miljøforsvarlige teknikker og metoder
I planarbeidet fram til byggefasen, og i byggefase, legges det til grunn at tiltakshaver vil
stille krav om at det benyttes miljøforsvarlige teknikker under bygging, og at det vil
benyttes miljøforsvarlige metoder under drifting av jernbaneanlegget.

Landskapsbilde
Tema landskapsbilde er tidligere utredet i forbindelse med kommunedelplan for hensetting
i Tønsbergområdet.
Togparkeringsanlegget i Tønsberg med tilhørende påkoblingsspor og atkomstvei er
planlagt i en sentral del av Vestfolds kulturlandskap nord for byen og i nærhet til Barkåker
tettsted. Kulturlandskapet er ellers fine områder og innslag, men inneholder ikke unike
verdier, og er stort sett vurdert som typisk østnorsk kulturlandskap med middels verdi. Det
legges opp til en komprimert og effektiv arealbruk.
Ny vegetasjon rundt servicebygget i nord skal være av naturlik karakter for å binde
togparkeringsområdet visuelt sammen med omkringliggende landskap. Vegetasjon skal
ikke være utpregede pryd- og hagevekster. Området gjerdes inn med ikke-reflekterende
materiale som settes i jevnest mulig terrenglinje, uten brå overganger vertikalt.
Rekkefølgebestemmelsene sikrer at togparkeringsanlegget skal være opparbeidet slik at
beplanting og vegetasjon er ferdigstilt senest 2 år etter åpning av jernbaneanlegget.
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Strølys mot nærliggende boliger og bebyggelse vurderes som ikke relevant i dette
prosjektet, da avstanden til nærmeste bebyggelse er stor. Belysningen er styrt av astro-ur
og tenner når lysnivået blir lavt. Av sikkerhetsmessige årsaker er hele området belyst når
belysningen er tent.
Det er ikke lagt opp til belysning av atkomstveien. Det er lite trafikk og det er ikke
belysning av eksisterende vei i dag, samt at det vil gi lysforurensning for området. Ved
dimensjonering av elektroanlegget er det likevel tatt høyde for mulig framtidig belysning av
veien.
Lyspåvirkning er hensyntatt i planforslaget, og er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene i
forhold til belysning av anlegget i driftsfasen.

Kulturminner og kulturmiljø
Tema kulturminner og kulturmiljø ble utredet i forbindelse med kommunedelplan for
hensetting i Tønsbergområdet. Det er ytterligere fulgt opp i forbindelse med
detaljregulering for togparkeringsanlegget.
Atkomstvei fra Hortensveien med skråningsutslag er plassert slik at kulturmiljø i området
hensyntas. I plankartet er ytre del av registrerte gravfelt ID 50512 vist med hensynsone
bevaring kulturmiljø (båndleggingssone etter pbl §11.8 d). Det legges en sikringssone etter
pbl §11.8 C uten på disse for å sikre kulturminnet. Steingjerde som ligger innenfor
plangrense ved gårdsvei til Skotte sikres med hensynssone kulturmiljø. Atkomstveien
kommer ikke i konflikt med registrerte steingjerder, og går mellom gravfeltet og
steingjerdene. Det vises til plankartet og reguleringsbestemmelsene for hvordan dette er
løst.

Klimagassberegning
Ett av Bane NOR sine miljømål er å redusere klimagassutslipp [49]. For å beregne
prosjektets CO2-avtrykk er det utarbeidet et klimagassbudsjett [50]. Klimagassbudsjettet
vil videre kunne brukes for å jobbe med utslippsreduksjoner, i tråd med Bane NOR sine
mål. Det er utarbeidet klimagassbudsjett for løsningen slik den foreligger i tekniske planer.
Hensikten med budsjettet er å etablere en «baseline», dvs. et grunnlag for videre
planlegging, inkludert vurdering av klimagassreduserende tiltak for prosjektet.
Resultatene samlet for togparkeringsanlegget viser at det totale klimagassutslippet for
tiltaket er på ca. 13 400 tonn CO2-ekv når europeisk strømmiks er lagt til grunn i
driftsfasen, og ca. 11 700 tonn CO2-ekv når norsk strømmiks er lagt til grunn. Dette er
basert på mengdene fra kostnadsestimatet, og en analyseperiode på 60 år.
Livsløpsfasene som bidrar til de største klimagassutslippene er utbygging, drift og
vedlikehold. For utbygging var rigg og drift den største utslippsposten, etterfulgt av flytting
og omlegging høyspent. For drift og vedlikehold var utskifting av skinner den største
utslippsposten, etterfulgt av elektrisitet i drift og utskifting av sviller.
Klimagassreduserende tiltak som vil ha størst påvirkning er å øke levetiden for skinnene,
bruke resirkulerte skinner og sviller, og å gjøre tiltak som går på drift av rigg og
anleggsmaskiner. Direkteutslipp i anleggsfasen står for 20 % av klimagassutslippene i
utbyggingen, og kan reduseres ved å benytte elektriske maskiner der det er mulig.
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6

ANLEGGSGJENNOMFØRING

Arbeidene på togparkeringsområdet kan foregå uavhengig av togtrafikk på eksisterende
spor frem til togparkeringsområdet kobles mot påkoblingsområdet i totalbruddet sommeren
2025. Estimert byggetid er ca. 2 år.

Massehåndtering og massemottak
Anleggsarbeidet innebærer hovedsakelig bygging på terreng. Grunnforholdene ved
togoppstillingsområdet består generelt av et fastere topplag og bløt leire til berg. Omtrent
midt på anlegget ligger berg i kort dybde under terreng, mens det i nord og sør er dypere
til berg. Anleggene planlegges på områder med skog og landbruk og det antas derfor ikke
å være forurensede masser [44].
Foreløpige beregninger viser at det er behov for transport av ca. 42 000 m3 masser inn til
togparkeringsområdet. Dette er hovedsakelig masser for bygging av
togoppstillingsplasser, atkomstvei, vann- og avløpsanlegg og landskapstiltak. Transport av
masser ut av anlegget er i størrelsesorden 45 000 m3. Dette er hovedsakelig matjord- og
rotsonelag samt øvrige masser som må ut for å etablere togoppstillingsplasser,
atkomstvei, vann- og avløpsanlegg og landskapstiltak.
Matjord (A- og B-sjikt) tas av og håndteres i henhold til beskrivelse i matjordplanen. Øvrig
overskuddsmasse, som ikke kan brukes som byggeråstoff, planlegges å deponeres i et av
de etablerte massedeponiene for dobbeltspor Nykirke – Barkåker som ligger langs
anleggsveien nordover.

Riggområder og anleggsveier
Det er i planforslaget avsatt areal rundt jernbaneformål til midlertid rigg- og
anleggsområder. Det er ikke besluttet om togparkeringsområdet og påkoblingssporet skal
bygges i samme entreprise, så det kan være behov for egne riggområder i sør dersom det
blir en annen entreprenør som skal bygge påkoblingssporet. Planforslaget ivaretar
arealbehov for dette. Rigg- og anleggsarealet rundt togparkeringsporene i nord har stor
utbredelse. Dette er fordi det også må avsettes areal her til mellomlagring av matjord (Aog B-sjikt) i påvente av plassering av dette på valgt mottaksareal. Det er beregnet at det er
behov for ca. 22 000 m2 til dette.
Riggområdet må gjerdes forsvarlig inn og entreprenør må planlegge skilting og
adgangskontroll på området. Det skal videre vurderes muligheten for sambruk av
riggområder med utbygging av dobbeltspor Nykirke – Barkåker.
Som atkomst er det lagt til grunn samme anleggsveier som for utbyggingen av
dobbeltsporet Nykirke – Barkåker [5], fra nord med påkobling ved rv. 19 ved Viulsrød. Det
vil også være aktuelt å benytte den etablerte anleggsveien fra Undrumveien via Sverstad
gård. Dette må avklares videre med de pågående entreprisene for bygging av dobbeltspor.

Avbøtende tiltak i anleggsfasen
6.3.1 Generelt fra miljøoppfølgingsplan MOP
Parallelt med forslaget til detaljreguleringsplanen er det utarbeidet en egen
miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen [18]. Miljøoppfølgingsplanen skal bidra til å
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ivareta de som bor og ferdes nær anleggsområdene og anleggsveier. I tillegg skal MOP
bidra til å ivareta generelle samfunnsinteresser.
• MOPen skal bidra til å sikre at prosjektet blir til minst mulig ulempe for miljøet og de
som ellers blir berørt av tiltaket.
• MOPen skal bidra til å redusere usikkerheten til de berørte i anleggsfasen.
• MOPen skal sikre at miljøkrav fastsatt i lover, forskrifter og sentrale retningslinjer
ivaretas.
• MOPen danner grunnlag for miljøkravkrav som inngår i tilbudsdokumenter og i
kontrakt med entreprenør.
Miljøoppfølgingsplanen for detaljplanfasen beskriver roller og ansvar, samt tiltak for
oppfølging av miljømål og miljøkrav. Miljørelaterte problemstillinger som er identifisert
gjennom prosjekteringsarbeidet og reguleringsprosessen, er fulgt opp med forslag til
konkrete tiltak. Grunnlaget for tiltakene er konsekvensutredningen i
kommunedelplanfasen, tilbakemeldinger gjennom offentlig ettersyn av kommunedelplan
for hensetting i Tønsbergområdet, mål og krav i miljøprogrammet og uønskede hendelser
identifisert i miljørisikovurderingen [48].
Det er identifisert flere relevante miljøtema i MOPen. Identifiserte uønskede hendelser for
ytre miljø og tilhørende avbøtende tiltak er videreført til en miljørisikovurdering og tatt med
videre i MOPen. MOPen er bindende for videre prosjektering av tiltak gjennom
reguleringsbestemmelsene til planen. I tillegg er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav
om utarbeiding av miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen. Dette skal sikre at hensynet til
miljø blir ivaretatt.
6.3.2 Påvirkning vann
Avrenning i anleggsfase/overvannshåndtering i anleggsfase
Anleggsarbeidet kan medføre akutt utslipp med forurensning og partikkelforurensning til
nærliggende vassdrag. Det er derfor i MOPen foreslått flere tiltak for å redusere risikoen
for uhell og minimere konsekvenser ved eventuelle uhell. Det vil for eksempel etableres
oppsamlings- og renseløsning av overvann og avskjærende grøfter for å redusere mengde
overvann inn til anleggsområdet.
Jordvanning
Fra fagrapport naturressurser utarbeidet i forbindelse med kommunedelplanen er følgende
omtalt: Det er bare Sverstadbekken innenfor utredningsområdet og denne er for liten som
kilde til vesentlig uttak av vann til jordvanning. Det er imidlertid betydelig jordvanning i
utredningsområdet, særlig på grønnsaksarealene ved Skotte. Kilden til dette vannet ligger
imidlertid utenfor utredningsområdet. Påkoblingspunkter for jordvanning som eventuelt
ligger innenfor anleggsområdet må kartlegges og sikres før anleggsstart.
Drikkevannsbrønner
Det er ikke registrert drikkevannsbrønner innenfor eller nær planområdet i
grunnvannsdatabasen Granada [46]. Det må foretas en kartlegging av om det finnes
drikkevannsbrønner/grunnvannsbrønner som kan bli påvirket av anleggsdriften før
anleggsstart.
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6.3.3 Fremmede arter
Etablering av togparkeringsanlegget vil medføre gravearbeid, kjøring med maskiner i
området og flytting av masser. Forflytting av masser både internt i området og ved flytting
av masser ut av området medfører en risiko for spredning av fremmede arter. Det er også
sannsynlighet for at frø og andre plantedeler vil kunne feste seg til transportmidler,
maskiner og annet utstyr under anleggsfasen og dermed spres.
Det påhviler utbygger å forhindre spredning av arter til nye områder. Dette kan enten
gjøres ved å ha gode rutiner for bruk og forflytting av jord og anleggsmaskiner samt en
plan for håndtering av all infisert jord lokalt. I enkelte tilfeller kan det også være
hensiktsmessig å bekjempe lokaliteter med fremmede arter innenfor tiltaksområder for å
slippe å komplisere anleggsarbeidet og massehåndtering mer enn nødvendig. En slik
tilnærming vil ofte kreve en massiv innsats i bekjempelse av noe som igjen krever god tid
til bekjempelse og etterfølgende oppfølging og overvåkning. Gjennom
reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om plan for håndtering av kanadagullris.
Fremmedartene rødhyll, klistersvineblom og høstberberis er i veilederen fra
miljødirektoratet vurdert til at tiltak for bekjempelse ikke er nødvendig. Basert på
vurderingene i veilederen anbefales det derfor tiltak kun for arten kanadagullris [20].
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7

PLANFORSLAGET
Planprosess og medvirkning

Bane NOR og Tønsberg kommune har gjennom prosjektet Dobbeltspor Vestfoldbanen
Nykirke-Barkåker (UNB1) og kommunedelplan for hensetting i Tønsbergområdet hatt
løpende dialog om jernbaneprosjektet og øvrig planlegging. For denne reguleringsplanen
har det vært regelmessige planmyndighetsmøter med Tønsberg kommune,
statsforvalteren i Vestfold og Telemark samt Vestfold og Telemark fylkeskommune.
For gjennomføring av høringer og medvirkning er det tatt utgangspunkt i de føringer som
følger av plan- og bygningsloven, §§1-1, 12-8 og 12-10. Behov for eventuelle
informasjonsmøter mot berørte aktører i nærområdet vil bli vurdert i samråd med
planmyndighet.
Bane NOR legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og
bygningsloven § 3.7.
Tabell 7-1. Tabell viser planprosessen med framdriftsplan
Aktivitet
Oppstartsmøte med Tønsberg kommune

Planlagt gjennomføring
19.06.2020

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
Innspill til planvarsel og planutforming

Varslet 26.06.2020. Innspillsfrist
01.09.2020
August 2020 – mai 2021

Høringsperiode
Merknadsbehandling
Reguleringsplan klar for 2. gangsbehandling
Vedtak i kommunestyret

Juni – august 2021
August - september 2021
Oktober 2021
Desember 2021

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble annonsert i Tønsberg blad og på
Tønsberg kommune og Bane NORs hjemmesider. Det kom inn 7 uttalelser som er
behandlet i kapittel 8.2.
Det er informert om planarbeidet på Bane NORs og Tønsberg kommunes hjemmesider.

Forhold som sikres i plankart og reguleringsbestemmelser
Det er utarbeidet plankart [28] og reguleringsbestemmelser [29] for tiltaket.
Planbestemmelsene og retningslinjene, samt kart foreligger som egne dokumenter:
• Togparkering Tønsberg. Planbestemmelser og retningslinjer, UVB-61-A-10053.
• Togparkering Tønsberg. Plankart, UVB-61-A-10052.
7.2.1 Arealformål
Detaljreguleringen sikrer areal for etablering av togparkeringsanlegg.
Selve togparkeringsanlegget reguleres til bane – annen banegrunn (SBT1). Stedvis tar
reguleringsplanen med seg andre baneformål fra gjeldende plan, der bestemmelser for
den aktuelle planen fortsatt gjelder.
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Figur 7-1. Utsnitt del 1 av 2 plankart for togparkeringsanlegget i Tønsberg.

Figur 7-2. Utsnitt del 2 av 2 plankart for togparkeringsanlegget i Tønsberg.
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Hele planområdet er på 148 daa og arealet som utgjør hvert arealformål er vist i Tabell 6-2
under.
Tabell 7-2. Tabell viser arealformål og formålenes areal

Arealformål og bestemmelsesområder

Areal (daa)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl. § 12-5
Vei (SV)
Annen banegrunn – teknisk anlegg (SBT)
Trasé for jernbane (STJ)
Grønnstruktur pbl. § 12-5
Turvei (GT)
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift pbl. § 12-5

8
38
17

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag (L)
Bestemmelseområde

74

Midlertidig bygge- og anleggsområde og område for mellomlagring av matjord #1
Midlertidig bygge- og anleggsområde #2-4
Totalt planområde

41
49

1

148

7.2.2 Sikring av matjord
I plankartet sikres det også tilstrekkelig areal for mellomlagring av matjord jf. #1 Midlertidig
bygge- og anleggsområde og område for mellomlagring av matjord. Arealet som sikrer
areal for midlertidig lagring av matjord, er sikret i reguleringsbestemmelse. Hensynet til
matjord er også sikret i reguleringsbestemmelse og vedlagt matjordplan.
7.2.3 Midlertidig bygge- og anleggsområder
I plankartet er det avsatt areal for midlertidig bygge- og anleggsområder i anleggsfasen jf.
#2-4 Midlertidig bygge- og anleggsområde. Midlertidig bygge- og anleggsområder er også
sikret i reguleringsbestemmelsene.
7.2.4 Hensynssoner
Naturmiljø
I plankartet er fredet eik sikret under hensynssonen bevaring naturmiljø. Eiken er også
sikret i reguleringsbestemmelsen.
Kulturmiljø
Kulturminner er sikret i plankartet under hensynssonen bevaring kulturmiljø og i
reguleringsbestemmelsen for kulturmiljø.
Det er en egen reguleringsbestemmelse som sikrer kulturminner under anleggsarbeid.
Den sier at dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner,
må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminneloven § 8, 2. ledd.
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7.2.5 Faresoner
Ras og skredfare
I plankartet er faresone for ras- og skredfare sikret. Når det gjelder områdestabilitet skal
det gjøres vurderinger av tiltak som sikrer at lokalstabiliteten ivaretas i den videre
prosjekteringen (byggeplanen) for påkoblingsspor og vei til sporsløyfe. Tiltak som gjelder
ustabil grunn og kvikkleire er ivaretatt av reguleringsbestemmelsen.
Flomfare
I plankartet er faresone for flom sikret. Flomfaren er også sikret i reguleringsbestemmelsen
som sier at det ikke er tillatt å utføre tiltak innenfor området før det foreligger
dokumentasjon på at flomfaren i området i sin helhet er vurdert og eventuelle
forebyggende tiltak er utført.
Høyspenningsanlegg (inkl. Høyspentkabler)
Det ligger høyspenningsanlegg innenfor planområdet. Faresone knyttet til disse er sikret i
plankartet og i reguleringsbestemmelse, som sier at alle tiltak innenfor området skal
godkjennes av linjeeier.
7.2.6 Båndleggingsarealer
Innenfor båndleggingssonen ligger det i dag en høyspentgate der det er byggeforbud og
som sier at alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor sonen skal avklares med
ledningseier. Det er også båndleggingssoner etter kulturminneloven. Dette er sikret i
reguleringsbestemmelsen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
ROS-analysen er et eget vedlegg til reguleringsplanen. Den er utarbeidet i henhold til planog bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4-3). Målet med
analysen har vært å gi en overordnet og representativ framstilling av risiko for skade på 3.
persons liv og helse, materielle verdier og miljø. Analysen inngår som en del av grunnlaget
for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak.
Farer som ble identifisert for alternativ Barkåker nord sørlig i ROS-analysen til
kommunedelplanen, og som ble beskrevet med forhøyet sårbarhet, er videreført i denne
analysen, og det er i tillegg gjort en ny vurdering av andre relevante farer, da
kunnskapsgrunnlaget om planområdet er større i denne planfasen.
Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til
moderat sårbart. Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og
sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som
relevante. Følgende farer har blitt utredet:
•
Ustabil grunn (områdestabilitet)
•
Flom og overvann
•
Brann/eksplosjon
•
Transport av farlig gods
•
Eksisterende kraftforsyning (høyspentlinjer)
•
Elektromagnetiske felt
•
Tilsiktede handlinger
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Av disse fremsto planområdet og tiltaket som moderat sårbare for faretemaene transport
av farlig gods og høyspentlinjer, og det ble derfor gjennomført risikoanalyser av disse.
Risikoanalysen av transport av farlig gods viste at hendelsen er vurdert til å ha akseptabel
risiko (gul sone der tiltak må vurderes). Det er imidlertid ingen hensiktsmessige
risikoreduserende tiltak som kan fremmes for denne hendelsen, utover å ha en god
beredskap hos nødetatene.
Risikoanalysen av høyspentlinjer, dokumentert i egen rapport, viste at det er akseptabel
risiko (gul sone der tiltak må vurderes) knyttet til vurderingene som er gjort for både
driftsfase og anleggsfase. For anleggsfare skal det også gjennomføres risikovurderinger
knyttet til SHA iht. byggherreforskriftens krav.
Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det
ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge
sårbarhet inn i dette planområdet. Identifiserte risikoreduserende tiltak er oppsummert i
ROS-analysen.

Grunnerverv
Det vil være behov for midlertidig grunnerverv i anleggsfasen utover areal for permanent
togparkeringsanlegg.

Matjordplan
Prinsippene i matjordplanen ivaretas i reguleringsbestemmelsene.

Miljøoppfølgingsplan
For å sikre at miljøkravene gjennomføres, er hensynet gjort juridisk bindende i
reguleringsbestemmelsen: «Anleggsarbeid skal gjennomføres i tråd med Bane NORs
miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen. Miljøoppfølgingsplan skal utarbeides i samsvar
med NS 3466:2009 og tiltakshavers øvrige retningslinjer for en slik plan».

Planlagt framdrift
Tabellen under viser forventet framdrift for planlegging og bygging av
togparkeringsanlegget.
Tabell 7-3. Milepæler i framdriftsplanen.
Milepæl i gjeldende framdriftsplan

Dato/periode

Offentlig ettersyn av reguleringsplan

Sommer 2021

Forventet vedtak reguleringsplan

Senhøst 2021

Byggeplan og kontrahering entreprenør

2022-2023

Produksjon/bygging

2023-2025

Anlegg tas i bruk (åpningsår)

Sommer 2025
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FØRINGER FOR PLANARBEIDET
Vedtatt kommunedelplan for hensetting i Tønsbergområdet

Kommunedelplan for hensetting i Tønsbergområdet ble vedtatt 17.06.2020. I det
planarbeidet ble ulike lokaliseringsalternativ konsekvensutredet. Lokaliseringsalternativet
som ble vedtatt var Barkåker nord-sørlig. Dette har blitt lagt til grunn for videre planlegging
og detaljregulering.

Merknader til varsel om oppstart
Nr.

Avsender, dato

Oppsummering

Kommentar fra Bane NOR (BN)

1

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)

DSB henviser til at det er fylkesmannen som
skal følge opp samfunnssikkerhet i
arealplansaker. DSB skal kontaktes dersom det
skal gjøres særlige vurderinger i samråd med
fylkesmannen.

BN følger opp
samfunnssikkerhet ved ROS
analyse og retningslinjer som
gjelder for planlegging av
jernbaneanlegg (SHA/RAMS).

2

Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE)

NVE påpeker følgende forhold:

BN har prosjektert løsninger for
overvann i planarbeidet.

Vassdragstiltak:
Anlegg for overføring av elektrisk energi
Overvann og flomfare:
Vi forutsetter at det i videre planlegging søkes å
finne åpne og naturbaserte løsninger på
håndtering av overvann, jamfør rikspolitiske
retningslinjer for klimatilpasning. Det må holdes
av tilstrekkelig med arealer for god
overvannshåndtering.

3

Vestfold og Telemark
fylkeskommune

Videre er det blitt foretatt
grunnundersøkelser og gjort
vurdering av områdestabilitet i
området..
Flomfare er vurdert og utredet.
Kvikkleire/områdekred er blitt
vurdert og utredet.

Skredsikkerhet:
Planforslaget må dokumentere at planen kan
realiseres med tilstrekkelig sikkerhet mot
kvikkleire/områdeskred.

Faresoner for flomfare og ras og
skredfare er sikret i plankart og
reguleringsbestemmelsene.

Jordvern:
Forutsetter at det utarbeides matjordplan

BN har beregnet trafikken til og
fra anlegget. Det er vurdert to
atkomstalternativer. Valg av
atkomst vurderes i forhold til flere
forhold en trafikkmengde på vei,
trafikken vil spres over døgnet.

Samferdsel:
Atkomst til området forutsettes planlagt fra fv.
3176 Undrumveien. Alle tiltak på og i tilknytning
til fylkesvei må planlegges i henhold til normaler
og om nødvendig sikres i rekkefølgekrav.
Endringer i trafikk må beregnes og tiltak for
myke trafikantgrupper må vurderes. Planen må
belyse trafikksikkerhet for alle grupper i
anleggsfasen.

Det er blitt gjennomført
arkeologisk undersøkelse fra
VTFK.
Øvrige forhold vil vurderes i
planprosessen

Kulturarv:
Opplyser om at gravfelt på Brekke blir berørt av
den utvidede planavgrensningen og ønsker
denne ivaretatt med hensynssone i planen.
Nyer tids kulturminner, ber om skjerming av
gårdstun ved Brekke der det er 1700-talls
bygninger
Arkeologisk registrering må gjennomføres
4

Statnett

Statnett påpeker at illustrasjoner for plassering
av spor i hensettingsanlegget er endret noe i
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BN vil følge opp forholdet til
netteiere i møter og

forhold til det som framkom på høring av KDP.
Atkomstalternativ 6 berører område med forbud
mot tiltak. Det er behov for å gjennomgå
plasseringen og vurdere risiko og sårbarhet i
møter med Bane NOR.

prosjektering. Det har vært
avholdt møter med netteiere
samt at det har blitt gjennomført
risikoanalyse for å vurdere
nærhet til høyspent i anleggs- of
driftsfase.

Ber om at BN hensyntar varslet utvidelse i
uttalelse av Tveiten transformatorstasjon i
uttalelse til KDP.
5

Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark

Peker på at varslet område omfatter arealer
som går ut over det som er avklart i KDP som
berører landbruk og viktig naturmangfold. FMVT
går ut fra at det er varslet større område for å
finne optimal linjeføring for at Bane NORs
atkomstvei. Hvis slike arealer mot formodning
omdisponeres permanent i strid med
forutsetningen for KDP vil det være i strid med
nasjonale interesser og kan medføre innsigelse.
Peker på at det er nødvending å gjøre
kartlegging av naturverdier i varslet område.
Minner om områdestabilitet, samfunnssikkerhet,
klimatilpasning (flom) og miljøoppfølgingsplan.

BN vil optimalisere arealbruken
ifm. atkomstveien og foreta
kartlegging av naturverdier. Det
vil gjøres grunnundersøkelser,
foretas ROS analyse, beregnes
overvann og utarbeides MOP.

Det er gjort en utvidet kartlegging
av naturverdier for arealer som
ikke er kartlagt i forbindelse med
kommunedelplanen.
Det er gjøres vurderinger av
områdestabilitet og flomfare
innenfor planområdet.
Miljøoppfølgingsplan følger
planforslaget.

6

Vestfold
interkommunale
brannvesen

VIB viser til høringsuttalelsen til KDP og ber om
at det tilrettelegges for innsattsmannskaper ved
brann og andre ulykker. Ber om at BN tar
kontakt med VIB i forbindelse med
detaljprosjekteringen.

BN vil følge opp hensyn til
beredskap og redning ved
togparkeringsanlegget i
prosjekteringen.

7

Beboere Sporveien

Stiller spørsmål ved støyrapporten fra KDP og
ønsker at konsekvensene for bebyggelsen på
Barkåker kommer fram og at det eventuelt
gjøres tiltak. Det vil være flere og
tidligere/senere togbevegelser.

BN har utarbeidet støyrapport
ihht.støyretningslinjen, Det er
gjort beregninger av støy fra
anlegg samt økt trafikk på
dobbeltspor. Det er valgt en
lokalisering av
togparkeringsanlegget som
påvirker få boliger.
Det gjøres avbøtende tiltak når
det kommer til å minimere
belysning.

8

Tønsberg kommune
(Miljørettet helsevern)

Støy i anleggsperioden:
Skriver at det må utarbeides støyprognoser for
anleggsperioden, og at det er viktig at alle
støyende aktiviteter i
anleggsfasen omfattes. Støy som vil bli
generert på anleggsveier nær boliger, men
også på andre, lokale veier, hvor anleggstrafikk
og massetransport foregår må utredes.
Utredningen må vise maksimal
støybelastningen, og skal synliggjøre antall
støyutsatte boenheter i anleggsfasen. Hvordan
friarealer og rekreasjonsområder blir berørt må
også beskrives. Eventuelle avbøtende tiltak må
vurderes.
Atkomstveier og anleggstrafikk:
Skriver at atkomstveier/anleggsveier må
planlegges slik at belastningen for beboere mht.
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Det er ikke utarbeidet
støyberegninger for
anleggsfasen da
anleggsgjennomføringen
detaljeres i byggeplan.
Atkomstforhold i
anleggsperioden er omtalt i
kap.5. Støy i anleggsfasen er
sikret i bestemmelsene.

støy, støv og trafikksikkerhet blir akseptabel.
Det er ikke ønskelig å føre
anleggstrafikk/massetransport ut på vei med
mange boliger tilgrensende, samt at det er viktig
å hindre konfliktsituasjoner med myke
trafikanter. Myke trafikanters sikkerhet, deriblant
barns sikkerhet på skoleveier må ivaretas. Type
transport og omfang må beskrives nærmere.
Dialog med berørte:
Skriver at deres erfaring viser at kontinuerlig og
god informasjon til innbyggerne er med å
redusere konflikter i anleggsfasen. Ønsker at
det må lages en plan for hvordan innbyggernes
behov for informasjon, opplevelse av trygghet
og forutsigbarhet dekkes.
Støy og støy i reguleringsbestemmelsene:
Mener at det bør i reguleringsbestemmelsene
innarbeides krav til støv og tiltak for å forhindre
støvflukt, og anbefaler at det tas inn tallfestede
krav til støy i reguleringsplanen, både for
driftsfasen og anleggsperioden. Det må lages
rekkefølgebestemmelser med tanke på når
avbøtende tiltak skal etableres.
9

Sem Grunneierlag sone
2 v/Per Almenning

Mener at Bane Nor sine planer om vei fra
Hortensveien og ned til anlegget er et alternativ
som beslaglegger dyrket mark, og mener at
traseen til nytt dobbeltspor har ødelagt for
viltkorridorer (trekkveier) for hjortevilt. Skriver at
det finnes nå kun et alternativ for viltet å bevege
seg fra vest mot øst i Tønsberg kommune, over
den planlagte viltovergangen nær Tangsrød.
Når denne overgangen også er planlagt å
benyttes til vei for trening av hest, turvei, og for
at skogeiere skal komme til sin skog på vest
siden av dobbeltsporet, vil dette være negativt
for vilt.

Anleggstrafikk vil benytte
etablerte anleggsveier for
utbygging av dobbeltspor. Dette
vil bidra til at få blir berørt og gir
trafikksikkerhet for omgivelser.
Det vil være mest trafikk i
anleggsperioden, i en midlertidig
periode, og det forventes ellers
lav trafikk i driftsfasen.

BN skal kommunisere med
naboer om støy og andre
konsekvenser i anleggsfasen.

Tiltak mot støv og støy er
innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene.

Atkomstvei fra Hortensveien
benytter eksisterende gårdsvei
og legges i skogen sør for
Skotte. Den beslaglegger ikke
dyrka mark. Det vurderes at
atkomstvei fra Hortensveien ikke
vil gi konflikt med vilttrekket som
er registrert her; funksjonen til
denne trekkveien ved Skotte vil
reduseres som følge av
dobbeltsporet. Enkeltsporet blir
borte, og situasjonen for vilt
vurderes samlet som ikke
forverring fra dagens situasjon.

Grunneierlaget mener at Bane Nor må
skrinlegge sine planer om tilførselsvei fra
Hortensveien på grunn av konsekvensene dette
vil medføre for viltdyr. Synes at det er mest
fornuftig å bruke anleggsveien som legges over
Sverstad og ned til gamle E18 ved Tveiten som
permanent vei til togparkeringen, som de mener
får minst konsekvenser for viltet.

Nasjonale, regionale og lokale planer og føringer
8.3.1 Nasjonale føringer
Nasjonal transportplan 2022-2033
Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) ble lagt fram 19. mars 2021 og presenterer
regjeringens transportpolitikk for de tolv neste årene. NTP skal behandles i Stortinget før
sommeren 2021.
Tiltaket Togparkering Tønsberg ligger i NTPs investeringsportefølje for første del av
perioden 2022-2027.
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Nasjonal transportplan 2018-2029
I Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 [31] er det overordnede og langsiktige målet i
transportpolitikken definert som følgende: «Et transportsystem som er sikkert, fremmer
verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.» Hovedsatsingsområdene i
Nasjonal transportplan 2018-2029 er knyttet til de tre hovedmålene i planen:
• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet skal sikres gjennom et
pålitelig og tilgjengelig transportsystem
• Et langsiktig perspektiv med fokus på barn og unge
• En sterk satsning i byområdene og effektiv og miljøvennlig godstransport.
Reduksjon av transportulykker i tråd med nullvisjonen skal skje ved hjelp av tiltak for økt
trafikksikkerhet innen veitrafikk, jernbanetransport og sjøtransport samtidig som det legges
økt vekt på samfunnssikkerheten i transportsektoren.
Reduksjon av klimagassutslippene og andre negative miljøkonsekvenser skal gi bedre
klima og miljø. Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud.
Transporttilbudet skal gi regional utvikling og et større felles bo- og arbeidsmarked.
Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging (2019)
Regjeringen skal hvert fjerde år legge fram nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet [32]. Av hensyn
til arealeffektivitet, reduserte klimagassutslipp og byspredning, mener regjeringen at det er
viktig at det legges til rette for utbygging rundt kollektivknutepunkt i byer og tettsteder. Det
vil også kunne styrke grunnlaget for levende byer, økt kollektivtransport, sykling og gåing.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Det framgår av planretningslinjene [33] at planlegging av arealbruk og transportsystem
skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og
effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og
livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. I transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til
bane og annen kollektivtrafikk vektlegges.
Statlig planretningslinje for klimatilpasning (2018) Statlige planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning
Gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse skal det bidras til
reduksjon av klimagassutslipp. Planlegging skal også bidra til at samfunnet forberedes på,
og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning). Et av formålene med retningslinjen [34] er
å sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med
reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samordning når
utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre hensyn
eller interesser.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
Retningslinjene [35] skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging
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og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven og gi kommunene bedre grunnlag
for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn/interesser.
Nasjonal jordvernstrategi
Formålet med jordvernstrategien [36] er strengere vern av matjord. Dette betyr blant annet
at målet for årlig omdisponering av dyrka jord er skjerpet fra 6 000 til 4 000 dekar i året.
Dette målet skal nås gradvis innen 2020.
Stortingets klimaforlik
I forbindelse med klimaforliket [37] i Stortinget 2012 ble en rekke tiltak drøftet og vedtatt.
Aktuelle for denne planleggingen er mål om at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing, samt å styrke
jernbanens rolle i transportsystemet. I retningslinjene for etatenes arbeid med NTP 20182029 [31] er storbyområder erstattet med byområder.
8.3.2 Regionale planer
Vestfold fylkeskommune har vedtatt flere planer som gir føringer for planlegging av et nytt
hensettingsanlegg i Tønsbergområdet. I dette kapittelet følger en beskrivelse av de mest
relevante planene.
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)
Planen ble vedtatt av Fylkestinget 26. september 2019. Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk (RPBA) [38] har åtte samfunnsmål:
1. Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region
2. Vestfolds matjordareal er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur,
kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart
3. Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige
4. Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent arbeidskraft
og nyskapende virksomheter
5. Ulikheter i folkehelse og levekår er redusert
6. Et miljøvennlig, sikkert og effektivt transportsystem som fremmer folkehelse, by- og
tettstedsutvikling, næringsutvikling og en bærekraftig arealutvikling
7. Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimagassutslipp og miljøvennlig energibruk
8. Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy

I tillegg skisserer den nye planen to planbestemmelser og 17 retningslinjer som skal
legges til grunn for areal- og transportplanlegging i Vestfold.
Regional plan for folkehelse
Høringsforslag til ny regional plan for folkehelse ble lagt ut til offentlig ettersyn 3. juli 2018,
med høringsfrist 3. desember 2018. Revidert plan med handlingsprogram ble vedtatt i
fylkestinget 21. mars 2019 [39]. Det er definert fire samfunnsmål knyttet til folkehelse i
Vestfold:
1. Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor alle samfunnsområder
2. Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for helse og trivsel
3. Innbyggerne opplever trygghet og tilhørighet, og mulighet til å bidra i samfunnet
4. Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret
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Regional transportplan
Regional transportplan ble vedtatt av Fylkestinget 26. september 2019 [40]. Planen er
felles plan for utvikling av mobiliteten og transportsystemet i fylket fram til 2040. Planen er
utarbeidet parallelt med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og Regional
plan for folkehelse (RPFH). Sammen med RPBA skal den regionale transportplanen
ivareta statens krav til samordnet areal- og transportplanlegging.
Planarbeidet er gjennomført med utgangspunkt i samfunnsmålet for transport som er
vedtatt i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA):
- Et miljøvennlig, sikkert og effektivt transportsystem som fremmer folkehelse, by- og
tettstedsutvikling, næringsutvikling og en bærekraftig arealutvikling
Regional plan for klima og energi
Den regionale planen [41] har som mål å redusere Vestfolds utslipp av klimagasser med
minst 40 % innen 2030. Et av innsatsområdene er å redusere utslipp fra veitrafikk. En
viktig strategi vil da være å redusere bruk av bil og gjøre kollektivtrafikk, sykling og gåing
mer attraktivt.
InterRegional plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark
InterRegional plan for intermodal godstransport [42] har som formål å flytte en større andel
av godstransportarbeidet fra vei til bane og sjø. Hovedmålet for planarbeidet er at
Telemark og Vestfold skal være et nasjonalt knutepunkt for miljøvennlig transport av gods
på sjø og bane.
Av planens fem strategier heter det i strategi nummer to at fylkene sammen skal arbeide
for at vilkår for transport av gods på Vestfoldbanen/Bratsbergbanen blir gode.
8.3.3 Lokale planer
Tønsberg kommuneplan
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 (vedtatt mai 2019) [43] Kommuneplanens
samfunnsdel, er et styringsdokument som fastsetter langsiktige utfordringer, mål og
strategier for hele kommune-samfunnet, Tønsberg kommunes tjenesteproduksjon og
kommunen som organisasjon. Arealdelen og byplanen legger de langsiktige rammene for
hvordan arealene skal utvikles. Samfunnsdelen peker på viktige prinsipper som arealdelen
og byplanen må legge til grunn.
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 (vedtatt mai 2019) [4] er en oppfølging av
samfunnsdelen, og utgjør den overordnede planen for arealplanlegging i Tønsberg
kommune.
InterCity Vestfoldbanen, Nykirke – Barkåker: Detaljregulering av jernbaneanlegg og
deponiområder
Detaljregulering for dobbeltsporet jernbane på strekningen Nykirke – Barkåker, samt
tilhørende deponiområder [5], ble vedtatt av kommunestyrene i Horten kommune, Re
kommune og Tønsberg kommune 19. og 20. juni 2018. Prosjektet Nykirke-Barkåker inngår
i InterCity satsingen på Østlandet. Planen skal legge til rette for bygging av en moderne
jernbane med kort reisetid, hyppige avganger og høy pålitelighet. Dette skal bidra til et
velfungerende bo- og arbeidsmarked i Østlandsområdet og gi et løft for regionen rundt
Vestfoldbanen.

60

8.3.4 Pågående planarbeid
Det er ikke noe pågående planarbeid nærliggende planområdet for togparkeringsanlegget.
Planprosessen for ny kommuneplan er igangsatt og ny samfunnsdel skal være på plass
innen utgangen av 2021 og ny arealdel innen utgangen av 2023.
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VEDLEGG 1
KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD OG FREMMEDE ARTER
Metode
Eksisterende kunnskap om naturmangfold i planområdet er hentet fra databasene
Artskart, Naturbase og NGU. Kunnskapen er supplert med befaring og registreringer i felt
gjennomført av miljørådgiver Vilde Mürer, 28.09.2020. Grunnet tidspunktet for befaring kan
det knyttes usikkerhet til bestemmelse og funn av arter da kartlegging ble utført på slutten
av feltsesongen. Samlet vurderes kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å utrede
anleggsveitraseens konsekvenser for naturmangfold, jfr. Naturmangfoldloven § 8. Videre
vurderes det til at det er liten sannsynlighet for at store naturverdier innenfor planområdet
ikke er registrert. Forekomst av udokumenterte rødlistede arter kan likevel ikke utelukkes i
tråd med føre-var-prinsippet, jf. § 9. Registrerte naturtyper i form av Hul eik vil tas hensyn
til ved bruk av trase til anleggsvei, samt bevaring av rødlistet ask (VU). Terrestrisk
naturmiljø som berøres av tiltaket vurderes derfor til ikke å være utsatt for en utilbørlig
samlet belastning jf. Naturmangfoldloven § 10.
Kartlegging og vurdering av naturtyper er gjennomført iht. kriteriene i DN – håndbok 13
«kartlegging av naturtyper – verdsetting av biologisk mangfold». Utkast til faktaark fra
2015 for store gamle trær ligger til grunn for verdisetting av naturtypen Hul eik
(Miljødirektoratet, 2014).
Kartleggingen omfattet registering av fremmede arter etter Fremmedartslista 2018. For
vurdering av risiko og behov for tiltak er Miljødirektoratets rapport «Håndtering av
løsmasser med fremmede skadelige plantearter» (2018) lagt til grunn.
Tekst i vedlegg 1 er utarbeidet av Norconsult ved miljørådgiver Vilde Mürer og
fagkontrollert av naturforvalter Leif Simonsen.
Naturmangfold
Vegetasjon og naturtyper
Det er ikke registrert naturtyper eller rødlistede arter i utredningsområdet for veialternativ 6
til Hortensveien tidligere. Ifølge historiske flyfoto er skogen i området hogd flere ganger,
sist i 2007. Trær som grenser til dyrket mark nord i området er beholdt under hogst.
Store deler av utredningsområdet består av blandingsskog med bjørk, rogn, selje og gran.
Det er spredt med edelløvtrær som spisslønn, svartor og hassel. Sørvest i området ble det
registrert naturverdier i form av eiketrær som ikke omfattes av forskrift for hule eiker.
Av rødlistede arter ble det registrert en ask ved jordekanten nord-øst i området. Ask er
oppført som sårbar – VU på norsk rødliste for arter fra 2015.
Av naturtyper ble det registrert en hul eik etter DN-Håndbok 13 i jordekanten nord-vest i
utredningsområdet. Eika er ca. 220 cm i omkrets og tilfredsstiller derfor kravet til forskrift
for hule eiker. Det ble ikke registrert rødlistede arter av lav, mose eller sopp i forbindelse
med eika.
Basert på verdisettingskriteriene for Store gamle trær i utkast til faktaark for kulturmark fra
2014 oppnår naturtypen hul eik lav vekt på størrelse (220 cm BHO), lav vekt på
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treegenskap sprekkebark (glatt/jevn bark) og middels vekt på landskapsøkologi (0,5 km til
nærmeste nabolokalitet). Dette gir grunnlag for å gi lokaliteten verdi lokalt viktig – C.

Kart over utredningsområdet for alternativ 6 og registrerte naturtype hul eik med inntegnet rotsoner
og rødlistet ask (røde felt), samt naturverdier med mindre eiketrær (oransje felt).

Naturtypen hul eik omfatter vurdering med påberegnet rotsone og kroneradius.
Rotplatesonen (4 x stammediameter) er sonen som forankrer treet til bakken. Inngrep i
denne sonen vil kunne gjøre treet ustabilt og kan videre føre til rotvelt. I den kritiske
rotsonen (tilsvarende kroneradiusen) finner man ofte store mengder røtter, og inngrep i
denne sonen vil kunne gi opphav til vedvarende svekkelser på trærne. Hovedmengden av
røttene forekommer fra jordas overflate og ned til 20-30 cm (Statens vegvesen, 2017).
Den totale rotsonen har ofte en utstrekning på 2-3 x kroneradius. Her er det også en risiko
for å påtreffe røtter under graving. Videre kan komprimering og permanent pålegging av
masser over røttene føre til oksygenmangel og videre svekkelse av trærne. Røtter kan
også påtreffes ved graving langt utenfor estimert rotsone.
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Rotsonen for registrert eik er anslått til 15-20 meter. Siden eika står i en helning og er
fristilt mot jordekanten, vurderes røttene til å hovedsakelig strekke seg nordover ut på
jordet der det er lite konkurranse fra andre trerøtter. For å unngå skade på registrerte
eiketrær i området, anbefales det å ikke gjennomføre permanente eller midlertidige
inngrep som lagring av materialer eller lignende innenfor den kritiske rotsonen til eika.
Traseen for anleggsvei bør helst legges utenom den totale rotsonen til eika.

Hul eik

Stammeomkrets Rotplatesone
(4 x
stammediameter)

Kroneradius / Kritisk
rotsone

Totale rotsone
(2-3 x kroneradius)

220 cm

8m

16 - 24 m

2,8 m

Fremmede arter
Registrerte fremmede arter
Under befaring ble det registrert fremmede arter spredt i hele utredningsområdet. Store
deler av området øst for jernbanen domineres av rødhyll og det ble registrert kanadagullris
på to partier langs gjerdet mot togsporet. På vestsiden av jernbanesporet ble det registrert
rødhyll og kanadagullris spredt i utredningsområdet. I utredningsområdet fra sør til nord på
vestsiden av jernbanelinjer ble det registrert klistersvineblom, kanadagullris og rødhyll,
samt høstberberis nedenfor veikulvert ved elva.
Alle artene er i kategori svært høy risiko – SE på listen for fremmede arter fra 2018.

Figur: Kart over registrerte fremmede arter i utredningsområdet. Fremmede arter er vist med felter
med artsnavn.
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Risikovurdering av registrerte fremmede arter
Anleggelse av anleggsvei og hensettingsområde vil medføre gravearbeid, kjøring med
maskiner i området og eventuell flytting av masser. Forflytting av masser både internt i
området og ved flytting av masser ut av områder medfører en risiko for spredning av
fremmede arter. Det er også sannsynlighet for at frø og andre plantedeler vil kunne feste
seg til transportmidler, maskiner og annet utstyr under anleggsfasen og dermed spres.
Det påhviler utbygger å forhindre spredning av arter til nye områder. Dette kan enten
gjøres ved å ha gode rutiner for bruk og forflytting av jord og anleggsmaskiner samt en
helstøpt plan for håndtering av all infisert jord lokalt. I enkelte tilfeller kan det også være
hensiktsmessig å bekjempe lokaliteter med fremmede arter innenfor tiltaksområder for å
slippe å ha komplisere anleggsarbeidet og massehåndtering mer enn nødvendig. En slik
tilnærming vil ofte kreve en massiv innsats i bekjempelse noe som igjen krever god tid til
bekjempelse og etterfølgende oppfølging og overvåkning.
Med en stadig voksende liste over fremmede arter og en visshet om at fremmede arter
forekommer i de fleste tiltaksområder, har det presset seg frem en prioritering av hvilke
arter som bør og kan bekjempes. Det er stor forskjell i hvilken risiko de ulike fremmede
artene utgjør, og følgelig bør innsatsen i forhindring av spredning tilpasses de enkelte
artene. I en rapport utarbeidet for Miljødirektoratet i 2018 gjøres det en grundig vurdering
av hvilke arter som MÅ håndteres og hvilke arter hvor tiltak ofte ikke er hensiktsmessige i
et nytte-/kostnadsperspektiv.
Tabell: Artsspesifikk vurdering av krav om tiltak. Arter relevant for dette prosjektet er uthevet.

Tiltak MÅ iverksettes

Tiltak vurderes

Tiltak ikke nødvendig

Art
Kjempebjørnekjeks
Parkslirekne
Kjempespringfrø
Hagelupin
Kanadagullris
Rynkerose
Fagerfredløs
Hvitsteinkløver
Skogskjegg
Spirea-arter
Vinterkarse
Syrin
Gravmyrt
Amerikamjølke
Mispel-arter
Plantanlønn
Rødhyll
Svineblom-arter
Ullborre
Høstberberis
Furuarter
Edelgran
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Vurdering av behov for tiltak
Fremmedartene rødhyll, klistersvineblom og høstberberis er i veilederen fra
miljødirektoratet vurdert til at tiltak for bekjempelse ikke er nødvendig. Basert på
vurderingene i veilederen anbefales det derfor tiltak kun for arten kanadagullris.
Vurdering av tiltak ved massehåndtering og prosedyre
Masser med kanadagullris:
Det er registrert kanadagullris spredt i utredningsområdet med hovedvekt i utkant av
gjerdet langs jernbanelinjen og sør i området.
Det er svært viktig å unngå spredning av disse arten. Ved graving i området hvor
kanadagullris er registrert skal infiserte masser håndteres på følgende måte:
Graving:
Før gravingen starter bør kanadagullris og hagelupin fjernes. Toppmassene (øverste 3050 cm) i en radius på 1,5 meter fra morplanten skal skaves av og legges til side, se under
om mellomlagring.
Mellomlagring:
Masser med kanadagullris og hagelupin skal ligge mellomlagret på et egnet sted innenfor
anleggsområdet, slik at de er lett tilgjengelige for bruk i forbindelse med eventuell
tilbakefylling og istandsetting. De mellomlagrede massene merkes da tydelig, og dekkes til
med duk slik at artene ikke får spre seg videre i lagringsperioden.
Gjenbruk:
Ved behov for gjenbruk av masser innenfor planområdene skal disse håndteres på
følgende måte:
I områder der det skal være åpen mark (skrotemark) skal masser med disse artene legges
som dypere fyllmasser og dekkes med duk.
Masser med disse artene kan bare brukes som toppmasser dersom det aktuelle arealet
skal dekkes med grus/pukk/asfalt eller på arealer med plen som skal slås regelmessig.
Deponi:
Ved masseoverskudd må masser med fremmede arter leveres til godkjente deponier, og
derfor sorteres før transport. Dette gjøres ved at toppmassene i områder med forekomst
av fremmede arter skaves av og legges til side på avsatte plasser innenfor
anleggsområdet, slik at de ikke blandes med andre masser. Massene må deretter
transporteres ut separat. Denne løsningen er svært kostnadskrevende og anbefales ikke
hvis andre løsninger er mulig.
Maskiner og kjøretøy som benyttes til graving og flytting av masser med fremmede arter
må rengjøres grundig før bruk i andre områder, da infisert jord og planterester lett kan
følge med til «rene områder», eller områder som ikke har forekomst av de samme
fremmede artene, f.eks. området der det skal etableres parkeringsplass.
Oppsummering
Eventuell forringelse av naturtypen hul eik kan reduseres ved å legge traseen for ny
anleggsvei utenom den kritiske rotsonen til treet.
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