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Forord
Dagens lokaltogpendel (L1) Lillestrøm – Asker – Spikkestad vender i dag to tog i timen på Asker stasjon, og
to tog i timen fortsetter til Spikkestad. Lokaltogene som vender på Asker stasjon vender i dag i spor 5.
Det er planlagt å øke antall lokaltog fra 4 til 6 tog i timen mellom Oslo S og Asker langs Drammenbanen. For
å ha tilstrekkelig kapasitet for vending av lokaltog med dette økte togtilbudet, er det planlagt å etablere et
nytt vendespor samt benytte spor 5 til vending slik som man gjør i dag. Dette gir en mer robust og fleksibel
togavvikling.
Jernbanetiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det skal
derfor fastsettes et planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet skal omfatte,
og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Planprogrammet viser også hvilke utredninger som er
nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag.
På bakgrunn av planprogrammet skal det utarbeides reguleringsplan med tilhørende KU. Reguleringsplanen
skal bygge på teknisk hovedplan med anbefalt løsning.
Rådgiver for Bane NOR er Norconsult AS.
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Asker stasjon er et viktig knutepunkt for togtrafikken. Stasjonen trafikkeres av både lokale og regionale linjer,
og er stasjonen der Askerbanen, Drammenbanen og Spikkestadbanen møtes.
Dagens lokaltogpendel (L1) Lillestrøm – Asker – Spikkestad vender i dag to tog i timen på Asker stasjon, og to
tog i timen fortsetter til Spikkestad. Mellom Lillestrøm og Asker går det da 4 tog i timen med 15 minutters frekvens. Lokaltogene som vender på Asker stasjon vender i dag i spor 5 , et av de 6 sporene til plattform.
Det er planlagt å øke antall lokaltog fra 4 til 6 tog i timen mellom Oslo S og Asker langs Drammenbanen. I tillegg skal dagens togmateriell (type 69 og 72) erstattes av nytt og lengre togmateriell (type 74).
Det blir dermed behov for større vendekapasitet på Asker stasjon. Bane NOR ønsker derfor å bygge nytt vendespor for å øke kapasiteten og fleksibiliteten. Dette gir også en mer robust togavvikling. Økt vendekapasitet er
planlagt ved å bygge vendesporet langs eksisterende Spikkestadbane sørover fra Asker stasjon.

1.2.

Begrunnelse for utredningsplikt

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 4-1 skal det utarbeides planprogram for alle reguleringsplaner som
kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det skal også gjennomføres konsekvensutredning, i henhold
til pbl § 4-2.
Tiltaket er utredningspliktig etter forskrift for konsekvensutredning § 6b), jf. vedlegg 1, punkt 7a) jernbanelinjer
for langdistansetrafikk.

1.3.

Hva er et planprogram

Et planprogram er en plan for planleggingen. Det redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen med
frister og deltakere, opplegget for medvirkning, eventuelle alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Et forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av
planoppstart. Planprogrammet fastsettes av planmyndigheten.
Tiltaket er av en slik størrelse og art, at det må utredes konsekvenser av det. Planprogrammet skal sikre at det
gjennom planarbeidet fokuseres på beslutningsrelevante forhold. Utredningene skal synliggjøre virkningene av
tiltaket og eventuelt angu på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres. Hovedhensikten med planprogrammet er:
•

Redegjøre for relevante planer og føringer

•

Beskrive tiltaket

•

Avklare hvilke beslutningsrelevante problemstillinger som er vesentlige, og hvordan de skal utredes

•

Synliggjøre hvordan ulike interesser kan delta i planarbeidet
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Nasjonal transportplan 2018-2029
Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det
overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Forventningene ble revidert og vedtatt 12. juni 2015, og beskriver hvilke hensyn man bør vektlegge i planleggingen for å fremme en bærekraftig utvikling. Det er et viktig grunnlag for utformingen av planen og for ivaretakelse av ulike fagområder. Eksempel på relevante føringer: effektive planprosesser, blant annet med bruk av
regionalt planforum. Tilpasning til klimaendringer, mer effektiv og attraktiv kollektivtrafikk og fortetting uten nedbygging av landbruksarealer. Infrastruktur for kollektivtrafikken, gang- og sykkelvegnett og utbyggingsmønster
bør vurderes i sammenheng.

Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, samt bidra til effektive planprosesser. Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres, og knutepunkter for
kollektivtrafikken bør ha gode overgangsmuligheter mellom ulike transportmidler.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Formålet med retningslinjene er å synliggjøre, styrke og ivareta barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. I planprosessen skal konsekvenser for barn og unge vurderes.

T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer. Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for eksempel vegog baneanlegg.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven)
Formålet med denne loven er å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser. Det skal skje ved bærekraftig bruk og vern også slik at naturen gir grunnlag
for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel nå og i framtiden.

Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE, revidert 22. mai 2014)
Retningslinjene gjør rede for hvordan flom- og skredfare bør utredes og tas hensyn til i arealplaner. Retningslinjene bygger på bestemmelsene i plan- og bygningsloven og kravene til trygghet mot flom og skred som er gitt i
byggteknisk forskrift (TEK10) med tilhørende veiledning. Retningslinjene bør legges til grunn ved arealplanlegging i områder som kan bli utsatt for- eller føre til fare.
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Regionale føringer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (R-ATP) er en felles strategisk plattform for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus, staten og andre aktører for hvordan areal og transport kan samordnes bedre i regionen. Planen ble vedtatt i desember 2015. I planen legges det opp til en sterkere konsentrasjon av bolig - og arbeidsplassveksten til prioriterte vekstområder (80 - 90 %) og en tilsvarende
klar begrensning utenfor disse områdene.
Askers rolle som regional by innebærer at Asker skal ta en høy del av veksten og få en sterkere rolle i regionen. Større arbeidsplassintensive virksomheter må gis prioritet nær kollektivknutepunktet, og bidra til bedre utnytting av kollektivtransportsystemet.

Regional plan for masseforvaltning (2016)
Masseforvaltningsplanen ble vedtatt av fylkestinget 24.oktober 2016. Planen skal følges opp med et handlingsprogram som skal rulleres hvert år. Målene med planen er, i tillegg til å sikre byggeråstoff og arealer for massemottak, å gjenbruke mest mulig av gjenvinnbare masser samt redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport.

Forskrift om rammer for vannforvaltningen
Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse,
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske
tilstand. Vannforskriften er en implementering av EUs vanndirektiv.

Regional plan for vannforvaltning i vannregioen Vest-Viken 2016-2021
Den regionale planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). Planen presenterer hvordan forvaltningen skal foregå og er et verktøy for beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Miljøtilstanden i vassdrag og kystvann skal ikke forringes. Miljømål skal oppfylles og det skal gjennomføres
miljøforbedrende tiltak slik det fastsettes for den enkelte elv-, innsjø-, grunnvanns- og kystvannsforekomst. I
tillegg til selve planbeskrivelsen, består planen av handlingsplan og regionalt tiltaksprogram.

n:\517\75\5177586\5 arbeidsdokumenter\55 planprogram\utkast planprogram v09.docx

23

Drammenbanen
Vendespor Asker stasjon

2.3.

Forslag til planprogram

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

8 av 23
MIP-00-A-00881
00-2
23.03.2018

Kommunale føringer

Kommuneplan for Asker 2014-2026
Asker kommune har som mål å ta persontransportveksten med kollektiv og/eller med gange/sykkel. En viktig
del av dette er å tilrettelegge for et effektivt knutepunkt på Asker stasjon.
Arealformål innenfor planområdet er vei, kollektivknutepunkt, LNFR (med hensynssone naturmiljø langs Askerekva), næringsbebyggelse og forretninger. Et utdrag fra kommuneplanens arealdel er vist på Figur 2.1.

Figur 2.1 Utdrag fra kommuneplan for Asker 2018-2030. Gult: bolig, lilla: kontor/næring, grått: samferdsel, grønt: naturområder/friluftsområder/parker.
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Kommunedelplan E18 Slependen - Drengsrud
Kommunedelplan for E18 Slependen Drengsrud ble vedtatt av Asker kommunestyre 8. november 2016.
Ny E18 vil gå i tunnel forbi Asker sentrum. Det avsettes areal til kollektivfelt langs Drammensveien med separat
bussvei over Askerelva til ny kollektivterminal ved siden av galleri Trafo. Kollektivterminalen kommer ved siden
av stasjonsområdet med direkte tilgang til stasjonen og sentrum. Plasseringen av bussterminalen er angitt med
turkis stiplet strek i plankartet.

Figur 2.2 Plankart alt. 1.B, tunnel fra Drengsrud til Fusdal (E18 Slependen – Drengsrud)

Figur 2.3 Illustrert alt. 1.B. Bru med hovedsamleveg og hovedsykkelveg over sørlig del av sporområdet. Bru for bussveg ved stasjonskvartalet tilknyttes ny bussterminal øst for stasjonen.
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Reguleringsplaner
Gjeldende regulering

Det er flere reguleringsplaner som dekker planområdet. Kraglund kontorpark (16.02.2010), Nytt dobbeltspor
Hønsveien-Asker stasjon (22.5.2002), Asker sentrum, stasjonsområdet (8.12.1993) og Asker sentrum
(22.3.1979). Gjeldende regulering er vist på Figur 2.4. Området er regulert til jernbane, kontor, frisluftsområde
(på land), friluftsområde i sjø/vassdrag, annen veigrunn, kommunalteknisk virksomhet, privat vei, parkeringsplass, annet spesialområde.

Figur 2.4 Gjeldende regulering for området (Kommunekart.com)
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Kraglund kontorpark
Den reguleringsplanen som berøres i størst
grad, er Kraglund kontorpark. Reguleringsplanen ble vedtatt 16.02.2010 og fastsetter byggeområder for kontor (blå farge vest for Askerelva) med adkomstveier fra Hagaløkkveien og
Røykenveien. Det er også regulert jernbanearealer (grå farge) og friluftsområder (grønt).
Prosjektet vil trolig ikke påvirke kontorbebyggelsen vest for elva. I grensesnittet mot KB5
(Maxbo) vil det vurderes om det er tilstrekkelig
jernbaneareal.
Jernbanearealet under vegbrua til Kraglund vil
bli noe bredere, men det vil være plass til et
grøntdrag langs elva.
Generelt er behovet for regulering av mer jernbaneareal lite, med kun mindre tillegg.

Figur 2.5 Reguleringsplankart for Kraglund kontorpark
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Planområdet
Beliggenhet og avgrensning
Planområdet er vist på
Error! Reference
source not found..
Området er på 92 dekar og omfatter Asker
stasjon, med tilstøtende sporområder
sør-øst for selve stasjonsområdet. Det er
tatt med noen arealer
utenfor sporområdene
for å kunne sikre drift i
anleggsfasen og for å
kunne gjøre nødvendige sikringer av for
eksempel naturområder.
Mindre justering av
planavgrensningen vil
kunne skje som følge
av prosjektutvikling og
optimaliseringer.

Figur 3.1 Områdeavgrensning.
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Dagens situasjon
Dagens bruk

Området brukes i dag hovedsakelig til stasjonsområde og annen togdrift. Innenfor planområdet møtes Drammenbanen og Spikkestadbanen. Parkeringsarealer mellom stasjonen og Lensmannslia er medtatt fordi det vurderes som midlertidig rigg- og anleggsområde i byggeperioden. Noen av Bane NORs driftsbygninger ligger innenfor området. I tillegg har Maxbo lokaler i kort avstand til driftsbygningene. Askerelva renner gjennom planområdet og ut i Bondivann.

Naturmangfold
Figur 3.2 viser at områdene rundt sørenden av
planområdet består av viktige naturtyper. Bondivann og områdene rundt er definert som rik kulturlandskapssjø.
Øst for vendesporet ligger Askerelva, som renner inn i Bondivannet. Bondivannet med tilhørende kantsone er i kommunenes naturtypekartlegging vurdert til å være svært viktig ( verdikode A). Langs Askerelva er det gråor-heggeskog i en smal sone langs Askerelva.
Vest for den sørligste delen av vendesporet finnes en verdifull kalkbarskog som i kommunenes
kartlegging er vurdert til å være viktig (verdikode
B). Verdiene knyttes til skog over rik bakkevegetasjon i den bratte skråningen som går helt
ned til dagens jernbane.

2

1
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Figur 3.2. Hentet fra Miljødirektoratets naturbase og viser viktige naturtyper i området: 1)
Bondivannet, rik kulturlandskapssjø (verdi A)
og 2) Hagaløkkveien, kalkbarskog (verdi B).
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Flom
Store deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde flom på miljøstatus.no (data fra NVE). NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- og/eller
risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen, og for å identifisere potensielle fareområder for flom.

Figur 3.3 Store deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområdet flom.
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Kulturminner og kulturmiljø
Figur 3.4 viser kulturminner i og rundt planområdet. Innenfor selve planområdet finnes
det ingen kjente kulturminner.
Det eneste arkeologiske kulturminnet som er
lokalisert i nærheten av planområdet, er det
stiplede området kalt «Kalkovner og kalkbrudd» (ID 109137-1). Det er ikke fredet.
Området ligger vestvendt på gbnr. 51/174
nede ved vannkanten ved Askerelvas nordre
utløp i Bondivannet, nord for Bondi søndre.
Her er det kalkovner som stammer fra en isfabrikk og isvei benyttet i forbindelse med isproduksjonen ved Bondivann.
Galleri Trafo, som ligger rett øst for stasjonsområdet, står oppført på Jernbaneverkets
landsverneplan som sdministrativt vernet.
Landskapsplanen er ikke ferdig behandlet,
men i utgangspunktet skal den behandles
som administrativt vernet.

ID 109137-1
Figur 3.4 Oversikt over kulturminner i og
rundt planområdet. Kart hentet fra Askeladden, Riksantikvaren.

n:\517\75\5177586\5 arbeidsdokumenter\55 planprogram\utkast planprogram v09.docx

23

Drammenbanen
Vendespor Asker stasjon

Forslag til planprogram

Side:
Dok.nr:
Rev.:
Dato:

16 av 23
MIP-00-A-00881
00-2
23.03.2018

Støy
Kartet i Figur 3.5 viser gjennomsnittlig vegstøy over døgnet. De mest støyutsatte områdene er markert i blått
og rødt, og ligger rundt E18 og Lensmannslia. Støy fra tog kommer i tillegg til støy fra veg.

Figur 3.5 Gjennomsnittlig vegstøy over døgnet. Kart fra Asker kommuneplan, kartleggingene utført
av Statens vegvesen i 2016.
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Beskrivelse av tiltaket

Bane NOR har engasjert Norconsult til å utarbeide hovedplan og reguleringsplan for nytt vendespor i Asker.
Før arbeidet med hovedplan kan starte opp, er det gjennomført en silingsprosess for å avklare hvilket konsept
som det skal utarbeides hovedplan og reguleringsplan for. 9 konsepter er vurdert. Konsept 1 er valgt, se Figur
4.2. og Figur 4.2. Det utarbeides en teknisk hovedplan og en reguleringsplan basert på dette.
Tiltak som planlegges:
•
Ny sporsløyfe mellom spor 4 og 5 (A-enden, lengst nord mot Oslo)

Figur 4.1 Ny sporsløyfe i nordenden av stasjonen, nytt spor i rød farge.

Maxbo
P-plass
Asker stasjon

Driftsbase

Aibel
Askerelva

Figur 4.2 Valgt konsept 1, nye spor i rød farge.
•

•
•

Nytt spor begynner i dagens spor 6 (sporet med plattform nærmest rundkjøringen) på stasjonen og deler av eksisterende plattform må bygges om. Det nye sporet fra spor 6 tilpasser seg fundamentene for
E18-brua og vil redusere antall pendlerparkeringsplasser i Lensmannslia. Det vil bli sett på muligheter
for å effektiviere utformingen av parkeringen. Nye sykkelparkeringsplasser skal vurderes som erstatning for færre p-plasser. Det bygges nytt enkeltspor et stykke langs parkeringsplassen, fram til ca km
24,25. Denne strekningen inneholder blant annet ny sporveksel i spor 6 og ny sporsløyfe mellom spor
5 og 6.
Teknisk hus øst for spor 6 vurderes utvidet eller flyttet lokalt som følge av utvidelse mot øst.
Ny avgrening til omformere på vestsiden av sporområdet ved kryssing av Askerelva
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Videre sørover ved driftsbasen utvides dagens enkeltspor til dobbeltspor, utvidelsen foregår på den
siden der det passer lokalt og skifter flere ganger på denne strekningen.
Forbi driftsbasen og Maxbo og videre sørover er det dårlige grunnforhold. Det medfører trolig behov for
støttemur mot Askerelva. Tredjesporet kobles til Spikkestadbanen sør for brua til Aibel i fremtidig situasjon. Det legges opp til at kryssingen av Askerelva gjøres på ny bru for tre jernbanespor.
Det vurderes om det er behov for ny støttemur for adkomstvegen til Aibelbygget.

Forventede problemstillinger

Tett togtrafikk
Flomkrav
Trangt tverrssnitt
Bortfall av p-plasser
Naturmiljø

-> utfordringer i anleggsfasen
-> kan påvirke høyder på bro og spor under vegbro til gbnr. 6/54 (leietaker Aibel)
-> grensesnitt mot Maxbo og ulike fundamenter, teknisk hus, perronger, broer
-> tema både i drifts- og anleggsfase
-> til dels viktige verdier knyttet til Askerelva

6. Utredninger og undersøkelser
Som nevnt i kap. 1.2 er tiltaket utredningspliktig. Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses det
aktuelle tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas. Det er tatt utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon og forslagsstiller har i dialog med planmyndigheten (planinitiativ og oppstartsmøte) vurdert utredningsbehovet. Med henblikk på V712, er derfor en del tema som normalt forutsettes utredet
i håndboken av mindre betydning og derfor ikke videre omtalt.
Det er foretatt en inndeling av tema som bør konsekvensutredes (kap. 6.1) og hvilke tema som bør belyses i
planbeskrivelsen (kap. 6.2). Tema som berøres direkte som følge av nærføring eller relevans utredes. Tema
som ikke berøres direkte, men som likevel må beskrives, belyses i planbeskrivelsen.

6.1.

Tema som foreslås utredet

Det skal utarbeides egne fagrapporter som oppsummeres i planbeskrivelsen.

Støy
I forbindelse med konsekvensutredning av nytt vendespor i Asker må det gjennomføres en støyutredning. Støybildet i fremtidig situasjon kan bli annerledes på grunn av endrede trafikkbevegelser og ny sporgeometri i området. Dette kan ha konsekvenser både for fremtidig støyfølsom bebyggelse og for eksisterende støyfølsom bebyggelse.
Det må utføres en beregning av støy fra jernbane i dagens situasjon og fremtidig utbygget situasjon. Beregningene gjøres i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442:2016 og i tråd med Nordisk beregningsmetode for jernbanestøy. Modellen bygges med utgangspunkt i digitalt kartgrunnlag over området og
situasjonsplan. Støynivåene vurderes opp mot grenseverdiene i T-1442 og veileder M-128:2014 samt eventuelle andre kommunale bestemmelser for planområdet.
Beregningsmetode, forutsetninger, resultater og konsekvenser av utbyggingen omtales i en støyfaglig rapport.
Rapporten vil gi innspill til hvordan tilfredsstillende støyforhold kan ivaretas ved eksisterende støyfølsom bebyggelse. Resultatene sammenfattes og sammenlignes med gjeldende grenseverdier. Beregningsresultatene
fremlegges i form av støysonekart i 4 meters høyde.
En mer detaljert støyutredning utføres i byggeplanfasen.
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Naturmangfold
Naturmangfold defineres i naturmangfoldloven (nml) som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og
geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Naturmangfold skal
utredes med vekt på naturtyper jf. DN-håndbok 13 og Norsk rødliste for naturtyper 2011, landskapsøkologiske
trekk og arter på norsk rødliste for arter 2015. Det skal samles tilstrekkelig informasjon til å oppfylle naturmangfoldlovens § 8 om kunnskap, både med tanke på verdier og inngrepets påvirkning.
Anleggelsen av vendesporet kan medføre både permanente og midlertidige inngrep i verdifulle naturområder. I
første rekke dreier det seg om Askerelva og i mindre grad nordenden av Bondivann. Bondivannet med tilhørende kantsone er i kommunenes naturtypekartlegging vurdert til å være svært viktig (A). De delene av lokaliteten som kan bli berørt består for det meste av gråor-heggeskog som vokser i en smal sone langs Askerelva. I
Askerelva er det dokumentert elvemusling oppe i Asker sentrum, og det er sannsynlig at arten også finnes
langs det foreslåtte vendesporet. Elva er også et gyteområde for mort, og kan også ha betydning som gyteområde for ørreten i Bondivannet.
Sørvest for vendesporet finnes en verdifull kalkbarskog som i kommunenes kartlegging er vurdert til å være
viktig (B). Verdiene knyttes til skog over rik bakkevegetasjon i den bratte skråningen som går helt ned til dagens jernbane.
I tillegg til disse permanente inngrepene, vil anleggsarbeid i form av terrengarbeider, sprengning og graving
medføre potensiell forurensningsrisiko for Askerelva og Bondivannet. Begge disse antas å ha høy sårbarhet for
forurensning.
Utredningsbehov:
•
Oppsummering av eksisterende kunnskap om naturverdier i tiltakets influensområde herunder naturtyper, fugl og ferskvannsarter.
•
Eventuelle registreringer ved hull i kunnskapsgrunnlaget
•
Verifisering av forekomst av den truede arten elvemusling
•
Beskrivelse av mulige konsekvenser for naturverdiene i anleggs- og driftsfase
•
Tiltakets innvirkning på landskapsøkologiske funksjonsområder
•
Forslag til avbøtende og kompenserende tiltak som kan redusere negative konsekvenser
Forholdet til naturmangfoldloven
Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven (nml) er vurdert og fulgt opp. I henhold til § 8 skal kravet til kunnskapsgrunnlaget stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. I den grad det er mangelfull kunnskap om
tiltakets effekter på naturmangfoldet, vil føre var-prinsippet (§ 9) bli lagt til grunn.

Flom
Nytt vendespor Asker vil ligge innenfor aktsomhetssonen for flom i Askerelva og Bondivann. Det skal bygges
nye bruer for jernbanen over Askerelva, og det skal bygges et langt vendespor langs Bondivann. De nye anleggene skal dimensjoneres for en flom med 200-års gjentaksintervall, inklusive klimapåslag. Norconsult har tidligere gjort vannlinjeberegning på den aktuelle strekningen i vassdraget, slik at det finnes en hydraulisk modell
her.
Utredningsbehov:
•
Utredningen skal avdekke om de nye planlagte bruene over Askerelva vil påvirke flomvannstanden oppstrøms.
•
Utredningen skal undersøke om ny bane ligger på flomsikkert nivå.

Grunnforhold
Det er dårlige grunnforhold i området. Bane NOR har gjennomført geotekniske grunnundersøkelser og det må
vurderes supplerende grunnundersøkelser. Grunnforholdene er vurdert i forbindelse med siling av alternativer
og valgt av konsept. Det skal utarbeides eget rapport for geoteknikk som belyser grunnforholdene og behov for
tiltak.
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Forurenset grunn og vann
Den viktigste miljøutfordringen er nærheten til resipienter, dvs. Askerelva og Bondivann. Disse resipientene er
miljømessig allerede under et stort press fra omgivelsene. Det er nødvendig å se på effekter/endringer som
følge av avrenning for overflatevann og risiko for akutte utslipp i anleggsfasen. Det vil også være aktuelt å vurdere akutte og permanente effekter av mulig utfylling/nærføring. Det gjelder både valgt utbyggingsalternativ og
den medfølgende anleggsvirksomheten. I tillegg må det utarbeides en miljørisikovurdering av anleggsvirksomheten.
Utredningsbehov:
•
Miljørisikovurdering av valgt alternativ.
•
Omfang av utfylling (masser) der det er behov for utvidelse av sporbredde/nærføring til resipienter.
•
Geoteknisk grunnundersøkelse med spredningsanalyse (partikler) for Bondivann.

6.2.

Fagtema som beskrives i planbeskrivelsen
Landskapsbilde

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge av
tiltaket. Nytt vendespor med nødvendige tekniske installasjoner, konstruksjoner, skjæringer og fyllinger vil bli et
nytt og synlig element i landskapet.
Det planlagte tiltaket vil påvirke landskapet og deler av Asker sentrum i noe grad. Tiltaket vil ligge i direkte tilknytning til allerede eksisterende jernbaneanlegg, men representere en utvidelse av dette som inngrepselement i landskapet. De viktigste verdiene i det berørte landskapet og dets influensområde er rundt Askerelva og
Bondivannet, og konsekvensene av tiltaket i og langs denne landskapskorridoren vil bli tillagt vekt.
Det skal i planbeskrivelsen beskrives konsekvenser for nær- og fjernvirkningene av tiltaket. I den grad tiltaket vil
berøre plattformer, lysnedslipp, teknisk bygning etc., vil bli gjort vurderinger av inngrepenes innvirkning på områdets planmessige og arkitektoniske utforming.
Avbøtende tiltak som kan gi jernbaneanlegget en god tilpasning til landskapet og bybildet i Asker sentrum og
rundt korridoren langs Askerelva, skal beskrives både for driftsfasen og anleggsfasen.

Kulturarv
Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap.
Planområdet omfatter i liten grad helhetlige bygningsmiljø, altså kulturminner fra nyere tid, i Asker. Planområdet
berører jernbanespor, perrong, lysnedslipp, parkeringsarealer og kantarealer til Askerelva. Det er ikke registrert
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det nærmeste arkeologiske kulturminnet er minner etter
is-produksjonen ved Askerelvas nordre utløp i Bondivannet.
Asker kommune har kulturminneplan og temakart for kulturminner. Disse vil danne kunnskapsgrunnlag sammen med Jernbaneverkets landsverneplan, samt kartdatabaser som Askeladden og SEFRAK.
I planbeskrivelsen skal det beskrives i hvilken grad kulturminner og kulturmiljøer berøres. Funnpotensial skal
beskrives. Dersom kulturminner berøres, skal verdi, omfang og konsekvenser av tiltaket vurderes. Avbøtende
tiltak i anleggsperioden skal da også vurderes.

Friluftsliv / by- og bygdeliv
Bondivannet et svært viktig friluftslivsområde, som bl. a. benyttes til fotturer, padling, bading og generell rekreasjon. Det er i tillegg knyttet fiskeinteresser til både Bondivannet og Askerelva. Planbeskrivelsen vil inneholde en
omtale og vurdering av disse friluftlivsverdiene. Mulige konsekvenser for dagens friluftslivsinteresser vurderes.
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Anleggsgjennomføring
Det skal lages en plan for anleggsgjennomføringen. Høy togtetthet og plassmangel i Asker gjør at anleggsgjennomføringen blir utfordrende. Faseplanleggingen har en flerfaglig basis, og tar bl.a. grunnforhold, konstruksjoner og signal i betraktning. Fokus på dette tidlig i prosjektet øker forutsetningene for en god optimalisering av
gjennomføringsfasen.
Vendesporet og de andre tiltakene skal bygges i eller nær eksisterende spor i drift. Det er svært viktig
å minimere stengeperiodene slik at Spikkestadbanen og atkomsten til driftsbasen blir minst mulig berørt.
Stengeperioder søkes koordinert med allerede planlagte brudd.
Det må prosjekteres tilstrekkelig areal for anleggsfasen og avsettes tilstrekkelig areal i reguleringsplanen.
Trafikk i anleggsperiode og anleggstrafikk skal belyses. Det er mye gang - og sykkeltrafik langs Lensmannslia
spesielt i morgen og ettermiddagsrush. Det skal beskrives hvordan trafikksikkerheten i anleggsperioden skal
ivaretas.
Det skal belyses hvordan buss-for-tog kan organiseres i togfrie perioder.
Massehåndteringen skal beskrives og det skal beskrives hvordan man har forsøkt å tilstrebe best mulig massebalanse av hensyn til energi- og klimahensyn.

Parkering
Avbøtende tiltak for bortfall av pendlerparkeringsplasser i anleggsperioden skal beskrives. Parkeringsmulighetene etter ferdig anlegg skal også beskrives.

Teknisk infrastruktur
Vann og avløpsanlegg må planlegges i tråd med kommunens retningslinjer for vann og avløp og i samarbeid
med KTA.
Håndtering av overvann skal løses lokalt, ev. ved fordrøyningstiltak og i tråd med kommunens retningslinjer for
vann - og avløpsanlegg, vedtatt 1/12 2003, revidert mai 2004. Ved beregning av overvann er historiske data
ikke tilstrekkelig; beregningene må ta hensyn til dagens og fremtidige klimaendringer. Overvann bør brukes
som et positivt element i uteområdet.
Planområdet skal vurderes i forhold til vannledninger. 600 mm trykkledning i området kan ikke flyttes.

Andre tema som skal belyses
•
•
•
•
•
•

6.3.

Folkehelse
Energi og klima
grunnforhold og rasfare
Grønnstruktur
Strandsone
Estetikk

Risko- og sårbarhetsanalyse

Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) til arealplanen. ROS-analysen er kvalitativ,
baseres på tilgjengelig informasjon og gjennomføres i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging og hovedprinsippene i NS5814:2008
Krav til risikovurderinger.
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt
utbygging. Forhold til forventet fremtidig klima er en integrert del av analysen.
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ROS-analysen skal identifisere, beskrive og vurdere reell fare i forhold til fastsatte sikkerhetskrav og dekke det
areal som planen omfatter.
Vår arbeidsmetodikk for ROS-analyse omfatter følgende trinn:
•
•
•
•
•

Fareidentifikasjon - kartlegging av mulige uønskede hendelser
Identifikasjon av objekter, virksomheter eller aktiviteter som representerer en fare innenfor planområdet
eller dets nærhet
Utarbeide liste over et representativt og beslutningsrelevant utvalg av uønskede hendelser som underlegges en mer detaljert analyse
Gjennomføring av analyse av sårbarhet og risiko
Evaluering av risiko og identifikasjon av behov for risikoreduserende tiltak

Arbeidsmetodikk og analyse må tilpasses planområdets kompleksitet. Analysen er i hovedsak avgrenset til vurdering av ferdig løsning. Dersom det evt. er spesielle forhold knyttet til anleggsfasen som avdekkes i fareidentifikasjonen, håndteres også disse i analysen. Resultatene blir presentert i en egen rapport hvor det også formuleres risikoreduserende tiltak.
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Planprosess og medvirkning
Planprosess

Det er gjennomført et forprosjekt der det er utarbeidet ni sporplaner. Det er gjennomført en silingsprosess i forkant av reguleringsarbeidet for å beslutte hvilket alternativ som skal utredes videre. Det skal utarbeides en teknisk hovedplan og reguleringsplan for det anbefalte konseptet.

7.2.

Medvirkning

Plan- og bygningsloven stiller et generelt krav om medvirkning, og det er konkretisert noen elementer som skal
inngå for hvordan og når interessenter skal involveres. Det er utarbeidet en interessentanalyse og kommunikasjonsstrategi som danner bakgrunn for ivaretakelse av medvirkningsaspektet. Krav om medvirkning er ivaretatt
gjennom en kommunikasjonsplan, med konkrete forslag til åpne møter. Kommunikasjonsplanen viser hvilke
interessenter som bør ha informasjon om det planlagte arbeidet, hva slags type informasjon de har behov for,
og hvordan og når denne informasjonen gis.
Tilrettelegging for medvirkning fra berørte interessenter underveis skal bidra til felles forståelse av utfordringer
og muligheter. For å sikre nødvendig informasjonsflyt, medvirkning og samarbeid, vil det bli gjennomført enkeltmøter mellom Bane NOR og viktige interessenter underveis i planperioden. Dette bidrar til en åpenhet og forhåpentligvis felles forståelse for hvordan prosjektet kan realiseres på best mulig måte.

7.3.

Planmyndighet

Planmyndighet er Asker kommune. Ingen andre kommuner er direkte berørt av tiltaket.

7.4.

Organisering og gjennomføring av planarbeidet

Bane NOR har engasjert Norconsult til å utarbeide hovedplan og reguleringsplan for nytt vendespor i Asker.

7.5.

Planlagt framdrift

Det er lagt opp til en meget stram fremdrift for arbeidet med planprogram, konsekvensutredning og
reguleringsplan. Vedtak av planprogram er skissert til begynnelsen av mai. Dette innebærer at man, for å
komme i mål til sommeren, er nødt til å sette i gang det øvrige planarbeid uten å ha et vedtatt planprogram. For
å gjennomføre oppdraget på så kort tid, er det nødvendig å tilrettelegge for godt samarbeid med
kommune og øvrige interessenter.
Dokument/tema

Frist

Planprogram på høring

23.03.2018

Teknisk hovedplan

16.05.2018

Konsekvensutredning

16.05.2018

Reguleringsplan med plankart og bestemmelser

02.07.2018
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