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Vedrørende planprogram for massedeponi ved '.'Jøstvcdt gård

Vi viser til Østlandske Miljødeponiers (ØMD) søknad om godkjennelse av
planprogram for massedeponi ved Nostvedt gard i As kommune. kommuncslyrct
vcdlak om å ut selle saken samt MD's klage på vedtaket.

Jernbaneverket vil med dette tilkjennegi at vi støtter ØMD i akunne etablere et
massedeponi ved Nøstvcdt gård med det fonnål å gi Foliobaneprosjektet mulighet til 3
deponere overskuddsmasser fra tunneldrivingen.

Jernbaneverket har som kjent i desember 20 13 avlyst en tilbudskonkurranse om
avhending av overskuddsmassene fra Follobanen med den begrunnelse at utlysningen
ikke avstedkom egnede tilbud som totalt sett kan dekke Foliobaneprosjektets behov
sett i forhold til omfanget av masser og budsjettmessige forutsetninger. Et sentralt
punkt i begrunnelsen for å avlyse konkurransen var at avhendingsprosessen som var
benyttet ikke ga Jernbaneverket mulighet til å inngå i prisforhandlinger med
interessentene.

Behovet for massedeponier er imidlertid til stede. men Jernbaneverket har nå en noe
endret avhendingsstrategi. Jemnbaneverket har bl.a. som strategi at totalentreprenøren
for tunneldrivingen fra Asland skal inngå avtale med deponieiere om betingelsene for
avhendingen. Jernbaneverket må derfor sørge for at del finnes deponimuligheter som
samlet kan motta del volum av masser som ska! transporteres bort fra Asland.

For Jernbaneverket er det avgjørende å sikre seg tilgang til godkjente eller
godkjennbare deponiområder slik at entreprenørene skal kunne gi komplette tilbud på
tunnelentreprisen samtidig som deponistedet i stedene er avklart innen det inngås
kontrakt med entreprenøren. Jernhaneverket vil derfor sikre seg deponeringsmuligheter
ved å inngå opsjonsavtaler med en eller flere deponieiere. Østlandske Miljødeponier er
ett av de firma det sokes inngaclse av opsjonsavtale med, gitt at deponiomr&det ved
Nøstvedt gård kan realiseres.
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Vi ber derfor om at As kommune legger vekt på Jernbaneverkets ønske om aha
mulighel til adeponere overskuddsmasser fra Follobanen ved Nostvedt gard i
forbindelse med klagebehandlingen. Foliobaneprosjektet er av den oppfatning al vi
ikke kan vente paden prosessen som pågår i Fylkeskommunal regi om å finne
regionale massedeponier for framtidig prosjekter. Delte er ct t1ltak som er nødvendig
ror regionen, men som i praksis trolig vil komme på plass for sent il akunne være Lil
nytte for Foliobanen.

Med hilsen

'ceh_Anhathirne Kalager

Assisterende prosjektdirektar Follobanen

Svein Sorheim
leder offentlig planbehandling Follobanen
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