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Detaljreguleringsplan for InterCity-strekningen
Drammen - Kobbervikdalen
OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL OPPSTART REGULERING MED KOMMENTARER
Varsel om oppstart regulering:
Bane NOR annonserte varsel om oppstart av reguleringsplan 14. februar 2017. Høringsfristen ble satt til 31. mars 2017. Det kom inn 11 uttalelser. Ved tilleggsvarsel
om utvidet planområde kom det inn én uttalelse (C3).
Der hvor forslagsstiller har kommentert og svart ut innspill tilstrekkelig, har rådmannen ikke kommentert innspillene ytterligere. Der hvor rådmannen har utfyllende
kommentarer, er disse lagt inn i høyre kolonne «Rådmannens kommentarer».
Leseveiledning:
Tas til orientering: Innhold i innspillet tas som opplysning/informasjon.
Tas til etterretning: Benyttes der tiltakshaver vil etterkomme innspillet i det videre planarbeidet.
Tas til følge: Benyttes der tiltakshaver vil følge opp innspillet med endring(er) i planmaterialet.
Tas ikke til følge: Benyttes der tiltakshaver ikke vil følge opp innspillet.
Dette medfører ikke riktighet: Benyttes der innspillet beror på feiltolkning.

Vedlegg 1: Høringsuttalelser

Innkomne høringsuttalelser til varsel om oppstart regulering
2017-11-22

Oversikt over alle høringsuttalelser:
Statlige myndigheter
A1 Fylkesmannen i Buskerud (15.03.2017)
A2 Statens vegvesen Region sør (13.03.2017)

Næringsorganisasjoner og bedrifter
C1 Entra ASA (31.03.2017)
C2 Brage Solkontroll II AS (29.03.2017)
C3 Næringsbygg II AS (21.11.2017)

A3 Tunsberg bispedømmeråd (27.03.2017)
A4 Kystverket Sørøst (31.03.2017)

Andre offentlige myndigheter
B1 Buskerud fylkeskommune (05.04.2017)
B2 Glitre Energi Nett AS (15.03.2017)

Grunneiere, naboer, gjenboere og hjemmelshavere
D1 Jenny L. Melby (13.03.2017)
D2 Jo Sellæg (07.03.2017)
D3 Svend Lindberg (22.03.2017)
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A- Statlige myndigheter

Nr.

Avsender

Oppsummering

Forslagsstillers kommentarer

A1

Fylkesmannen i Buskerud

a) Fylkesmannen i Buskerud viser til brev med varsel
om oppstart fra Bane NOR og ber Bane NOR innarbeide de merknadene og forutsetningene som ble
gitt ifm. offentlig ettersyn av kommunedelplanen.
Det vises bl.a. til stormflo, tidevann og flom. I tillegg skal tverrslagene konsekvensutredes.
b) For sine ansvarsområder viser Fylkesmannen til
deres høringsuttalelse datert 5. oktober 2016. De
ber om at deres planfaglige anbefalinger og forutsetninger blir redegjort og innarbeidet i reguleringsplan. Videre ber de videre planlegging redegjøre for å ivareta deres ansvarsområder i
tråd med "Veileder for bedre samarbeid mellom
kommunene og statlige etater i arealplanleggingen. Forsøket med samordning av statlige
innsigelser i Buskerud, juni 2016." Fylkesmannen
viser spesielt til side 5 - 6 hvor ansvarsområdene
deres står beskrevet.

a) Tas til følge. Utredningene fanges opp av
tekniske rapporter og fagrapporter og beskrives i planbeskrivelsen. Det er utført
egen konsekvensutredning av tverrslag og
evakueringstunneler og tilleggsutredning
knyttet til faren for oversvømmelse av
Drammen stasjon.
b) Tas til følge. Det er utført grundigere utredninger i reguleringsplanfasen. Av ansvarsområder veilederen nevner (s. 5-6) er
de mest relevante for oppdraget støy, forurensning av grunn og vann, vassdrag, naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn og
unges interesser, samfunnssikkerhet og
jord- og skogbruk. Temaene er utredet og
beskrevet i temarapporter, samlerapport
og i planbeskrivelsen. Universell utforming
er lagt til grunn som prinsipp i detaljprosjekteringen av stasjonsområdene på
Drammen og Gulskogen.

a) Statens vegvesen Region sør har en generell kommentar som dreier seg om samordnet areal- og
transportplanlegging og trafikkgenererende pla-

a) Tas til etterretning. Det er utarbeidet egen
fagrapport for veg og trafikk. Midlertidige
og nye permanente veger er prosjektert i
henhold til gjeldende regelverk og danner

(15.03.2017)

A2

Statens vegvesen Region sør
(13.03.2017)

Rådmannens kommentar
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Nr.

Avsender

Oppsummering

b)

c)
d)

e)

ner. Hvis planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller fylkesveger, kreves normalt teknisk detaljplan som
grunnlag for regulering. SVV gjør også rede for
byggegrenser.
SVV mener planarbeidet kan komme i konflikt med
flere riks- og fylkesveger: Fv. 282 Kreftings gate,
«Ny Konnerudnedføring», E134 Strømsåstunnelen,
Fv. 33 Gundesølina, E18 kryss Kobbervikdalen og
E18.
SVV mener planområdet må utvides i sør for å inkludere nødvendig omlegging av motorvegen E18.
SVV mener det må utredes om det er nødvendig
med tiltak som følge av transporter til og fra planområdet. De mener planområdet må utvides til å
omfatte slike tiltak.
Sundhaugen bru er med i Nasjonal verneplan for
vegrelaterte kulturminner.

Forslagsstillers kommentarer
grunnlag for reguleringsformål og anleggsområder i reguleringsplankartet.
b) Tas til følge. Det har vært jevnlige møter
med Statens vegvesen for å avklare grensesnitt og aksjonspunkter. Tilfartsveg vest
forberedes ved å spunte og etablere betongplate under jernbanesporene slik at
veien kan bygges i etterkant. Utvidelse av
sporområdet over nordre del av kulvert for
Kreftings gate løses ved å senke takplata
lokalt. Jernbanetunnelens avstand til
Strømsåstunnelene er ca. 9 og 14 meter.
Løsninger ved tverrslag Austadveien og
ved Danserud er utarbeidet i dialog med
SVV. Ved etablering av anleggsvei opp til
tverrslaget ved Danserud, vil grensesnittet
mot E18-tunnelen vurderes nærmere.
c) Tas til følge. Det planlegges ingen permanent omlegging av E18. Det er gjennomført en risikoanalyse av anleggsgjennomføring og permanent situasjon. Nødvendige
tiltak vil bli iverksatt for å oppnå et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Når ny jernbanebru skal bygges og Gundesølina bru ombygges, vil E18 i to midlertidige faser måtte
legges om. E18 sideforskyves og skiltes
70 km/t. Planområdet er utvidet for å ink-

Rådmannens kommentar
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Nr.

Avsender

Oppsummering

Forslagsstillers kommentarer
ludere midlertidig omlegging. Riving av eksisterende jernbanebru over E18 utføres
etter at trafikken er satt på det nye dobbeltsporet.
d) Tas til følge. Massetransport og annen
transport som følge av anlegget er utredet
og belyst i fagrapport Veg og trafikk og i
planbeskrivelsens kap. 5.12. Transporten
vil i all hovedsak følge offentlig vegnett
uten behov for regulering.
e) Tas til orientering. Brua skal bestå, men må
heves 0,6 m og refundamenteres.

A3

Tunsberg
Bispedømmeråd
(27.03.2017)

Tunsberg bispedømmeråd har følgende forutsetninger for at innsigelse skal unngås i neste plannivå/reguleringsplan:
a) Ingen av gravene eller det øvrige gravplassarealet
innenfor inngjerdinger rundt gravplassen skal bli
fysisk berørt av alternativet «Vest for Nybyen under samlet» verken under anleggsperioden eller
etterpå. Dette gjelder også kirkebygningen. Det vises til Bane NORs egne redegjørelser til bispedømmerådet om den konkrete plassering av støttemuren og skjermende tiltak.

a) Tas til følge. Nytt dobbeltspor kommer litt
nærmere Strømsgodset kirke, men vil fortsatt være på jernbanens eiendom. Det blir
behov for en mur langs kirka og kirkegården. For å minimere arealbruken, er det
valgt en støttemur av permanent spunt
med forblending. Muren vil fortsette videre mot Gulskogen. Lengst vest ligger kirkegården lavere enn jernbanen, og her vil
fyllingsfoten overlappe noe av rotsonen til
trærne. Arborist har vurdert tilstanden på
trærne og foreslått at noen av dem trim-

Rådmannens kommentar
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Nr.

Avsender

Oppsummering

Forslagsstillers kommentarer

6

Rådmannens kommentar

mes på grunn av nærhet til kjøreledningsanlegget. Muren må fundamenteres med
løsmassestag som vil gå dypt under kirka
og deler av gravplassarealene. Stagene vil
ikke påvirke kirka og gravplassarealene
hverken i anleggsperioden eller i permanent situasjon.
A4

Kystverket
Sørøst
(31.03.2017)

Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til
varslet oppstart av detaljreguleringsplanen.

B - Andre offentlige myndigheter
Nr.
Avsender
Oppsummering
B1

Buskerud
fylkeskommune
(05.04.2017)

Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 05.04.2017 dette:
a) Fylkesutvalget forutsetter at Gulskogen stasjon
planlegges som et kollektivknutepunkt godt tilrettelagt for overgang mellom sykkel, gange og buss.
b) I byggeperioden må det legges opp til midlertidige
løsninger som ivaretar alle berørte brukergrupper
og særlig med vekt på barn og unge.
c) Fylkesutvalget ber om at arbeidet med reguleringsplan følger opp innspillene slik det er redegjort for i saksfremlegget.

a) Tas til orientering.

Forslagsstillers kommentarer

Rådmannens kommentar

a) Tas til følge. Gulskogen stasjon planlegges i
nær dialog med Drammen kommune. Det
blir kort avstand til bussholdeplasser i Baker Thoens Allé, som planlegges som firefeltsvei med tosidig gang- og sykkelløsning.
b) Tas til følge. Barn- og unge er spesielt vektlagt i utredningene av nærmiljø og konsekvenser i anleggsperioden. Det er også utarbeidet egen rapport som omhandler trafikksikkerhet for myke trafikanter i anleggsfasen. Det planlegges konkrete tiltak i

a og e) Det sikres gode koblinger
for gående og syklende til og fra
stasjonen, både gjennom to nye
underganger mellom stasjonen
og Guldlisten, med ny og bredere
gang- og sykkelbru over Baker
Thoens allé, det reguleres tosidig
gang- og sykkelanlegg i Baker
Thoens allé og ny gang- og sykkelforbindelse i eksisterende tråkk
på nordsiden av jernbanen mellom trappen ved undergangen i

Innkomne høringsuttalelser til varsel om oppstart regulering
2017-11-22

Nr.

Avsender

Oppsummering
d) Saksframlegget ber om at forholdet til andre pågående planer i området beskrives. Kommunedelplan
for Gulskogen Nord nevnes sammen med reguleringsplan for Gulskogen senter, hvor det foreligger
innsigelser.
e) Fylkeskommunen forventer at Gulskogen stasjon
blir et godt kollektivknutepunkt med gode løsninger for buss, sykkel og gange. Fylkeskommunen
forventer at det i planarbeidet er tett dialog med
fylkeskommunen i det videre arbeidet.
f) Prosjektet er utredet på overordnet nivå, ytterligere utredning på detaljnivå skal beskrives.
g) Automatisk fredete kulturminner: Planområdet inneholder ingen kjente, automatisk fredete kulturminner i henhold til den nasjonale databasen for
kulturminner. Fylkeskommunen anser potensialet
for funn ved fjelltunnelen, anleggsveier, luftetårn
og riggplasser i sin helhet til å være lav. Fylkeskommunen anbefaler at tiltakshaver tar kontakt så
snart det foreligger en samlet oversikt over de
konkrete inngrepsområdene og anleggsområdene.
Fylkeskommunen gjør da en arkeologisk vurdering
og vil ev. stille krav om gjennomføring av undersøkelser etter kulturminnelovens § 9.
h) Fylkeskommunen ber i tillegg om at det legges inn
en bestemmelse i reguleringsplanen som omhandler meldeplikt for utbygger/tiltakshaver ved funn
av automatisk fredete kulturminner.

Forslagsstillers kommentarer
anleggsperioden for å ivareta myke trafikanter, se bl.a. kap. 6.4 i planbeskrivelsen.
Det er avholdt dialogmøter og opprettet
kontakt med berørte skoler, FAUer og barnehager.
Det skal gjennomføres barnetråkkregistreringer for berørte skoler. Det vil også bli
etablert en trafikksikkerhetsgruppe som
består av blant annet Bane NOR, Statens
vegvesen, Drammen kommune, skoler,
FAU og barnehager. Det forutsettes at de
konkrete løsningene og tiltakene diskuteres i denne gruppen for å ivareta sikkerheten til myke trafikanter.
c) Tas til følge.
d) Tas til følge. Forholdet til andre planer er
beskrevet i planbeskrivelsens kap. 8.
e) Tas til følge. Fylkeskommunen vil bli gitt
anledning til å medvirke, bl.a. gjennom regionalt planforum der forslag til utforming
av Gulskogen stasjon blir fremlagt.
f) Tas til følge. Det er foretatt utredninger på
et mer detaljert nivå, spesielt med henblikk på tverrslagene.
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Rødgata og stasjonsområdet. Det
reguleres også inn kollektivholdeplasser i Baker Thoens allé. Med
unntak av stasjonsbygningen, skal
dagens funksjoner opprettholdes.
Videre utvikling av stasjonsområdet blir del av kommunedelplan
for Gulskogen Nord, som kjøres
som en plan etter Plan- og bygningsloven.
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Nr.

B2

Avsender

Glitre Energi
Nett AS
(15.03.2017)

Oppsummering

Forslagsstillers kommentarer

i) Nyere tids kulturminner: Det vises til retningslinjene for reguleringsplanfasen hvor det heter at det
skal tas hensyn til omgivelsene (5.2.4) og at kulturminner og kulturmiljøer skal sikres bevart så langt
som mulig. Dersom det ikke er mulig, skal det settes krav til dokumentasjon før riving. Det skal også
vurderes avbøtende tiltak (5.2.9).

g) Tas til følge. Det er etter dialog avtalt arkeologiske undersøkelser høsten 2017 i god
tid før offentlig ettersyn.
h) Tas til følge. Innarbeidet i bestemmelse
2.9.
i) Tas til følge. Revidert fagrapport for kulturminner og kulturmiljø beskriver forholdet
til nyere tids kulturminner. Hovedbygningen på Gulskogen stasjon sto ikke til å
redde med de sporkrav som foreligger.
Sykkelhotellet må flyttes til ny lokalisering
på stasjonsområdet. Det er gjort avbøtende tiltak både ved Strømsgodset kirke
og Smithestrøm for å minimere inngrepene i de verdifulle kulturmiljøene. Dokumentasjonskrav før riving er i bestemmelsenes punkt 2.1.1 b) formulert som et rekkefølgekrav.

a) Glitre Energi Nett AS viser til sin høringsuttalelse til
kommunedelplanen datert 19.06.2016. De fleste
forholdene som ble omtalt der gjelder fortsatt.

a) Tas til følge. Det er utarbeidet egen teknisk

Disse forholdene er endret:
b) Tillatelsen for 132 kV høyspentkabel Professor
Smiths allé er endelig bekreftet av olje- og energidepartementet.

fagrapport som beskriver konsekvensene
for kabler for eksterne aktører. Bl.a. må to

50 kV kabler ved Sundhaugen legges om
og fire nettstasjoner må flyttes som følge
av prosjektet. Nye lokaliseringer er foreslått i plankartet, og sikret regulert til BEEnergianlegg.
b) Tas til orientering

Rådmannens kommentar
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Nr.

Avsender

Oppsummering

Forslagsstillers kommentarer

c) Glitre Energi Nett har fått anleggskonsesjon for ny
transformatorstasjon ved Kreftingsgate på Grønland, men plasseringen av ny stasjon er på nytt under vurdering av Glitre Energi Nett uten at vi tror
dette har stor innvirkning på Bane Nor sine planer.
d) Det er antatt at Glitre Energi Nett har behov for en
større kabeltrasé i Professor Smiths allé som da vil
krysse jernbanen. Med tanke på byggegropen for
ny jernbane som kommer her, bør det undersøkes
om det er mulig å legget til rette for ny kabeltrasé i
veien.

c) Tas til orientering.
d) Tas til etterretning. Når Professor Smiths
allé i anleggsfasen skal krysses av byggegrop, vil eksisterende kabler hensyntas. I
byggeplanfasen kan det undersøkes nærmere hvorvidt det lar seg gjøre å koordinere etablering av en eventuell ny kabeltrasé når byggegropa skal fylles igjen.

C - Næringsorganisasjoner og bedrifter
Nr.
Avsender
Oppsummering
C1

Entra ASA
(31.03.2017)

a) Entra ønsker å belyse konsekvenser av båndleggingen av Papirbredden Eiendom sine eiendommer ved Kreftings gate 33. De viser til møte med
Bane NOR 20. jan. 2017.
b) Entra mener en båndlegging på 12 meter fra nærmeste IC-spor fram til 2025 er ødeleggende for
deres planer. De mener det vil være umulig å tilby
arealer til store eiendomsaktører.
c) Entra foreslår å begrense det båndlagte området
og fremlegger en figur der byggeforbudssonen avtrappes og blir smalere mot vest på eiendommen.

Forslagsstillers kommentarer
a) Tas til orientering
b) Tas til orientering
c) I plankartet er det avsatt anleggsområde
inn til fasadene på eiendommen. Når anleggsarbeidene er ferdig, vil arealet gå tilbake til regulert situasjon.

Rådmannens kommentar

Rådmannens kommentar
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Nr.

Avsender

Oppsummering

Forslagsstillers kommentarer

C2

Brage Solkontroll II AS
(29.03.2017)

a)

Brage Solkontroll II AS som eier eiendommene
gnr. 110 bnr. 112 og 114 (Dr. Hansteins gate
13/17) ved Drammen stasjon.
De forutsetter at utbyggingen ikke vil berøre
Brage Solkontroll II AS sine eiendommer, og videre at utbyggingen skjer innenfor den angitte
hensynssone (sikringsgrense) for jernbanen som
angitt i reguleringsplanen «Detaljregulering for
Drammens stasjon/Dr. Hansteins gate».

a) Tas til orientering.
b) Tas til følge. Foreslåtte rigg- og anleggsområder vil ikke berøre gnr. 110 bnr. 112 og
114. Bane NOR vil i anleggsfasen kunne benytte egne eiendommer. Nettstasjon og
annet utstyr som må ha permanente adkomstmuligheter søkes anlagt på nordsiden av sporområdet.

Det informeres om at Næringsbygg II AS eier Dråpen 16-22, gbnr. 39/40 og 41. Dråpen Næringspark er opparbeidet og utbygget ihht. reguleringsplan. Arealene er leid ut til Hyttelivsbutikken, Friluftsmagasinet, Glitre vannverk og Bilinnredern AS. Virksomhetene sysselsetter ca. 100
personer, og er i stor grad publikumsrettede.
KDPs båndlegging berører i liten grad Eiendommene i Dråpen.
Varslet utvidelse av planområdet med beslag av
p-plasser og grøntarealer vil bli svært belastende
og ødeleggende for eier og leietakerne.

a) Tas til orientering.
b) Tas til følge. Båndleggingen i KDP omfattet
deler av Dråpen 20 og 22.
c) Tas til orientering. Varslet utvidelse av planområdet skjer som følga av en videreutvikling av prosjektet. Planleggingen av en
mest mulig hensiktsmessig anleggsgjennomføring er bl.a. blitt mer detaljert. Pplassene øst for byggene på Dråpen 20 og
22 vil kunne opprettholdes. Framtidig g/sveg vil anlegges på arealet mellom asfaltflaten og bekken. Anleggsveien vil for det
meste ligge på arealet mellom asfaltarealet og bekken, men vil måtte tangere asfaltflaten pga. nærhet til bekken. Noen pplasser vil derfor forskyves, men antallet
opprettholdes. Det er først når anleggstrafikken skal over brua ved rundkjøringa, at

b)

C3

Næringsbygg
II AS
(21.11.2017)

a)

b)
c)

Rådmannens kommentar
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Nr.

Avsender

Oppsummering

Forslagsstillers kommentarer

d)

anleggstrafikken blandes med annen trafikk.
d) Tas til orientering. Virksomhetene vil
kunne drives som i dag, se kommentar til
c). Anleggsveien vil skjermes mot parkeringsarealet.
e) Tas ikke til følge. Se kommentar til b). Det
er vurdert som bedre å lede massetransporten ut forbi Dråpen. Herfra er det kort
veg til påkjøring til E18 og videre nordover
til Drammen. Alternativet er å føre anleggstrafikken over Gundesølina. Det er
ikke ønskelig pga. nærføringen mot Skoger
skole og boligområdet ved Gundesølina.
Ny påkjøring til E18 vurderes ikke som
gjennomførbart.

e)

Hvis det ikke vil være mulig å drive virksomhetene som forutsatt, vil tapene kunne bli betydelige. Ulempene skal erstattes fullt ut.
Næringsbygg II AS mener anleggstrafikk via Dråpen vil føre til trafikale problemer. De mener
bruken av Kobbervikdalen, som også er boligvei
og skolevei, er dårlig vurdert. De ber Bane NOR
vurdere andre løsninger for massetransport. Det
nevnes ny påkjøring til E18 i sydgående løp som
mulig ny etablering.

D - Grunneiere, naboer, gjenboere og hjemmelshavere
Nr.
Avsender
Oppsummering
D1

Jenny L.
Melby
(13.03.2017)

Forslagsstillers kommentarer
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Rådmannens kommentar

Fremkommelighet for myke trafikanter:
a) Melby foreslår at stien "Smetten" mellom 4. Strøm
terrasse, Liaveien og Moreneveien reguleres gangog sykkelveg. Den beskrives å ha problemer med
fremkommeligheten vinter og sommer. Det ønskes
fast dekke og helårs drift.

a) Tas ikke til følge. Regulering av kommunale gang- og sykkelveger som ikke berøres av prosjektet er utenfor BaneNORs ansvar.

a) Drammen kommune vil
utbedre smetten for å
rette opp og få noe fastere underlag. Innspill om
opparbeidelse til gang- og
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Nr.

Avsender

Oppsummering

Forslagsstillers kommentarer

b) Anleggsperioden: Det uttrykkes bekymring for skolevei og framkommelighet for gang- og sykkel. Det
opplyses om trange forhold langs 2. og 3. Strøm
Terrasse. Alternative forbindelseslinjer bør derfor
utredes og settes i stand sør for Konnerudgata i forkant av anleggsperioden.

b) Tas til etterretning. Se kommentar b) til
innspill B1. Framkommelighet for myke
trafikanter i anleggsfasen vil bli ivaretatt.
2. strøm terrasse berøres ikke i noen særlig grad. Strømsbakken og 3. og 4. Strøm
terrasse ligger innenfor anleggsområdene.
Her vil det bli foretatt injiseringer for
grunnforsterkning for løsmassetunnelen
og anleggsarbeidet er noe begrenset. Det
blir noe massetransport og boring av injiseringshull som vil gi noe strukturstøy.
Som avbøtende tiltak vil det før anleggsstart bli utarbeidet detaljerte planer for
trafikkavvikling, ivaretakelse av fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter. Transportrutene vil kunne være et
tema for trafikksikkerhetsgruppa, og bli
gjenstand for en omforent optimalisering.
Av hensyn til myke trafikanter vil masseog anleggstransportene så langt det er
mulig foregå utenom tidspunktene da
barn og unge skal til og fra skolen. Konsekvensene for gang- og sykkeltrafikken vil
være relativt begrenset med gjennomføring av avbøtende tiltak.

Bebyggelse:
c) Driftssituasjonen: Melby ønsker informasjon om
hvordan BaneNor ivaretar problemstillinger som
kan oppstå rundt grunnvannstand i driftsfasen (eks.
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lekkasjer) og konsekvenser av disse for bebyggelsen.
d) Anleggssituasjon: Melby legger til grunn at BaneNor
utfører tilstandsregistreringer av bebyggelsen
i/rundt tunneltraseen og tar ansvar for endringer i
tilstand som følge av anleggsgjennomføring. Hun
legger også til grunn at de får god informasjon om
støyende arbeider og alternativer for beboerne i utsatte perioder.

c) Tas til følge. Det er iverksatt et overvåkningsregime med poretrykksmålere for å
innhente oppdatert og ny informasjon om
grunnvannsstanden. Før tunnelarbeidene
tar til, er det normalt at de nærmeste bygningene befares og dokumenteres. Det tas
bilder av alle rom som arkiveres, slik at
eventuelle setninger eller andre endringer
som følge av anleggsarbeidet kan dokumenteres.
d) Tas til etterretning, se svar c). I byggeplanfasen vil det utarbeides en informasjonsstrategi som også skal ivareta berørtes informasjonsbehov i anleggsfasen. Jevnlig
utsendelse av nærinformasjon om hva
som skjer i prosjektet kan være en viktig
del av dette informasjonsarbeidet.
a) Tas til etterretning. Planlagt anleggsvei
langs byggegropa er lagt så langt øst mot
gropa som mulig. Det gjør det mulig å bevare hele rekka med busker nederst i hageanlegget langs Smithestrømsveien.
b) Buskerud fylkeskommune (BFK) har vurdert behovet for arkeologisk undersøkelse, men vurderer at potensialet er lite,
og de vil ikke undersøke dette området. I

a) Smithestrøm – historisk lystgård med hageanlegg:
Sellæg informerer om historien til gården, hovedbygningen i rokokkostil og hageanlegget med fire
terrasser. Det legges vekt på at anlegget med bygninger, hage, tun og allé må ses som en helhet.
b) Det opprinnelige hageanlegget besto av prydhage,
nyttehage og en allé på en kunstig oppbygd rygg på
morenen vest for nyttehagen. Sellæg beskriver
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prydhagen nærmere og mener at den del av prydforhold til byhistoriske spor, ber BFK om at
hagen som i dag ligger innenfor eiendommen g/bnr.
entreprenør tar kontakt dersom det gjøres
16/332 må skånes for fysiske inngrep. Han mener
funn i anleggsperioden.
også at Jernbanens del av prydhagen bør kartlegges c) Anleggsveien og byggegrop for jernbanen
og hagearkeologisk undersøkes før jernbanebyggriper inn i den østre delen av eiendomgingen starter for å sikre kunnskap om det opprinmen 16/150. En midlertidig anleggsvei er
nelige hageanlegget.
planlagt langs Smithestrømveien og vil
c) Alleen på moreneryggen: Sellæg informerer om moeventuelt kun berøre ryggen og alleen ved
renen og den kunstig anlagte ryggen sørover fra tuved Smithestrømveien. Her legges det ikke
net. I denne ryggen er det også spor etter en vannopp til graving, men det legges ut en duk
ledning som kan være fra 1600-tallet. Alleen og den
som anleggsveien etableres oppå. Det vikunstig oppbygde ryggen på morenen har svært høy
ses også til innspill B1 og fylkeskommuverneverdi. Det er viktig at allé og rygg spares for
nens vurdering av berørte kulturminner.
anleggsveier og annen virksomhet knyttet til jernbanebyggingen.
d) Se kommentar til a) og c). Avbøtende tiltak i anleggsperioden vil detaljeres i
d) Foreslått løsning for massetransport er en trussel
byggeplan, i kryssområder er det spesielt
mot kulturminner, bløte trafikanter og nærmiljø:
viktig å sørge for trygge løsninger for
Sellæg frykter at anleggsveien langs byggegropa bemyke trafikanter. Det er vurdert at transrører terrassene i hageanlegget og det gamle vannport av masser med tog ikke vil ha god nok
ledningsanlegget på morenen.
kapasitet. Det er planlagt å lede gangtrafikken fra gangbru over jernbanen, «kaKrysset Smithestrømsveien/Professor Smiths allé er
melen» opp til Professor Smiths Allé på en
meget uheldig utformet. Situasjonen blir helt uovermidlertidig g/s-veg for å separere myke
siktlig og derfor livsfarlig i anleggsfasen. Krysset
trafikanter fra anleggstrafikken, se figur 47
Konnerudgata/Professor Smiths allé har dårlig trai planbeskrivelsen.
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Svend Lindberg
(06.04.2017)

fikkavvikling, Konnerudgata er sterkt trafikkbelastet. Disse utfordringene kan minimaliseres eller helt
unngås ved å transportere massene med jernbane.
a) Lindberg ønsker stasjon ved Eik-krysset, hvor ny
Svelvikvei ender opp. Nedslagsfeltet for denne stasjonen vil være Svelvik, Skoger, Knive, Åskollen, Konnerud og Fjell-området. Det er også mye næringsliv i
området. Dette vil avhjelper trafikk- og parkeringssituasjonen i sentrum og ved Drammen stasjon.

a) Tas ikke til følge. På InterCity-strekningene
vektlegges det høy hastighet, sentral stasjonsbetjening og kort kjøretid mellom byene. Det er i en slik kontekst lite hensiktsmessig med en ny stasjon mellom Sande
og Drammen.
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