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FORORD
Nasjonal transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Det skal planlegges med sikte på at
utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden innen 2030. InterCity-prosjektet skal
planlegge en moderne dobbeltsporet jernbane der den ikke allerede er bygget ut eller er under bygging mellom Oslo og Lillehammer, Halden og Skien.
I 2012 ble det utarbeidet en konseptvalgutredning for InterCity-strekningene (KVU IC) etter mandat fra
Samferdselsdepartementet. I Drammen ble det foreslått en trasé i en korridor mellom Nybyen og
Strømmorenen med tunnel gjennom Strømsåsen til Kobbervikdalen.
Kommunedelplan for dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen med tilhørende konsekvensutredning ble
vedtatt av bystyret i Drammen kommune 20. des 2016. Planområdet for detaljreguleringen tilsvarer i
hovedsak området som er båndlagt i kommunedelplanen for korridoralternativet "Vest for Nybyen under samlet".
Detaljreguleringsplanen regulerer areal for 6 lange spor til plattform på Drammen stasjon. Stasjonen
får direkte adkomst til Bybrua og strandpromenaden. Mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon
reguleres det areal til nytt dobbeltspor for Sørlandsbanen. Gulskogen stasjon bygges om med fire spor
til lange plattformer. Planen omfatter nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen, med planskilt avgrening med
Sørlandsbanen, og videre i tunnel til Skoger. Tunnelstrekningen mellom Drammen og Skoger etableres med hastighet 200 km/t. I Skoger føres banen over E18 på ny bru før nytt dobbeltspor kobles til
eksisterende dobbeltspor ved Stillerud.
Plan- og prosjekteringsarbeidet for planstrekningen Drammen – Kobbervikdalen er gjennomført av
Hanne Anette Stormo som prosjektsjef, Sverre Lerbak som plansjef, Tor Kleiven som prosjekteringsleder for teknisk plan og Torgeir Fossnes som prosjekteringsleder for offentlig plan.
Norconsult har vært rådgiver for planarbeidet med Svein Sørheim som oppdragsleder og Fredrik
Hausmann og Stein Eriksen som assisterende oppdragsledere.

Oslo,
28. mars 2018
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1 INNLEDNING
Vestfoldbanens trasé gjennom Drammen går i dag gjennom tett bebygde områder på Strømsø. Banen
er enkeltsporet med mange svinger og lav hastighet. Jernbanetrafikken i Drammen er blandet, togene
har ulike stoppmønster og egenskaper. Med mange kryssende togbevegelser og høy trafikkbelastning, er systemet utsatt for forsinkelser.
Jernbanetiltaket ble i kommunedelplanfasen utredet i henhold til fastsatt planprogram (bystyret
24.11.2015). Disse utredningene er supplert med nye utredninger, spesielt med fokus på tverrslagene
og evakueringstunnelene, som ikke ble utredet i forrige fase. Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet 14. februar 2017.
Detaljreguleringsplanen består av plankart [18] og planbestemmelser [19] i tillegg til denne beskrivelsen. Oppdaterte konsekvensutredninger er formelt sett en del av denne beskrivelsen.
Parallelt med forslaget til detaljreguleringsplanen er det utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan
(MOP) for anleggsfasen [22]. Det er et mål at denne planen skal bidra til å minske ulempene for det
ytre miljø. Miljøoppfølgingsplanen følger reguleringsplanen på høring og offentlig ettersyn. Merknader
til miljøoppfølgingsplanen vil bli vurdert og innarbeidet i endelig utgave. Tiltakene vil bringes videre til
prosjekterings- og anleggsfasen.
Det er også utarbeidet en samlet risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket. Konklusjonene er gjengitt i
kapittel 7.7. Analysen er tilgjengelig som eget dokument [21].
Reguleringsplanen er fremmet av Bane NOR med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 3-7, 3. ledd.
Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 12. des. 2017. Reguleringsplanen var ute til offentlig ettersyn/høring i perioden 13. desember 2017 – 5. februar 2018. I denne perioden har det vært åpne
møter og åpne kontordager. Hensikten har vært å informere om planen, og å gi alle interesserte mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill.
Forslag til detaljregulering er revidert etter offentlig ettersyn. Dokumentet "Merknadsbehandling – oppsummering av innkomne høringsuttalelser med kommentarer" inneholder sammendrag av høringsuttalelser og kommentarer til disse. Notatet "Endringer etter offentlig ettersyn" redegjør for endringene
som er gjort i plandokumentene etter høringen.
Informasjon om kommunedelplanarbeidet kan finnes på følgende nettsider:
Bane NOR:
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/drammen-kobbervikdalen/
Drammen kommune:
https://www.drammen.kommune.no/politikk/politikk/kunngjoringer-og-horinger/detaljregulering-og-utbyggingsavtale-for-intercity-vestfoldbanen-drammen--kobbervikdalen-offentlig-ettersyn/
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2 GRUNNLAG FOR PLANARBEIDET
2.1

Nasjonal transportplan, KVU og kommunedelplan

Nasjonal transportplan 2014-2023
Nasjonal Transportplan 2014-23 [1] legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar,
Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Det skal planlegges med sikte
på at utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030. InterCity-prosjektet skal
planlegge en moderne dobbeltsporet jernbane der den ikke allerede er bygget ut eller er under bygging mellom Oslo og Lillehammer, Halden og Skien.
Konseptvalgutredning InterCity (KVU IC) i 2012
etter mandat fra Samferdselsdepartementet
Moderniseringen av Vestfoldbanen er en del av
InterCity-satsningen på Østlandet og har sin forankring i konseptvalgutredningen (KVU IC) for InterCity strekningen Oslo – Skien [2] og konseptanalysen Fremtidig areal- og sporbehov for Nedre
Buskerud [3], se kap. 8.2. En fullt utbygd Vestfoldbane med dobbeltspor vil ha virkning for hele InterCity-området, ikke bare Grenland, Vestfold,
Buskerud og Oslo. Ved ferdigstillelse av strekningene Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke –
Barkåker vil Vestfoldbanen ha sammenhengende
dobbeltspor til Tønsberg.
Figur 1: Anbefalt korridor for Drammen –
Kobbervikdalen i KVU IC

Kommunedelplan (KDP) for dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
Planprogrammet ble fastsatt i bystyret 24.11.2015 [7]. Det gir informasjon om mandatet for prosjektet
og andre føringer for planarbeidet. Tiltaket og hvilke fag som skulle utredes ble beskrevet. Det inneholder også informasjon om planprosess, medvirkning og en dokumentasjon av forkastede alternativer. Planprogrammet ble utarbeidet av Jernbaneverket (nå Bane NOR) i samråd med Drammen kommune.
Det ble utarbeidet konsekvensutredning som del av beslutningsgrunnlaget for fastsettelse av korridor.
Formålet med konsekvensutredningen var å vurdere virkninger av tiltaket for miljø og samfunn. Det
ble bl.a. vurdert prissatte konsekvenser og utredet konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø, naturressurser og støy.
20. desember 2016 ble kommunedelplanen godkjent av bystyret. Planen båndlegger arealer for korridoralternativet "Vest for Nybyen under samlet". Planen består av plankart, planbeskrivelse, illustrasjonsplan (Figur 2) og bestemmelser. Plankartet angir de arealene som båndlegges for videre planlegging. Båndleggingen medfører i hovedsak at søknadspliktige tiltak etter byggesaksbestemmelsene
ikke kan iverksettes før reguleringsplanen for dobbeltsporet er vedtatt. Bestemmelsene angir hvilke
juridiske begrensninger som gjelder for planen og de båndlagte arealene.
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Figur 2: Illustrasjon av kommunedelplanens båndlegging, blå skravur (vedlegg til KDP).
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Oppfølging av forutsetningene i kommuneplanvedtaket

Kommunedelplan for InterCity Vestfoldbanen, Drammen - Kobbervikdalen, ble vedtatt 20. desember
2016. Det ble i den forbindelse fremmet noen forutsetninger som gjennomgås nedenfor.
•

Bane NOR har planlagt for løsmassetunnel uten åpen byggegrop på strekningen sør for Professor Smiths allé slik kommunedelplanvedtaket forutsetter.

•

Bane NOR har koordinert gjennomføringen av Tilfartsvei Vest med Statens vegvesen og
Drammen kommune. Bane NOR har planlagt for bygging av en betongplate under banen i
traséen for veien. Med en slik løsning kan vegvesenet bygge kulverten og Tilfartsvei Vest på
et senere tidspunkt, uavhengig av jernbanetrafikken.

•

Bane NOR har koordinert gjennomføringen av Baker Thoens allé med Drammen kommune.
Gjennomføringen er nedfelt i utbyggingsavtalen som følger reguleringsplanen.

•

Drammen kommune har i reguleringsprosessen avklart at det ikke skal etableres ny undergang i forlengelsen av Langes gate.

•

Bane NOR har vedtatt at eksisterende Vestfoldbane på strekningen mellom Drammen og Skoger legges ned. Bane NOR vil etter omleggingen av trafikken til nytt dobbeltspor, rive det jernbanetekniske anlegget, som skinner, sviller, etc., kontaktledningsanlegget inkludert master,
mastefundamenter, etc., signalanlegget inkludert signaler, fundamenter, kiosker, skap, etc.
samt øvrig utstyr. Eksisterende jernbanebru over E18 rives også. Fordi bruken av jernbanearealet pt. ikke er avklart, vil fundamentet for banen bli liggende inntil alle forhold rundt arealbruk og grunneierforhold er avklart mellom Bane NOR, Drammen kommune og eventuelt
andre interessenter.

•

Bane NOR har planlagt for at godsterminalen i Nybyen legges ned i løpet av anleggsperioden
som forutsatt i kommunedelplanvedtaket.

•

Bane NOR har i arbeidet med reguleringsplanen hatt stort fokus på å redusere belastningen
på boligmiljø og enkeltinnbyggere, sikre skoleveier, sikre barns ferdsel og lekeområder i anleggsperioden, samt å redusere massetransporten på boliggater til et minimum. Det vises bl.a.
til Miljøoppfølgingsplanen for anleggsfasen [22] og trafikksikkerhet for myke trafikanter i anleggsfasen [33]. Det er i reguleringsplanfasen avholdt en rekke dialogmøter med berørte, med
skoler, mv. samt at det er gitt informasjon gjennom sosiale medier, se også kapittel 7.1. Dette
arbeidet vil bli videreført i den videre planleggingen og løpende fulgt opp i anleggsfasen.
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3 DAGENS SITUASJON
3.1

Eksisterende trasé for Vestfoldbanen

Figur 3: Togspor i Drammen samt dagens Vestfoldbane (lilla strek).
Dagens trasé for Vestfoldbanen gjennom Drammen går gjennom et tett befolket byområde. Banen er
enkeltsporet med mange svinger og lav hastighet. Ved Nybyen går banen i en kurve med radius 215
meter, som tilsier en hastighet på 40 km/t. Fra Skoger til Holm er det dobbeltspor. Dagens strekningskapasitet er høy nok for dagens trafikkmengde, men ikke for fremtidig trafikkøkning.
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Togtrafikken i Drammen

Drammen er et knutepunkt der Drammenbanen, Vestfoldbanen og Sørlandsbanen møtes. Drammen
er dessuten et viktig knutepunkt for godstrafikken med godsterminal på Sundland, Nybyen og på Holmen. I tillegg fungerer Skamarken og Sundhaugen som hensettingsområder for ca. 16 togsett i dag.
På Sundland er det et togverksted som er viktig for vedlikehold og klargjøring av tog i Østlandsområdet. Drammen stasjon og strekningen mot Gulskogen har av den grunn mange togbevegelser. Togtrafikken er blandet og togene har ulike stoppmønster og egenskaper. Vestfoldbanen krysser Sørlandsbanen i plan og det oppstår derfor mange kryssende togbevegelser. Høy trafikkbelastning gjør systemet sårbart mot forsinkelser.

3.3

Drammen stasjon

Drammen stasjon har i dag 6 spor med 5 spor til plattform. Stasjonen ligger i kurve og plattformlengdene er ikke tilfredsstillende etter dagens krav. Plattformhøydene er varierende. Plattformene har atkomst fra undergang via ramper og rampene har en stigning på 1:8. I de senere år har stasjonsbygningen gjennomgått en ombygging hvor det er blitt lagt vekt på servicetilbudet for de reisende.
Sporanlegget på Drammen stasjon ligger i et lavpunkt mellom jernbanebrua over Drammenselva og
Kreftings gate. Høyde på topp skinne er ca. kote 1,65 vest for Bybrua. Det har vært oversvømmelser
på grunn av stormflo tidligere, og det vil med stor sannsynlighet gjenta seg.
Bybrua som krysser over den vestre ende av stasjonen gir i dag begrensinger på høyden på kjøreledningene, den lave høyde forårsaker forsinkelser. Det er fri høyde på ca. 5,2 m fra overkant skinne til
underkant bru og kontaktledningen er ført helt opp under bruplaten. Søyleplasseringen til Bybrua begrenser muligheten for plassering av spor og plattformer.

3.4

Jernbanen mellom Drammen og Gulskogen

Sørlandsbanen er i dag enkeltsporet mellom Drammen og Gulskogen og strekningen har blandet trafikk. Kombinasjonen enkeltspor og blandet trafikk er sårbart mot forsinkelser. Godstog fra Sørlandsbanen kjører skift over Sundland for å krysse med annen trafikk. Med økt trafikk på Sørlandsbanen er
det behov for dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen.
Et nytt dobbeltspor må legges nord for eksisterende gjennomkjøringsspor på Sundland, slik at det blir
plass til kontaktledningsmaster og føringsveier for det nye dobbeltsporet. Aktuelt areal nord for jernbanen er for det meste jernbanegrunn. Det arealet som ligger utenfor jernbanens areal er i kommuneplanen vist som transformasjons- og byutviklingsområde. I dag er det flere næringsbygg tett inntil banen.
Dagens Gulskogen stasjon har 4 spor med sideplattform til spor 1 og en kort midtplattform mellom
spor 2 og 3, mens spor 4 er buttspor (endespor). Etter plattformene går sporene inn i en S-kurve og
rettlinje som enkeltspor videre mot Hokksund. Ved sideplattformen i nord er det en forholdsvis stor
parkeringsplass, sykkelhotell og en ubetjent stasjonsbygning som fungerer som venterom.
Sør for stasjonen ligger Gulskogen Senter og Tri Sport ved Guldlisten. Nord for stasjonen er det parkering, noe næringsareal og nye boliger ved Rødgata. Vest for stasjonen ble en planundergang (g/strafikk) i Rødgata ferdigstilt i 2016.

3.5

Byområdet mellom Strømsø og Gulskogen

Drammen stasjon er sentralt plassert i byen og er en viktig stasjon på InterCity-strekningene. Stasjonen er Buskeruds viktigste kollektivknutepunkt. Stasjonen ligger tett inntil byaksen og Bybrua som forbinder Bragernes og Strømsø.
En viktig del av Drammens utviklingsstrategi de siste 20 årene har vært å bygge opp under utviklingen
av byaksen. Stasjonen ligger inntil Strømsø torg, som i dag framstår som en attraktiv møteplass.
Langs Drammenselva er det opparbeidet promenade.
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Skamarken

Figur 4: Skråfoto over Drammen godsterminal Nybyen, Kreftings gate og deler av Grønland (Gule sider).
I bydelen Strømsø er det potensiale for betydelig byfornyelse innenfor 800-1000 m fra Drammen stasjon. Det gjør området til en viktig ressurs i arbeidet mot målsetningen om en konsentrert byvekst.
Bane NOR Eiendom har regulert hotell, kontor og servicearealer på 7 daa ved Doktor Hansteins gate,
øst for eksisterende stasjonsbebyggelse. Reguleringsplanen ble vedtatt 20. juni 2017 og legger bl.a. til
rette for hotell med ca. 230 rom. Hotellet er planlagt ferdigstilt i 2019.
Det har også pågått byfornyelse på Grønland de senere år, og det er initiert planer for utvikling langs
Kreftings gate nord for Sørlandsbanen vestover mot Strømsgodset kirke. Parken rundt Smithestrøm
gård, med tilgrensende balløkker, er det ene av to større, sentrale grøntområder vest for Konnerudgata. Dette er et lokalt viktig rekreasjonsområde som blir flittig brukt til aking/ski vinterstid og ballspill/piknik sommerstid. Området har stor betydning for barn og unge. Aksen fra Smithestrøm over den
gamle jernbanebrua til Strømsgodset kirke er et meget viktig kulturmiljø.
På sørsiden av Sørlandsbanen ligger Drammen godsterminal Nybyen. Området er i fremtiden tenkt
transformert i en mer bymessig retning. Det meste av arealene mellom Øvre Sund bru og Rødgata er
avsatt til transformasjons-områder. Områderegulering av Sundland regulerer areal til sentrumsformål, i
hovedsak bolig, forretning og næring samt Tilfartsvei vest del 1.
På Gulskogen er kommunen i gang med å vurdere områdene mellom jernbanen, Drammenselva,
Rødgata og Sundhauggata i kommunedelplan for Gulskogen Nord. En transformasjon og fortetting
rundt stasjonen er sannsynlig. Det er også planer om en utvidelse av Baker Thoens allé til fire felt.

3.6

Dagsonen i Skoger

Dagens Vestfoldbane grener ut fra enkelt- til dobbeltspor ved industriområdet Dråpen, se Figur 5. Etter en kort rettlinje går sporene over i en lang S-kurve hvor blant annet E18 krysses på bru vest for
Nedre Gulliksrud. Her er det jordbruksarealer sørover til Nedre Gunnarsrud. Banen ligger rett øst for
E18 og tett inntil boligbebyggelsen ved Stillerud, Figur 6.
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Dråpen
Nedre Gulliksrud

Gundesølina

E18

Figur 5: Flyfoto over område i Skoger hvor ny jernbane vil gi ny jernbanebru over E18 og medføre ombygging av Gundesølina bru (Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR).

Stillerud

Figur 6: Flyfoto over område ved Stillerud (Foto: Gule Sider).
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4 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
4.1

Drammen stasjon

Det ble i kommunedelplanen utredet flere alternativer for ombygging av Drammen stasjon. Valgt alternativ gir lange plattformer til alle spor (350 m) og atkomst fra Bybrua til alle plattformer. Ny undergang
under plattformene forbinder stasjonen med elvepromenaden.

Figur 7: Oversikt Drammen stasjon.

Figur 8: Ny Drammen stasjon - moderne stasjon med gode atkomster (gult).
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Hovedadkomsten til stasjonen fra Strømsø Torg vil være som i dag. Førsteetasjen og underetasjen i
stasjonsbygningen tilpasses gangkulverten som bygges om og utvides til min. 6,7 m. bredde. Fra
gangkulvert blir det atkomst til plattformer med heis, trapp og rampe.

Figur 9: Snitt som viser ombygging i stasjonshallen- rød farge viser ny- eller ombygget konstruksjon.
Ved elvepromenaden vil dagens grøntrabatt mellom stasjon og gangsone utgå, men samtidig åpnes
stasjonen mot elvepromenaden. Heis og trapper til plattformen til spor 1 og krav til fri avstand til plattformkant gjør at promenaden må smalnes inn mellom 0,9 og 1,4 m i dette området. Her er promenaden ca. 7,5 m bred, så det vil fortsatt være rikelig gjenværende bredde. Ombygningen strekker seg fra
litt øst for Bybrua og ca. 100 m videre østover, og er inklusive en rampe opp til plattform 1. Elvekanten
berøres ikke, men elvepromenaden må stenges i det området den bygges om mens arbeidene pågår.
For å opprettholde persontrafikken kan det etableres en midlertidig erstatning i form av flytebru eller
tilsvarende.
Bybrua fra 1936 har i dag kun 5,2 m fri høyde mellom spor og underkant bru. I tillegg er dagens søyleplassering ugunstig mht. å etablere en god sporplan. Det forutsettes en ombygging av deler av Bybrua
over sporområdet. Brukonstruksjonen slankes med 90 cm, slik at frihøyden økes, se Figur 8. Samtidig
heves stasjonsområdet, slik at anlegget blir mindre sårbart mot stormflo, se kap. 5.3.
Det må etableres flere tekniske hus som følge av prosjektet. Bygninger på Skamarken vises nedenfor.

Figur 10: Tekniske bygg på Skamarken. G/s-veg mellom driftsvegen langs sporene (SKV1) og elvepromenaden er ikke vist, men foreslås regulert i plankartet (SGS1).
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Gulskogen stasjon

Gulskogen stasjon utvides og det etableres 4 spor til plattform, se Figur 11. Det forutsettes en forlengelse av plattformene slik at de blir 350 m lange. Stasjonsområdet utvides mot nord. Det tilrettelegges
for vending for to tog til plattform og for to forbikjøringsspor. Ombyggingen medfører at det må bygges
ny bro over Baker Thoens allé og dagens g/s-bro reetableres.

Figur 11: Fremtidig Gulskogen stasjon
Det etableres to nye underganger, en undergang øst på stasjonen med trappe- og heisatkomst til alle
tre plattformer, samt rampeforbindelse og to trappeforbindelser til undergang Baker Thoens alle. I tillegg etableres en undergang i den vestre delen av plattformene med trapper og heis. Stasjonsbygningen, som i dag fungerer som venterom rives. Den opprinnelige stasjonsbygningen som brukes til
sykkelhotell er foreslått flyttet innenfor stasjonsområdet.

Figur 12: Tverrsnitt nye Baker Thoens allé.
Baker Thoens allé etableres som firefeltsvei med tosidig gang- og sykkelløsning, se Figur 12. Krysset
med Stasjonsgata nord for ny jernbanebru er foreslått utformet som signalregulert kryss med venstresvingefelt i forbindelse med at Baker Thoens allé utvides til fire felt. I anleggsperioden vil det etableres
midlertidig parkeringsplass på Arbojordet, med plass til 185 biler.
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Drammen kommune er i gang med et planarbeid for de tilstøtende arealene til stasjonen gjennom utarbeidelse av Kommunedelplan for Gulskogen Nord. Planen vil ikke foreligge før endelig utarbeidelse
av reguleringsplanen. Nødvendig detaljering av stasjonsområdet slik at stasjonen kan settes i drift i
2021 omfattes derfor av planarbeidet. Forhold som er vurdert er blant annet kjøreatkomst fra Baker
Thoens allé, sykkelparkering, kiss&ride, HC-parkering og korttidsparkering.
Hvordan stasjonen tilknyttes områdene mot idrettsarealene til Strømsgodset, Cibora Eiendom AS og
Rødskog skole, må ses i en større sammenheng. I en slik kontekst inngår overordnede vurderinger av
framtidig håndtering av lokaltrafikk, kollektivgater, buss-stopp, gang-/sykkelveier, allmenninger etc.
Det er enighet om at Bane NOR regulerer det som er nødvendig for selve jernbanestasjonen, mens
Drammen kommune utvikler knutepunktet som del av Kommunedelplan for Gulskogen Nord. Denne
planen er også omtalt i kapittel 7.5 og 8.4.
Vest for Gulskogen stasjon er det nylig bygget ny GS-undergang for Rødgata. Fra undergangen er det
bygget atkomst via trapper og gangveiforbindelser sør og nord for sporene. Kulverten er ikke tilrettelagt for utvidelse av sporområdet som forutsettes ved ombygging av Gulskogen stasjon. Kulverten må
derfor utvides både på nordsiden og sørsiden, og trappen på nordsiden flyttes noe. Selve rampekonstruksjonen kan imidlertid beholdes.
Det opprettes en gang- og sykkelforbindelse mot Rødgata ved Martha Sundlands gate 20. Koblingen
blir en del av det regulerte stasjonsarealet (o_S).

4.3

Dagsonen i Drammen

Fra Drammen stasjon til Sundland og Danvik
På strekningen fra Drammen stasjon til Kreftings gate må det plasseres et større antall sporveksler og
sporkryss for å tilrettelegge for nødvendige togbevegelser.
GS-undergangen ved Grønland må forlenges 6 m mot sør og 19 m mot nord i kulvertens lengderetning. Mot nord må kulverten forlenges for å få tilstrekkelig fri høyde i hele undergangens lengde. innkjøringen til NRK-bygget og Statens hus må flyttes noe nordover. I anleggsperioden vil det bli etablert
en midlertidig gangbro over jernbanesporene med mulighet for å trille sykkel.
Det nordvestre hjørnet på kulverten over Kreftings gate bygges også om og det etableres ny gangbru
nord for jernbanens trasé. Nødvendig frihøyde for biltrafikken opprettholdes. Kulverten må bygges om
i to omganger. Trafikken legges om så det blir toveis-trafikk i ett løp, slik at man kan bygge fritt i det
andre løpet.
Den planskilte kryssingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen etableres ved at inngående Sørlandsbane og sporet til Sundland legges i en kurve mot syd samtidig som sporene heves ca. 1,7 m for
at Vestfoldbanen skal kunne krysse under, se Figur 13 . Vestfoldbanen føres videre i kulvert frem til
nord for Konnerudgata, deretter i en løsmassetunnel frem til bergpåhugg i Strømsåsen.
Prosjektet samordner seg med Tilfartsvei vest ved å spunte for kulverten og støpe takplate innenfor
sporområdet koordinert med byggingen av jernbaneanlegget. I tillegg til rørspunt langs ytterveggene,
settes stålrørspeler eller tilsvarende på hver side av de fremtidige midtsøylene for bæring av takplata
under den fremtidige utgravingen. Byggingen av vegkulverten og resten av veganlegget kan da utføres senere uavhengig av jernbaneanlegget.
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Figur 13: Oversikt kryssingsområdet mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Figur 14: Oversiktskart Drammen stasjon til Sundland til Danvik
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Fra Sundland til Gulskogen stasjon

Figur 15: Oversiktskart Sundland til Gulskogen stasjon
Mot Gulskogen stasjon er det planlagt nytt dobbeltspor for Sørlandsbanen og et nytt spor for godstog
nord for de eksisterende sporene på Sundland. Sporene heves i forhold til dagens nivå. Det nordre og
midtre sporet benyttes av Sørlandsbanen og det søndre sporet benyttes normalt av godstog. Det
midtre sporet vil også bli benyttet som ventespor for godstog. Inngående Sørlandsbane vil da kunne
benytte det søndre sporet
Det bygges en høy støttemur mellom jernbanetraséen og Strømsgodset kirkegård. Frihøyden under
Sundhaugen bru er vurdert, og det er ikke nødvendig å heve brua av hensyn til kontaktledningsanlegget.

Figur 16: Fra Sundhaugen og Strømsgodset kirke mot Gulskogen.

InterCity-prosjektet

Side:

20 av 79

Dato:

28.03.2018

DETALJREGULERING
PLANBESKRIVELSE

Det skal utarbeides en plan for anleggsgjennomføring, med tilhørende støyutredning. Hvis det viser
seg at kirka og kirkegården er svært støyutsatt, er naturlig å vurdere skjermingstiltak. Før anleggsarbeidene tar til, bør det etableres en rutine for informasjonsutveksling mellom kirkeverge og entreprenør, slik at det ikke gjennomføres støyende arbeider når det er gravferdsseremonier.

Figur 17: Snitt ved Sundhaugen bru / Strømsgodset kirke. Ved optimalisering av løsninger har det
fremkommet at det ikke er behov for å heve brua.
De tre nye sporene videreføres forbi Sundlandområdet. I området mellom Vintergata og Baker Thoens
allé utvides traséområdet, og det tilrettelegges med sporforbindelser til Sundland. Det etableres uttrekksspor som benyttes til vending og uttrekk av tog til verksted. Traseen utvides til fire spor inn mot
Gulskogen stasjon.
Det bygges en ny gang-/sykkelundergang i Vintergata som blir ca. 54 m lang med 3.1 meter frihøyde
og 5 meters bredde. På nord- og sørsiden av undergangen planlegges det trau med 7 % helning og
vanger med helning 5:1. Undergangen i Arboalleen skal legges ned og fylles igjen.
Den eksisterende jernbanebrua over Baker Thoens allé må utvides i bredden fordi jernbaneanlegget
øker i bredde. Drammen kommune har besluttet å utvide Baker Thoens allé til fire felt. Dette medfører
forlengelse av brua. Dagens gang- og sykkelforbindelse skal også reetableres.

4.4

Tunnelstrekningen og tverrslag

Tunnelstrekningen mellom Drammen og Skoger etableres med hastighet 200 km/t. Tunnelen er med
kulverter og portaler i hver ende ca. 7 km lang og stiger med 12,5 ‰ i retning Skoger. Det etableres
en dobbeltsporet tunnel med evakueringsmulighet for hver 1000 m. Tunnelen skal bygges i henhold til
geometriplan for tunnel [24], som definerer trasé og tunneltverrsnitt.
Det er besluttet å bygge tunnelen med konvensjonell drivemetode (sprengning) og at det benyttes 2
tverrslag (hjelpetunneler) for atkomst til jernbanetunnelen. Det forutsettes også å drive tunnelen fra
sørenden (Skoger).

InterCity-prosjektet

Side:

21 av 79

Dato:

28.03.2018

DETALJREGULERING
PLANBESKRIVELSE

Figur 18: Tunneltverrsnitt
Dobbeltsportunnelen har et sprengningstverrsnitt på 123 m², som sikres med bolter og sprøytebetong.
Vann- og frostsikring utføres med drenert membran og utstøpning, med betongtykkelse 300 mm, som
medfører et gjenstående luftareal på ca. 93 m². Tunnelsålen isoleres i frostsonen.
Berggrunnen rundt tunnelen forinjiseres slik at vannlekkasjen inn i tunnelen blir minimal og at grunnvannsbalansen opprettholdes.
Sikkerhetssone og restriksjonssone
I forbindelse med regulering av tunnelen er det satt en grense for hva det er nødvendig for Bane NOR
å eie. Det er definert en sikkerhetssone rundt tunnelen, som vist på Figur 50. Området innenfor sonen
skal Bane NOR ha eiendomsrett til, og ha full råderett over. Tunnelbredden for den dobbeltsporede
jernbanetunnelen blir 14 m, se Figur 17. For å ta høyde for usikkerhetsmomenter er bredden for sikkerhetssonen satt til 15 meter. Det reguleres dermed et 45 m bredt og 45 m høyt jernbaneformål under bakken.
Rundt tunnelen er det etablert en restriksjonssone på 50 meter fra tunnelveggen, som vist på Figur 50.
Restriksjonssonen er innarbeidet i reguleringsplanen som hensynssone på terreng. Skal det utføres
sprengning, peleramming, hullboring i og mot fjell, brønnboring eller fundamentering for påføring av
tilleggslaster, må Bane NOR godkjenne tiltaket. Hensikten med sikringssone og restriksjonssone er å
unngå skade på tunnelen og dermed sikre stabil togdrift.
Evakueringstunneler og tverrslag
Det er etablert evakueringstunneler med mulighet for evakuering minimum for hver 1000 m gjennom
jernbanetunnelen. Oversikt er vist på Figur 19. Tverrslag og evakueringstunneler inngår i rømningskonseptet for en ett-løps dobbeltsporet jernbanetunnel med rømningspunkt til sikkert sted.
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Det etablereres en evakueringstunnel til Einar Aass vei (Liasvingen) og til Gunnerud gård, i tillegg vil
tverrslagene bli benyttet som evakueringstunneler i driftsfasen. Evakueringstunnel Liasvingen kobles
til eksisterende rømningstunnel for Strømsåstunnelen. I det følgende beskrives tverrslagene ved Austad og Danserud, samt evakueringstunnelen ved Gunnerud.

Figur 19: Oversikt tunnel (rødt) med evakueringstunneler og tverrslag (hvitt).

Figur 20: Riggområdet ved Austadveien
Fra hovedtunnelen ut til tverrslaget ved Austadveien er det 530 m. Riggområdet for tverrslaget er forholdsvis lite og det må påregnes omfattende terrengarbeider for å kunne etablere en tilstrekkelig stor
og plan flate hvor tunnelriggen kan etableres. Tverrslaget skal, etter at tunneldrivingen er ferdig, fungere som evakueringstunnel med gressarmert oppsamlingsplass utenfor. Idrettslaget Fjell SK hadde
inntil nylig sitt klubbhus på tomta. Bygget er nå kjøpt av Bane NOR og må rives. I forskjæringen for
tunnelen etableres en betongkulvert med innvendig bredde på 5,5 m. Kulverten får en lengde på 34 m
og er tilpasset reetableringen av opprinnelig terreng. I anleggsfasen vil det legges til rette for en midlertidig bussholdeplass ved Austadveien sørøst for krysset med Drafnkollen.
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Figur 21: Tverrslag Austadveien, driftsfasen.
Fra hovedtunnelen ut til tverrslaget ved Danserud er det 830 m. Tverrslaget ligger på vestsiden av
Kobbervikdalen i en ravinedal skjult bak dagens jernbanespor, se Figur 22. Tunnelmunningen blir liggende i berg med port i betongvegg 3 m innenfor påhugget. Anleggsveien opp til tverrslaget vil gå inn i
et statlig sikret friluftsområde: Nedre Fjell. Friluftsområdet berøres ikke i permanent situasjon.

Figur 22: Tverrslag Danserud ved Nedre Fjell, adkomst og tverrslagsområde.
Nær Gunnerud gård skal det etableres en evakueringstunnel med beredskapsplass og atkomstveg til
denne. Evakueringstunnelen drives fra jernbanetunnelen, det blir derfor ikke massetransport på gårdsveien. Forskjæringen og kulverten bygges fra dagen i nærheten av gården som vist på Figur 23.
Evakueringstunnelen vil lokaliseres nær Gunnerud gård, i et område med spredt boligbebyggelse bestående hovedsakelig av gårdsbruk. Gunnerud gård er et hestesenter med stor stall og betydelig
rideaktivitet. I driftsfasen vil gårdsdriften og aktiviteten bli lite påvirket. Vegen ned til evakueringstunnelen vil bli utbedret. I anleggsfasen vil det bli noe anleggstrafikk med noe støy i en kortere periode.
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Figur 23: Portal, driftsveg og beredskapsplass i dagen ved Gunnerud gård.

4.5

Dagsonen i Skoger

Dagsonen i Skoger er ca. 1600 m lang og strekker seg fra tunnelpåhugget til påkoblingen mot eksisterende dobbeltspor ved Stillerud. Figur 24 viser en oversikt over dagstrekningen i Skoger.

Tunnelportal
og riggområde

Ny bru over E18

Gundesølina
bru bygges om

Dobbeltspor
flyttes mot E18

Figur 24: Oversikt over dagsonen i Skoger
Den stive kurvaturen som trengs for å kunne kjøre tog i 200 km/t medfører at en ny jernbanebru må
bygges over E18. Ny bru over E18 er planlagt bygd i to etapper, der E18 legges om midlertidig for å

InterCity-prosjektet

Side:

25 av 79

Dato:

28.03.2018

DETALJREGULERING
PLANBESKRIVELSE

unngå konsekvenser for motorvegtrafikken. Hastigheten settes ned til 70 km/t på omlagt E18 i anleggsperioden.

Figur 25: Eksisterende og ny jernbanebru over E18 i Skoger.
Likeledes må en del av Gundesølina bru bygges om fordi traseen er flyttet. Brua må forlenges og bygges om over en strekning på ca. 67 meter. Brua vil være stengt i ca. et halvt år ved ombyggingen.
Det nye dobbeltsporet ligger nær E18 Figur 26. Det må bygges en lengre støttemur for til dels å erstatte dagens støyvoll som ligger mellom dagens spor og motorveien. Deler av støyvollen må graves
bort. I anleggsfasen må det etableres et midlertidig rekkverk langs motorveien samtidig som hastigheten settes ned.

Figur 26: Nærhet til E18 i Skoger.
Hovedriggområdet for tunnelbyggingen er planlagt like ved tunnelpåhugget og med atkomst fra fylkesveg 33, Gundesølina. Her er det rikelig med plass for det som trengs av areal for utførelse av tunnelentreprisen. For bygging av dagstrekningen trenger man mindre riggområder til bl.a. brubyggingen
samt anleggsveger for tilkomst til bygging av ny linje, se Figur 27.
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Figur 27: Riggområder og anleggsveier i Skoger.

Stillerud

Figur 28: Nærhet til bebyggelsen ved Stillerud. Nytt dobbeltspor vil ligge nærmere E18 før det kobles
til eksisterende spor ca. ved Gundesøhagen 44, gbnr. 41/188.
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5 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
5.1

Utredningskrav

Kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning ble vedtatt av bystyret i Drammen kommune
20.12.2016. Utredningskorridorene Vest for Nybyen,
Sundland øst, Sundland vest og Pukerud som vist i
figuren ved siden av ble utredet. Plasseringen av
tverrslag var like i alle alternativene.
Tverrslag er utredet i reguleringsplanfasen. Ved offentlig ettersyn av kommunedelplanen ble det også
bemerket at enkelte andre forhold burde vurderes
mer detaljert. Påvirkning av vann og vassdrag,
gamle trær, elvebredden, friluftsområder, støy, kulturminner og kulturmiljø kan nevnes. Det ble i tillegg
poengtert viktigheten av å planlegge avbøtende tiltak
i anleggsperioden, spesielt av hensyn til barn og
unge.
Det er også gjort nærmere vurderinger av tema som
stormflo, overvann, skredfare, påvirkning på dagens
jernbanedrift og eksisterende teknisk infrastruktur.
I tabellen nedenfor gis det en oversikt over forhold
som høringspartene mente burde vurderes nærmere, og hvordan dette er ivaretatt.

Figur 29: Alternative korridorer for nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen.

Tabell 1: Oversikt over ønskede tilleggsutredninger og hvordan dette er ivaretatt i reguleringsplanen.
Henvisning til bestemmelser er versjonen som var ute til offentlig ettersyn.
Tema
Ønsket tilleggsutredning
Ivaretakelse
Naturmiljø
a) Generelt utrede og bea) Konsekvenser for vann og vassdrag er utredet.
skrive bedre påvirkFunksjonsområder for fisk er beskrevet og vurdert
ningen av vann og vassfor anleggsfase og driftsfase i fagrapport naturmiljø
drag. Etterlyser mer dif[31]. Behandling av innlekkingsvann fra tunnel og
ferensiert beskrivelse av
tverrslag er beskrevet. Det er også foretatt en mer
ravinedalene i Kobberpresis beskrivelse og vurdering av verdier og konvikdalen og tydelig vursekvenser knyttet til ravinene i Kobbervikdalen.
dering av konsekvenser.
b) Blektjern skal ikke bli et
b) Det er stilt særskilte tettekrav til tunnelen under
nytt "Puttjern". For bekvannforekomster med viktige funksjonsområder for
ker, bekkeløp, grunnfisk og ferskvannsarter.
vann skal ikke utbyggingen medføre redusert
vannstand/kvalitet på
fiskevann (tettekrav).
c) Begrepet viktig naturtype er benyttet i utredningen,
c) Det skal benyttes riktige
jfr, DN-håndbok 13. Det er ikke registrert prioriterte
begreper mht. naturtyarter eller utvalgte naturtyper i tiltaksområdet.
per: prioriterte arter og
utvalgte naturtyper.
d) Det er gjennomført en egen arboristvurdering av
d) Ønsker arborist for å vurområdet ved Sundhaugen. Vurderingene er benytdere gamle trær ved Nytet i fagrapport landskapsbilde og som grunnlag for
byen.
detaljprosjekteringen.
e) Ønsker at elvebredden
e) Elvebredden vil ikke bli berørt. Det reguleres noe
skal restaureres slik at
anleggsareal ved bredden for å muliggjøre en

InterCity-prosjektet

Landbruk

Friluftsliv

egnet habitat for fisk og
fugleliv reetableres.
Bør angi hvor store arealer
som blir midlertidig eller permanent omdisponert. Hva
kan legges til side eller flyttes til andre arealer? Hva
blir konsekvensen?
Hvilke konsekvenser vil
tverrslag ved Søndre nedre
Fjell gi?

Støy

Forutsetter mer detaljerte
undersøkelser og forslag til
tiltak.

Barn og
unge

Utredes nærmere ift. tverrslag og anleggsperiode:
"Barn og unges interesser
skal vurderes og innarbeides i planen". Uttalelser fra
organisasjoner og representanter for barn og unges interesser er bekymret for
myke trafikanter. Avbøtende
tiltak skal utredes;
a) Konkrete tiltak som må
iverksettes for å sikre
skoleveier og nærområder i anleggsfasen
b) Midl. omlegginger for
gående og syklister
c) Skjerming av anleggsområder
d) Skjerming av grøntområder og lekearealer,
samt atkomst til disse
vurderes spesielt.
e) Ha dialog og samarbeid med skoler og
nærmiljø.
a) Utredes nærmere ift.
tverrslag og ihht. planbestemmelse §5.2.9 i KDP.
b) Konsekvensene for hageanlegget skal minimeres.
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eventuell flytebrygge for midlertidig promenade i
anleggsfasen.
Permanent og midlertidig tap av jord- og skogbruksarealer er angitt i fagrapport Naturressurser [30] og
tatt inn i planbeskrivelses kap. 5.9. Mulige avbøtende
tiltak er omtalt. Øvrige konsekvenser for jord og skogbruk er omtalt og vurdert.
Friluftsliv i det statlig sikrede friluftslivsområdet
Søndre nedre Fjell er beskrevet og konsekvenser for
området er vurdert i fagrapport Nærmiljø og friluftsliv
[27]. Noe av området vil benyttes midlertidig i anleggsperioden og det vil bli søkt om tillatelse til tiltak.
Støy i driftsfase og anleggsfase er utredet. Nasjonale
standarder vil bli fulgt, konkrete tiltak vil iverksettes. I
byggeplanfasen vil det bli utredet behov for lokale tiltak for boenhetene hvor støynivået ikke kan redusere
ned i hvit (stille) støysone med langsgående skjermingstiltak. Kommunal helsetjeneste vil bli involvert.
Konsekvenser for barn og unges interesser er beskrevet og vurdert i fagrapport Nærmiljø og friluftsliv [27],
og for hvert berørt området er vei- og stinett for gående og syklende beskrevet og vurdert.
a) Hensyn til barn og unge er spesielt belyst i eget kapittel 5.6 i fagrapporten. Det er betydelig fokus på
avbøtende tiltak for bl. a. å sikre/skjerme skoleveier
og grøntområder/lekearealer. Se også omtale i
kap. 5.7 og 5.12 i denne planbeskrivelsen.
b) Det er laget en egen temarapport som omhandler
trafikksikkerhet med spesielt fokus på skoleveier og
myke trafikanter [33].

c)
d)
e)

a)

Hensynet til barn og unge er videreført og innarbeidet som en del av detaljprosjekteringen, f.eks. ved
at det er prosjektert egen gang-/sykkelveg fra overgangen over jernbanen («Kamelen») opp til Professor Smiths Allé for å kanalisere myke trafikanter
vekk fra anleggsområdet ved Smithestrøm, se Figur 48.
Se a)
Se a)
Det er opprettet kontakt med de berørte skolene og
avholdt dialogmøter. Det forutsettes tett dialog i det
videre arbeidet.
Det er avholdt møte med Buskerud fylkeskommune
vedr. arkeologiske utgravninger og håndtering av
nyere tids kulturminner.
Det er utarbeidet planbestemmelser som skal ivareta krav til dokumentasjon av kulturhistoriske verdier før tillatelse til riving kan finne sted (2.1.1).
Punkt 2.9 i bestemmelsene ivaretar varslingskravet
jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.

b) Hageanlegget ved Smithestrøm er ivaretatt så godt
det lar seg gjøre. Anleggsarealet er konsentrert til
et absolutt minimum forbi hageanlegget ved å
presse anleggsveien så langt øst mot byggegropa
som mulig og så langt sør mot Smithestrømveien
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som mulig. Større trær som berøres av anlegget
skal gjenskapes.
Nærmiljø

Stormflo

Overvann
Veg

Vann,
skred, flom

a) Utredes nærmere ift.
tverrslag og generelt.
Forholdet til idrettsområdet ved Drafnkollen/Austad må sjekkes ut ift.
ulemper.
b) Ønsker jevnlig oppdatering på planleggingen,
Bane NOR må holde beboerne orientert om
planarbeidet. Som direkte berørte ønsker de
tidlig og prioritert behandling.
Skal beskrive hvordan
Drammen stasjon er utredet
og planlagt i tråd med sikkerhetsklasse F3 i TEK10
knyttet til 1000-årsflom/stormflo.
Må utredes og gjenspeiles i
ROS-analysen
Midlertidige tiltak på berørt
vegnett forutsettes vurdert,
utredet og ivaretatt.

c) Minst mulig inngrep i
vassdrag. Bekker bør
være åpne, omlegging er
bedre enn lukking. Nærføringer og utfyllinger i
vassdrag og bekker
både av selve jernbanelinja og av eventuelle deponiområdet.
d) Utforming av pilarer og
brufundament, dersom
dette påvirker flom, erosjon, skred eller vassdragsmiljø.
e) Skredfare (særlig kvikkleireskredfare), som kan
forårsake fare for omkringliggende bebyggelse
f) Flomfare, som kan forårsake fare for omkringliggende bebyggelse
g) Elvelandskapet
h) Anleggsfasen

a) Idrettsområdet ved Drafnkollen blir ikke berørt.
Det er foretatt vurderinger av konsekvenser for
ferdsel/aktivitet knyttet til Austadveien og grøntområdet ved Austadveien, som er planlagt tverrslagslokalitet, se kap. 6.1 i fagrapport Nærmiljø
og friluftsliv [27].
b) Bane NOR vil holde berørte orientert om prosjektet gjennom hele bygge- og anleggsperioden.

Det er utarbeidet egen rapport som beskriver de tiltak
som er gjort for å sikre den nye Drammen stasjon mot
oversvømmelse og konsekvensen for banen og togtrafikken. Les mer om dette i kap. 5.3 i denne planbeskrivelsen.
Temaet er behandlet i fagrapport VA og fjernvarme og
ROS-analysen [21].
Det er utarbeidet egen fagrapport Veg og trafikk. som
beskriver både permanente og midlertidige omlegginger av veger og gang-/sykkelveger. I plankartet er
det satt av arealer til omleggingene.
Det er avholdt jevnlige møter med Statens vegvesen
og Drammen kommune, samt gjennomført en egen risikovurdering av tiltak på E18 i Skoger.
a) Det er tilstrebet å unngå bekker og vassdrag. Ved
tverrslaget ved Danserud vil man måtte legge bekken i rør på en kortere strekning. Når anlegget er
etablert, vil anleggsflaten reduseres i størrelse, og
lengden på lukket bekkestrekk vil da også kunne
reduseres.
b) Det etableres ingen nye pilarer eller fundamenter i
vann.
c) Det er utført vurderinger av områdestabilitet, se
egen fagrapport. Det er konkludert med at det ikke
er behov for å definere hensynssone/fareområder
for skred.
d) Flomfare er vurdert, se kap. 5.3 i denne planbeskrivelsen. Fareområde for flom innarbeides i
plankartet basert på temakart for kommuneplanens arealdel.
e) Elvelandskapet vil ikke bli endret. Dagens grønne
areal mellom stasjonen og promenaden vil bli erstattet med plattform til spor 1 (nærmest elva).
f) Anleggsgjennomføringen omhandles i egen rapport og det er også utredet konsekvenser i anleggsperioden [32]. Miljøoppfølgingsplanen [22] er
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beskrevet nærmere i kap. 7.8 i denne planbeskrivelsen.
Drikkevann

Eksisterende ledningsnett
for drikkevann må sikres.
Fare for forurensing av drikkevann bør utredes.

Strømsgodset kirke

Skal ikke berøre graver eller
noe av det øvrige gravplassarealet innenfor gjerdene.
Det vises til Jernbaneverkets egne redegjørelser til
bispedømmerådet om den
konkrete plassering av støttemuren og skjermende tiltak.
Det må tas kontakt med
Drammen kirkelige fellesråd
ved kirkevergen ift. avtaler
om ev. grunnprøver o.l.

Drift

Kraftledninger etc.

Vannledning

Drift, faseplan

Anleggsgjennomføring:
minst mulig driftsavbrudd for
trafikken på nåværende
Vestfoldbane.
a) Eksisterende høyspennings luftledninger og
høyspenningskabler må
ivaretas.
b) Nye kabel- og transformatoranlegg og omlegging av eksisterende anlegg.
c) Forholdet til frittliggende
nettstasjoner må avklares.
d) Jordingsproblematikken
mellom jernbanen og
høyspenningsnett må
tas hensyn til ved planlegging og prosjektering.
Dersom det blir gjennomgående vannledning i tunnelen
for å sikre slokkevannforsyning, bør det vurderes kombinert med hovedvannledning mellom Drammen sentrum og Skoger.
a) Det skal være verksteddrift under hele byggeperioden og verkstedene

Konflikter med drikkevannsledninger (forkortet VL) og
forslag til omlegginger beskrives i fagrapport VA og
fjernvarme. Utslipp til vann er eget tema i Miljøoppfølgingsplanen [22]. Håndtering av eventuelle private
vannbrønner følges opp i byggeplanfasen.
Er omtalt i behandling av innkomne høringsuttalelser
til varsel om oppstart regulering. Nytt dobbeltspor
kommer litt nærmere Strømsgodset kirke enn dagens
trasé, 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 trær
trimmes på grunn av nærhet til kjøreledningsanlegget.
Muren må fundamenteres med løsmassestag som vil
gå dypt under kirka og deler av gravplassarealene.
Det har vært dialog med bispedømmerådet og møte
med Kirkelig fellesråd. Dialogen skal ivaretas i de
kommende plan- og byggefaser.
Vestfoldbanen opprettholdes i hovedsak med drift under hele anleggsperioden. Vestfoldbanen vil i likhet
med Sørlandsbanen og andre spor være totalstengt
under koblinger.
a) Hensynet til luftledninger og høyspenningskabler er
beskrevet i egen fagrapport og søkt ivaretatt i detalj- og reguleringsplan.
b) og c) Det er utarbeidet egne rapporter for føringsveier og tekniske bygninger for å ivareta hensynet
til eksisterende anlegg og nettstasjoner.
d) Jordingsproblematikken mellom jernbanen og høyspenningsnett er hensyntatt i prosjekteringen.

Bane NOR har bestemt at det ikke skal være slokkevann i tunnelen.

a) Togtrafikken til/fra Sundland verksted vil til tider bli
berørt. Ved koblinger og totalstegning vil tilkomst til
verksted enten bli helt stengt eller få mulig tilkomst
via Hokksund/Mjøndalen.
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må ha sportilkobling på
begge sider.

Byutvikling

b) Parallelt med dobbeltsporet Drammen-Gulskogen må det også finnes
et ventespor for godstog.
c) Må tilrettelegge for overgang til buss på Gulskogen (vil til tider være endestasjon i byggefasen).
d) Kontaktledningsanlegg
og sporveksler må tilpasses slik at tog kan terminere, skjøte og dele.
Tidl. ROM Eiendom forutsetter koordinering og samarbeid på gjennomføring.
Ønsker at punkt om byutvikling rundt knutepunktene følges opp (§3.4).

5.2

b) Det er etablert et tredje/ventespor mellom Drammen og Gulskogen.
c) Det er regulert arealer for holdeplasser ved Baker
Thoens Allé med plass til to busser på hver side.
d) Det er tilrettelagt for skjøting og deling ved plattformer på Gulskogen ved at fallet er på maks 2,5 ‰.
Videre er det prosjektert to uttrekkspor fra Sundland som har direkte tilkomst til verksted og godsområdet uten å benytte Gulskogen stasjon. Fall her
er under 2,5 ‰.
Plan for Doktor Hansteinsgate ble vedtatt i juni 2017.
Noe av arealet langs sporområdet er innregulert i
denne planen, men vil bli regulert som SJT1, trasé for
jernbane for å ivareta behov for tekniske anlegg.
Dette vil ikke være i konflikt med byggeplanene til
Bane NOR Eiendom. Koordinering i dette grensesnittet vil bli fulgt opp i reguleringsfasen.

Utredning og valg av tverrslag og evakueringstunneler

Det er utarbeidet egen samlerapport for KU Tverrslag og evakueringstunneler [20], der alternativene
er vurdert tematisk med henblikk på naturmiljø, naturressurser, landskapsbilde, nærmiljø- og friluftsliv
(inkl. støy) og kulturminner og kulturmiljø.
Ved valg av tunnelkonsept er byggetid, kostnader og sikkerhet viktige vurderingskriterier. For å nå regjeringens forutsetning for ferdigstillelse i 2024, forutsettes en total byggetid på inntil 5,5 år.
Vurderingen viser at det er lite aktuelt å bygge en parallell servicetunnel i hele tunnellengden, da det
vil bli meget kostbart å etablere en slik tunnel gjennom løsmassene under Danvik. Det er derfor forutsatt en variant med parallell servicetunnel på deler av strekningen i kombinasjon med evakueringstunneler. To av tverrslagene er foreslått som evakueringstunneler i ferdig situasjon. Figur 30 viser de
ulike alternative lokaliseringene for tverrslag og evakueringstunneler.
Alternativer er silt ved å sammenligne alternative lokaliseringer for tverrslag og evakueringstunneler.
Et sett med vurderingskriterier basert på prosjektmål og anleggsgjennomføring er definert.
Med utgangspunkt i målene benyttes følgende kriterier for driftsfasen:
• God funksjonalitet:
o god atkomst
o korte tverrslag
• Lave investeringskostnader
• Minst mulig inngrep i:
o naturinteresser
o kulturinteresser
o landbruksinteresser
• Minst mulig påvirkning på:
o nærmiljø og friluftsliv
I forhold til anleggsfasen benyttes følgende kriterier:
• Egnet for god anleggsgjennomføring (flatt, tilstrekkelige arealer)
• God skjerming fra nærmiljøet
• Realistiske transportruter for bortkjøring av overskuddsmasser
• Plassering som oppnår tilstrekkelig byggetid
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Tverrslag 1
Samlet sett vurderes T1-alt 1 Austadveien til å være det beste alternativet. For alle kriterier er dette
alternativet bedre eller likestilt med de andre. T1-alt 3 Bikkjestykket kommer klart dårligst ut. Det er det
tverrslaget med dårligst funksjonalitet i driftsfasen, og er også det mest kostbare. Det er viktige naturverdier i området, samt kulturminner i nærheten av området. Det kommer også dårligst ut i anleggsfasen. Basert på silingskriteriene anbefales T1-alt1 Austadveien.
Tverrslag 2
De to alternative lokaliseringene av tverrslag 2, vurderes til å være like gode for mange av kriteriene.
T2-alt 1 Danserud skiller seg fra T2-alt 2 Fjellsveien, ved å ha bedre atkomst både i drifts- og anleggsfasen. Når det gjelder varige inngrep, har T2-alt 1 Danserud større negative konsekvenser for naturinteresser, mens T2-alt 2 Fjellsveien berører dyrket mark. Samlet sett vurderes T2-alt 1 Danserud til å
være det beste alternativet.
Evakueringstunnel 1
Evakueringstunnelen kobles til den eksisterende rømningstunnelen for Strømsåstunnelen og drives fra
jernbanetunnelen og ut til nedre del av rømningstunnel for vegtunnel Strømsåstunnelen. Det er ikke
vurdert alternative lokaliseringer. Etablering av en ny tunnel til et annet sted, vil medføre et nytt inngrep og vesentlig mer anleggsvirksomhet i nærheten av eksisterende bebyggelse.
Evakueringstunnel 2
De to alternative lokaliseringene av evakueringstunnel 2 vurderes til å være like gode for de fleste av
kriteriene. E2-alt 1 Gunnerud, skiller seg fra E2-alt 2 Tolerud ved å gi mindre varige inngrep, både for
naturverdier og dyrket mark. Det anbefales derfor E2-alt1 Gunnerud.
Oppsummering
Basert på foreliggende siling videreføres følgende alternativer til å omfattes i reguleringsplanen:
• T1-alt1: Austadveien, omtales videre som Tverrslag Austadveien
• T2-alt1: Danserud, omtales videre som Tverrslag Danserud
• E2-alt1: Gunnerud, omtales videre som Evakueringstunnel Gunnerud
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Figur 30. Oversiktskart med alternative lokaliseringer. Det er ramme rundt valgte alternativer.
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Konsekvenser
Konsekvensene for de ikke prissatte konsekvensene i driftsfasen oppsummeres etter følgende skala:
Meget
stor negativ
----

Stor negativ

Middels
negativ

Liten negativ

Ubetydelig

Liten positiv

Middels
positiv

Stor positiv

---

--

-

0

+

++

+++

Tabell 2: Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser i driftsfasen
Tverrslag Austadveien
Tverrslag Danserud
Nærmiljø og friluftsliv
Kulturminner og -miljø
Landskapsbilde
Naturressurser
Naturmiljø

0/0
0
-

0
0
0
---

Meget
stor positiv
++++

Evakueringstunnel Gunnerud
0
0
-/0
0/0

Tverrslag Austadveien
De negative konsekvensene for tverrslag Austadveien i driftsfasen er samlet sett begrenset. De er
ubetydelige for kulturminner/-miljø og naturressurser. Nærmiljø og friluftsliv vil i svært liten grad bli påvirket, og konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten negativ. De varige synlige sporene av anlegget vil være tverrslagsportalen samt oppsamlingsplass. Tverrslagstunnelen og atkomstveien frem til
tunnelportalen medfører permanent tap av noen løvtrær. De negative konsekvensene for landskapsbilde og naturmiljø vurderes som små.
I anleggsfasen vil arbeidene gi størst negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Som følge av
omfattende anleggsarbeid vil det i perioder bli betydelig støy i området. For å avbøte støyplagene vil
det bli satt opp støyskjermer rundt anleggsområdet, og tunnelviftene vil støydempes.
Området vil være utilgjengelig for allmennheten i hele anleggsfasen. Anleggs- og massetransporter fra
tverrslagsområdet vil måtte krysse gang- og sykkelveien langs Austadveien, og gang- og sykkeltrafikken flyttes derfor til motsatt side av veien. For landskapsbilde vurderes anleggsområdet å gi små negative konsekvenser siden området er så avgrenset og de tyngste anleggselementene ligger i bakkant
av tomten og inn mot skråningen.
Tverrslag Danserud
De negative konsekvensene for tverrslag Danserud i driftsfasen er ubetydelige for nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø/-minner og naturressurser. Tverrslaget berører et statlig sikret friluftsområde i anleggsfasen. Etter anleggsfasen vil terrenget reetableres. Det gjøres betydelige terrenginngrep i ravinedalen,
i all hovedsak på nordsiden av kløften, men tverrslaget ligger likevel så tilbaketrukket i terreng og omgivelser at inngrepseffektene i en større landskapssammenheng blir små. Tverrslaget vil etableres i et
område hvor det finnes store naturverdier, og generelt medføre at en tidligere intakt ravinedal får et
tydelig preg av inngrep. Sett i sammenheng med områdets verdi vurderes konsekvensen som stor negativ for naturmiljø.
På grunn av den trange og bratte topografien blir det betydelige terrenginngrep i ravinedalen for fremføring av anleggsvei og etablering av planerte riggarealer. Inngrepene vil bli størst på nordsiden av
kløften. Noen mindre anleggsinngrep vil også skje på utsiden av dagens jernbane. Anleggsområdet
legger beslag på de nedre delene av ravinen, og vil medføre stor skade på vegetasjonen her. Anleggsarbeidet vil kunne fortrenge fugl og pattedyr som lever i, og trekker gjennom ravinedalen. I anleggsfasen vil hjorteviltets passasjemulighet under dagens E18 bli vanskeligere.
Evakueringstunnel Gunnerud
Anlegget er godt avsondret fra omgivelsene, og med svært begrenset innsyn. Terrenginngrepene vil
bli små og lokale. For temaet landskapsbilde vurderes konsekvensene i driftsfasen å gi små negative
konsekvenser, for de øvrige temaene er konsekvensene ubetydelige.
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Anleggsarbeidene ved Gunnerud vil ha meget begrenset omfang. Med det begrensede innsynet og
den avsondrede beliggenheten til denne delen av anlegget, vurderes den negative påvirkningen i anleggsfasen i forhold til landskapsbilde som liten. Etablering av kulvert med portal for evakueringstunnelen og beredskapsplass, samt utbedring av eksisterende gårdsvei ned til anleggsområdet vil medføre noe støy og redusert tilgjengelighet i en kortere periode.

5.3

Stormflo

Fylkesmannen har bedt om at Drammen stasjon skal utredes i henhold til sikkerhetsklasse F3 i
TEK10. Det er utarbeidet egen rapport som beskriver de tiltak som er gjort for å sikre den nye Drammen stasjon mot oversvømmelse og konsekvensen for banen og togtrafikken.
Sikkerhetsklasse F3 i TEK10 er en hendelse med gjentaksintervall på 1 hvert 1000. år. Vannstand ved
stormflo med 1000 års returnivå er ved Drammen stasjon på kote 2,4 korrigert for fremtidige havnivåstigninger fram til år 2100.
Dimensjonerende vannstand ved Bybrua er i hovedsak bestemt av vannstanden i Drammensfjorden,
dvs. ved stormflo. Sporanlegget på dagens Drammen stasjon ligger i et lavpunkt mellom jernbanebrua
over Drammenselva og Kreftings gate på med topp skinne på ca. kote 1,65 vest for Bybrua. Siste
store oversvømmelse var 16. okt. 1987, da oversvømmelsen gikk opp til kote 2,0.
I Bane NOR sin tekniske designbasis kapittel 6.3.5 er det gitt følgende bestemmelser om dimensjonering for stormflo ved Drammen stasjon:
• Overkant laveste skinne skal ligge minimum 40 cm over dimensjonerende vannstand, og bør
ligge 80 cm over.
• For dimensjonering av vannstand skal det benyttes 200 års gjentaksintervall for stormflo fremskrevet til havnivået i år 2100 for å ivareta fremtidige klimaendringer.
En vurdering av havnivået i år 2100 er beheftet med betydelig usikkerhet. I rapport "Havnivåstigning
og stormflo" fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2016 er det oppgitt en vannstand med 200 års returperiode i år 2100 på kote 2,20 ved Tangen. I tidligere utredninger fra NVE er
det oppgitt samme vannstand ved stormflo ved Drammen stasjon som ved Tangen.
Hverken Drammen kommune eller Bane NOR ønsker å flytte Drammen stasjon. Med dagens beliggenhet kan ikke kravene i Teknisk designbasis overholdes fordi stasjonen ligger på det stedet den ligger, samt at Bybrua er en begrensing i forhold til å kunne løfte sporene. Topp skinne i lavpunkt under
Bybrua vil etter ombyggingen ligge på kote 2,01.
For å kunne bygge en mer framtidsrettet sporplan er det planlagt en ombygging av Bybrua over sporområdet. Ombyggingen medfører en heving av underkant bru på ca. 90 cm i det kritiske området.
Dette er den maksimale heving som er mulig å oppnå uten en ombygging av Bybrua i full lengde med
tilhørende ombygging av gater og plasser på begge sider av elva.
Den økte høyden under Bybrua er fordelt som følger:
• For å bedre sikkerheten mot stormflo er sporområdet foreslått hevet ca. 40 cm i det laveste området under Bybrua. Topp skinne i lavpunktet under Bybrua ligger på kote 2,01 og topp skinne
ved laveste drivmaskin ligger på kote 2,36. Det er den maksimale hevingen som er mulig å
oppnå uten en total ombygging av hele stasjonsbygningen.
• De resterende 50 cm benyttes til å bedre driftsforholdene for kontaktledningsanlegget.
Sporområdet på Drammen stasjon er ikke sikret i henhold til klasse F3. Korrigert for fremtidige klimaendringer og havnivåstigning vil vannstanden nå topp skinne ca. hvert 50. år. Konsekvensene av
stormflo opp til 2,01 vil være at toget vil bli stående til vannstanden synker. Konsekvensen for det tekniske utstyret som skinner, sviller og ballast er også antatt å være små fordi utstyret normalt vil tåle en
oversvømmelse.
Det viktigste å sikre mot flom er stasjonshallen med undergang og tekniske rom, tunnelen for Vestfoldbanen samt tekniske bygg. Disses vil sikres mot flom opp til kote 2,4, noe som tilsvarer kravene i sikkerhetsklasse F3.
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Veg og trafikk

Det er i planarbeidet vurdert både midlertidig omlegging av eksisterende veger på grunn av anleggsarbeidene, permanente omlegginger av veger og gang- og sykkelveger, midlertidige anleggsveger, nye
driftsveger til rømmingstunneler fra den nye jernbanetunnelen og til enkelte tekniske anlegg.

Figur 31. Midlertidig omlegging av Professor Smiths Allé.

Planlegging for utvidelse fra to til fire felt i Baker Thoens allé har kommet inn som et prosjekt i prosjektet, bestilt av Drammen kommune.
Av permanente omlegginger er det planlagt ombygging av Bybrua, ny Baker Thoens allé og ombygging av Gundesølina.
Nærføringen ved E18 er planlagt etter gjennomgang av krav- og sikkerhetsutfordringer.
Permanent omlegging av gang- og sykkelveger gjelder Grønlandsundergangen, Sundhaugen bru,
gangbru over Kreftings gate, gangbru over Baker Thoens allé og Guldlisten. Undergangen i Arboalleen erstattes av ny undergang ved Vintergata.
Veger som legges midlertidig om er Professor Smiths allé, Kreftings gate og E18.
Det er i tillegg prosjektert og regulert nødvendige anleggsveger og driftsveger.

5.5

Støy og vibrasjoner i anleggsfasen

Det er foretatt egne støyberegninger og vurderinger knyttet til støy i anleggsperioden [25]. Formålet
med beregningene er å kartlegge forventet støybelastning til omgivelsene i de ullike områdene hvor
arbeidene vil foregå.
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Følgende områder er vurdert:
- Gulskogen stasjon
- Drammen stasjon
- Nybyen med arbeid knyttet til byggegrop og løsmassetunnel
- Tverrslagene ved Austadveien og Danserud
- Påhugg i Skoger.
Det er i tillegg gjort vurderinger av støy fra massetransporten forbundet med arbeidene nevnt ovenfor.
Det er beregnet støy for ulike faser innenfor anleggsperioden for å gi et mer helhetlig bilde av
forventede støysituasjoner, samt skille mellom ulike delperioder hvor det forventes at støybildet er
forskjellig.
De perioder hvor det ikke forventes særlig støyutbredelse til omgivelsene er kommentert, men ikke
kartlagt med støyberegninger.
Det forutsettes at arbeidene hovedsakelig foregår på dagtid. Tunnelarbeidene er imidlertid planlagt
med varighet mellom kl. 06 og kl 02, men støy fra tunneldriften vil være vesentlig redusert når
arbeidene etter hvert foregår inne i fjell. Massetransport forventes å foregå på dag- og kveldstid, kl.
07-23.
På grunn av tunnelarbeider vil det være behov for døgnkontinuerlige ventilasjonsvifter, og det
forutsettes at disse plasseres inne i tverrslagtunnelen med lydfelle i tilførselskanalen. Utover dette
frarådes nattarbeider da det vil gi betydelige støyoverskridelser for flere boliger nær de ulike
anleggsområdene og transportveiene. Salvespreninger skal kun foregå i tidsrommet kl. 07-23 og det
skal på nattestid kun foregå stille arbeider i tunnel.
Støyutredningen er basert på informasjon som foreligger nå i denne planfasen, noe som betyr at
støyberegningene er noe overordnet både med hensyn på lokalisering av arbeidsaktivitetene og
driftstid. Beregningsresultatene vises i form av støysonekart med gjennomsnittlig støy for ulike
perioder i anleggsfasen. Det presiseres at støynivåene i realiteten vil variere innenfor den kartlagte
perioden og dermed avvike fra gjennomsnittet som beregningsresultatene viser.
Ettersom det er antatt både spunte- og sprengningsarbeider, samt arbeid med løsmassetunnel nær
boliger og andre støyfølsomme bebyggelser i anleggsperioden, vil det være nødvendig å
vurdere/overvåke vibrasjonsnivåer som nabobebyggelsen utsettes for. Grenseverdier for vibrasjoner
fra anleggsvirksomhet fastsettes etter NS 8141:2001 og NS 8141-2:2003. Før grenseverdien
fastsettes må bygningene besiktes. Ytterligere vurderinger av strukturlyd og vibrasjoner for utvalgte
områder knyttet til kulvert og løsmassetunnelen er utført av NGI.
Muligheter, behov og anbefalinger vedrørende skjermingstiltak er vurdert på et overordnet nivå for
hvert delområde. Det er i utgangspunktet entreprenørens ansvar å planlegge og gjennomføre arbeidet
på en måte som ikke gir støyulemper for beboerne i nabolaget, utover det som tillates i henhold til T1442 [12], samt følge de foreskrevne rutiner for nabovarsel.

5.6

Støy og vibrasjoner i driftsfasen

Det er utført beregning av støy i driftsfasen, dvs. av ekvivalent støynivå Lden og maksimalt støynivå
Lmaks for den aktuelle strekningen [23]. Maksimalnivåene viser seg ikke å være dimensjonerende for
støysonene i dette tilfellet. Det er dermed Lden som er utredet.
Støyberegninger er utført for uskjermet situasjon og for situasjon der skjermingstiltak langs banen er
inkludert. Antall boenheter som ligger innenfor gul- og rød støysone for uskjermet og skjermet situasjon er kvantifisert og resultatet er vist i Tabell 3
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Tabell 3: Antall boenheter som havner i gul- og rød støysone for skjermet situasjon for beregninger i
punkter på fasade.
Uskjermet situasjon
Skjermet situasjon
Gul sone
Rød sone
Gul sone
Rød sone
1010
350
1 050
180
Rød sone: Området nærmest støykilden som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås.
Gul sone: Vurderingssone hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Som vist i Tabell 3 vil innføring av langsgående skjermingstiltak samlet sett kunne redusere antall
støyutsatte med 130 boenheter. I tillegg til å bringe 130 boenheter helt ut av gul- og rød støysone vil
skjermingstiltakene redusere støynivået ved boliger selv om de fortsatt vil ligge innenfor gul- eller rød
støysone etter at skjermingstiltak er gjennomført. Antall boenheter i rød sone nærmest halveres ved å
gjennomføre langsgående skjermingstiltak. De aller fleste boenhetene som går ut av rød støysone
bringes ned i gul støysone, og noen fra gul støysone bringes ned i hvit (stille) støysone. En reduksjon
på opptil 9 dB er betydelig, selv om det ikke fremkommer i tabellen som redusert antall støyutsatte.
I tillegg til boenhetene i Tabell 3 havner 1 barnehage, 3 skoler og 2 institusjoner/omsorgsboliger i gul
sone. Dette gjelder både for uskjermet og for skjermet situasjon. Det er utarbeidet en liste med adresser samt gnr/bnr for støyutsatte bygninger i skjermet situasjon.
Støyskjermer med høyde 2-3 m er foreslått som avbøtende tiltak langs jernbanesporet på begge sider
av sporet der det er vurdert å ha effekt. Totalt antall løpemeter skjerm som ligger til grunn for vurderingen i denne rapporten er vist i Tabell 4.
Tabell 4: Totalt antall løpemeter skjerm.
Skjerm med høyde 2 m
Antall løpemeter
675 m

Skjerm med høyde 3 m
3 375 m

For boenhetene hvor støynivået ikke kan redusere ned i hvit (stille) støysone med langsgående
skjermingstiltak, må det utredes behov for lokale tiltak. Dette kan være i form av skjerming av uteplass
og/eller lydisolering av fasade, en slik utredning gjennomføres i forbindelse med byggeplan.
I forbindelse med kommunedelplanarbeidet ble det gjennomført beregninger for dagens situasjon med
dagens trafikkmengder. Det ble beregnet ca. 1020 støyutsatte boliger. I en fremtidig situasjon skal togtilbudet forbedres, noe som gir økte trafikkmengder. Dagens trasé har ikke kapasitet til å trafikkere
den økte trafikken som er forutsatt for år 2030, det er derfor ikke gjennomført detaljerte beregninger av
denne situasjonen. En overslagsberegning med trafikk tilsvarende som for prognoseåret 2030, viser
imidlertid at den økte trafikkmengden mest sannsynlig vil gi en økning til ca. 1600 støyutsatte boliger.
Dette er en økning på ca. 600 boliger i forhold til en situasjon med dagens trafikkmengde. Ved utbygging av nytt dobbeltspor vil støyskjermer langs banen implementeres og i tillegg reduseres antall støyutsatte boliger ved at deler av banen legges i tunnel. Antall støyutsatte boliger i utbygget alternativ ligger på ca. 1230 før lokale tiltak er gjennomført. Det er en reduksjon på ca. 400 støyutsatte boliger i
forhold til en tenkt situasjon med trafikkøkning på dagens bane.
Det er utført vurderinger av strukturstøy og vibrasjoner til nærliggende boliger i driftsfasen [23]. Det er
gitt anbefalinger om tiltak der beregningene viser at prosjektets grenseverdier overskrides.
Beregningene viser at grenseverdien for strukturstøy fra tunnel og kulvert overskrides på deler av den
vurderte strekningen uten tiltak. Med anbefalte tiltak vil grenseverdien for strukturstøy sannsynligvis
kunne møtes. En forutsetning er at det søkes om dispensasjon for å kunne benytte mykere ballastmatter enn kravet i Teknisk regelverk. For eventuelle gjenoppførte boliger på løsmassekulverten ved Smithestrømsveien, vil det være nødvendig med relativt omfattende tiltak i form av kombinasjon av myke
ballastmatter og tiltak på boligene for å møte grenseverdien for strukturstøy.
Beregningene viser videre at grenseverdien for vibrasjoner kan bli overskredet på deler av dagstrekningene uten tiltak. Med tiltak vil den øvre av de parvise grenseverdiene, vw,95 = 0,3 - 0,6 mm/s, kunne
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møtes, og i de fleste tilfeller også den nedre grenseverdien. Vibrasjoner fra tunnel og kulvert vil være
lavere enn den laveste grenseverdien.
Beregningene av vibrasjonsverdier er beheftet med relativt store usikkerheter grunnet mangel på stedspesifikke inngangsdata. Det anbefales derfor at det utføres vibrasjonsmålinger i de aktuelle områdene for å få bedre inngangsdata til beregningene. Resultatene av målingene dokumenteres for ettertiden og benyttes som grunnlag for gjennomføring av tiltak.
Det er lagt til rette for plassering av autotransformatorer ved Sundhaugen og ved tunnelmunningen i
Skoger. Erfaring med støy fra disse er at de knapt gir hørbar støy utenfor kiosken. Det er målt støy fra
autotransformator (uten kiosk) på 44 dB. Det tilsvarer et lydnivå mellom viskning og normal tale.
Støy fra godstog er et vesentlig bidrag til det totale støybildet og har stor betydning for støyberegningene. Det utredes for tiden om man skal innføre krav til mindre støyende bremseklosser av kompositt på godstog. Når bremseklossordningen blir innført er usikkert. Når kravet om støysvake bremseklosser gjennomføres, vil støyen bli redusert i forhold til foreliggende beregningsresultater.

5.7

Nærmiljø og friluftsliv, herunder barn og unge

Figur 32. Figuren viser nærmiljø- og friluftslivsverdier i dagsonen på Drammenssiden: Skoler (rosa flater), barnehager (blå flater), grøntområder/lekeplasser (lys grønne flater), idrettsanlegg (mørk grønne
flater) og viktigste gang- og sykkelforbindelser (rosa linjer). Blå linje viser jernbanetraseen. Illustrasjon:
Norconsult.
Dagsoner, tverrslag og evakueringstunnel er lokalisert i områder hvor det finnes både boligbebyggelse, viktige gang- og sykkelforbindelser, grøntområder og friluftslivsområder. Flere av disse områdene/forbindelsene har stor betydning for barn og unge. I driftsfasen vil imidlertid påvirkningen på
disse verdiene være svært begrenset. Inngrepene i grøntområder som benyttes til lek/aktivitet og opphold vil være marginale. Ved Smithestrøm gård vil man kunne få et større disponibelt areal som følge
av at den nye jernbanen vil gå i kulvert, og eksisterende Vestfoldbane saneres. Alle gang- og sykkelforbindelser innenfor tiltaksområdet vil kunne benyttes som før, og ved Drammen og Gulskogen stasjon vil tilgjengeligheten for gående og syklende bedres som følge av bygging av nye underganger under stasjonsområdene. Det vil være en økning i antall støyutsatte boliger, som følge av økt togtrafikk.
Støyskjermer og lokale støyskjermingstiltak vil være avbøtende tiltak, som sørger for at utendørs støy
blir liggende under grenseverdiene.
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I anleggsfasen vil nærmiljøet i perioder være utsatt for betydelig belastning, i form av støy, massetransporter, og stedvis redusert tilgjengelighet for gående og syklende. De største negative konsekvensene er knyttet til etablering av riggområder og injiseringskummer på Danvik. Dette arbeidet vil
medføre betydelig støy og anleggstrafikk, samt fraflytting/innløsing av boliger. Flere viktige forbindelser for gående og syklende vil bli direkte eller indirekte berørt, bl.a. den viktige gang- og sykkel-forbindelsen Grønland i Drammen. Ved Grønland vil det bli etablert en midlertidig gangbro over jernbanesporene med mulighet for å trille sykkel. Skoleveien Gundesølina i Skoger måtte stenges i inntil et halvt
år. Her vil det bli organisert skoleskyss.
Områder/ferdselsårer av stor betydning for barn og unge er særlig sårbare, og det har derfor vært stort
fokus på å begrense de negative konsekvensene så langt det er mulig. For at barn og unge skal
kunne ferdes trygt mens anleggsarbeidene pågår, vil alle anleggsområder sikres. Veier som legges
om vil ha egne felt for gående og syklende. Disse sikres mot anleggstrafikk og annen trafikk ved fysiske barrierer som f. eks gangtunneler, gjerder o.l. Det vil settes opp skilt som viser tydelig hvilken vei
som skal benyttes, og hvor det ikke er lov å ferdes eller oppholde seg. Midlertidig stengning av gangog sykkelveier i forbindelse med omlegginger og ombygginger vil så langt det er mulig foretas utenom
tidspunktene for skolestart og skoleslutt. Det vil ellers være aktuelt å benytte trafikkvakt der mange
barn krysser veier med mye anleggstrafikk. Disse tiltakene vil i stor grad avbøte negative konsekvenser for barn og unge.
Det er utarbeidet en egen rapport som oppsummerer konsekvenser for myke trafikanter i anleggsperioden og presenterer avbøtende tiltak for å ivareta trafikksikkerheten [33]. Det er generelt mange fotgjengere i Drammen, og gang- og sykkelveiene har meget høy bruksfrekvens. I anleggsperioden vil
enkelte bli påvirket av anleggstrafikk samtidig som det er nødvendig å stenge og legge om noen av
forbindelsene midlertidig.

5.8

Naturmiljø

Da størstedelen av forbindelsen Drammen – Kobbervikdalen går i tunnel, er konsekvensene for naturmiljøet generelt begrenset. I dagsonen på Drammenssiden omfatter de negative virkningene først og
fremst inngrep i områder med store gamle trær og allébeplantning. I tillegg til å utgjøre viktige naturtyper, kan slike trær ha en betydning som leveområder for fugl, flaggermus og insekter. Store, gamle
trær knyttet til grøntområdet på Smithestrøm vil måtte fjernes som følge av etablering av jernbanekulverten, og i forbindelse med sporutvidelsen ved Gulskogen stasjon vil det måtte fjernes noen lindetrær
fra Baker Thoens allé. Det foreligger videre risiko for skade på trær i anleggsfasen, og planlagt anleggsrigg på Arbojordet på Gulskogen vil berøre et viktig leveområde for fugl.

Figur 33. I inngrepsområdet vokser store mengder av den spesielle snylteplanten skjellrot som er varmekjær og trives på rikere grunn.
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Når det gjelder tunnelstrekningen vil særskilte tettekrav sikre at grunnvannstanden i sårbare områder
ikke blir berørt, og man unngår negativ påvirkning på vannforekomster med viktig funksjon for fisk og
ferskvannsarter, slik som f. eks. Blektjern og ravinebekkene som utgjør del av Leirelva bekkefelt. Dagsonen i Skoger vil ikke berøre viktige naturverdier, da det ikke foretas inngrep i ravinedalene her.
Det er heller ikke knyttet nevneverdige negative konsekvenser til tverrslaget i Austadveien og evakueringstunnelen på Gunnerud, siden de aktuelle lokalitetene verken omfatter viktige naturtyper eller økologiske funksjonsområder. Tverrslaget på Danserud medfører imidlertid inngrep i nedre deler av en
ravinedal. Dalen har betydelige verdier i form av både viktige naturtyper, vilttrekk og bekkedrag, men
bekken er lagt i rør lenger ned. Ravinedaler utgjør for øvrig en rødlistet naturtype. De permanente inngrepene i området vil være begrensede, men områdets funksjon som riggplass i anleggsfasen medfører et vesentlig større arealbeslag, og tap av/skade på verdifull vegetasjon som det vil ta lang tid å reetablere. Viltets passasje vil bli forhindret mens arbeidene pågår, men i driftsfasen vil viltet kunne
trekke gjennom området som før.

5.9

Naturressurser

Prosjektet vil i svært liten grad berøre naturressurser, og utbyggingen vil kun medføre tap av jord- og
skogbruksressurser i dagsonen i Skoger. Anleggelse av ny jernbanebru og nytt spor øst for E18 medfører et begrenset permanent tap av fulldyrket mark av god kvalitet, beregnet til 11 dekar, mens tunnelportalen medfører et permanent tap av 12,5 dekar høyproduktiv skog. I anleggsfasen vil ytterligere
noen dekar beslaglegges midlertidig, men disse ressursene kan tilbakeføres når jernbanen er i drift.
Tverrslag og evakueringstunnel vil ikke medføre tap av viktige naturressurser, verken permanent eller
midlertidig.
Over tunneltraseen finnes det flere private vannforsynings- og energibrønner. Det er i IC-prosjektet
satt et krav om å begrense grunnvannssenkning og det stilles særskilte tettekrav til tunnelen under
områder hvor det er registrert vannressurser. Dersom vannforsynings- eller energibrønner likevel
skulle bli berørt er det fast praksis at disse erstattes av utbygger, ved etablering av alternative brønnløsninger.

5.10 Landskapsbilde
Generelt er de langsiktige konsekvensene for landskap og bybilde av InterCity-prosjektet Drammen –
Kobbervikdalen vurdert som små. Ved Drammen stasjon forsvinner grøntanlegget som i dag danner
en buffer mellom elvepromenaden og stasjonen, men samtidig etableres det nå en mye tettere kontakt
og lettere adkomst mellom elvesiden og stasjonen. Som et hovedgrep blir stasjonen bedre integrert i
bydelen på Strømsø enn i dagens situasjon, ikke minst gjennom den bedrede adkomsten fra Bybrua.
De visuelle konsekvensene er små, men den funksjonelle opplevelsen av samspillet mellom by og stasjon styrkes.
På Gulskogen blir området rundt stasjonen noe forflatet gjennom rivingen av den gamle stasjonsbygningen. Men det tilføres også nye elementer og adkomsten til stasjonen bedres. Arealutvidelsene skjer
stort sett på arealer som har liten verdi og betydning for landskapsbildet, men noe av dagens trebeplanting rundt stasjonen må forventes å forsvinne.
Ved Gulskogen er det viktig å iverksette sikringstiltak som skåner alleen langs Stasjonsgata mot skader og inngrep i anleggsfasen. Noen av trærne ved Gulskogen og Baker Thoens allé som må fjernes,
bør kunne mellomlagres og eventuelt flyttes til bruk på arealer som skal istandsettes.
Det er gjort anleggsmessige tilpasninger for å skåne trerekkene langs Strømsgodset kirkegård. På
tross av at tiltakene ikke vil berøre trærne direkte, må det påregnes fremtidig beskjæring og pleie av
trærne på grunn av greiner som vil strekke seg for langt ut over fremtidige spor. En arborist har vurdert
at aktiv trepleie uansett er påkrevd for disse trærne, siden de både er plantet for tett, og vedlikeholdspleien per i dag er mangelfull.
Den gamle delen av hageanlegget til Smithestrøm på nedsiden av Smithestrømsveien vil måtte vike
ettersom den står rett over kulverten for ny jernbane. Her er rester av den gamle lystlunden til hageanlegget. Utforming og istandsetting av vegetasjon gjøres i dialog med grunneier.
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Det blir anlagt en anleggsvei som skrår langsmed Smithestrømsveien og som delvis vil gå inn i parkarealene lengst sørøst i parken på stedet. Terrenginngrepene blir ikke så store, men veien medfører
felling av en bestand av bjørketrær, samt en vanskjøttet lind.
Det vurderes som positivt for landskap og bybilde at så stor del av traseen vil gå under terreng i kulvert og i tunnel.
Tiltaket kan utløse muligheter for å etablere en bydelspark på i dag brakklagte arealer. Det er naturlig
at Drammen kommune medvirker i utforming og realisering av denne.
På kollen mellom Professor Smiths allé og Konnerudgata blir det anleggsinngrep som medfører behov
for å fjerne mye av vegetasjonen. De mest verdifulle lindetrærne på hver sin side av gangveien langs
Konnerudgata vil ikke bli berørt, og det vil også være gunstig om noe mer trevegetasjon i randen av
arealet mot sørøst kan bevares som buffer og visuell innramming inntil ny vegetasjon er etablert.
Klubbhuset ved tverrslaget i Austadveien 26 vil bli revet, og det blir noen planeringer på tomta for å
anlegge vei til tverrslag og oppsamlingsplass. Inngrepene vurderes som avgrensede og med små varige konsekvenser for omgivelsene. Noe verdifull vegetasjon mot sør og øst vil bli bevart.
Tverrslaget ved Danserud vil medføre store terrenginngrep lokalt i ravinen/bekkekløfta på vestsiden av
dagens jernbane. På grunn av topografien i området, er det lite innsyn til stedet utenom fra industriveien på andre siden av dalen (Dansrudveien). Det vil kunne bli noe mer innsyn til området hvis dagens jernbanespor blir revet, men uansett ikke i et vesentlig økt omfang. Deler av terrenget vil bli
istandsatt etter endt anleggsvirksomhet, og den permanente adkomsten vil bli lagt om, men det vil
også her bli anlagt et flatt areal som skal tjene som oppsamlingsplass.
Evakueringstunnelen ved Gunnerud ligger svært tilbaketrukket i omgivelsene, og medfører dessuten
små landskapsinngrep. Det største inngrepet vil være forskjæringen til tunnelportalen, som ligger i en
sydøstvendt bakkehelling.
Alt i alt vurderes konsekvensene av tverrslag og evakueringstunneler i driftsfasen som små.
Dagstrekningen i Skoger sør for tunnelpåhugget på Gulliksrud vil ikke endre hovedtrekkene mye sammenholdt med dagens situasjon. En ny jernbanebru vil erstatte den nåværende, og traseen sør for
brua vil på det første partiet gå senket i terrenget og gi små visuelle virkninger på kulturlandskapet.
I hovedtrekk vil inngrepene i anleggsfasen stort sett skje på de samme arealer som blir varig berørt i
driftsfasen, men anleggsområdene vil naturlig nok ha en mer opprotet karakter mens arbeidene pågår,
og større arealer vil bli gjerdet inn.

5.11 Kulturminner og kulturmiljø
Fra Drammen stasjon mot tunnelinnslaget inngår traseen i et sammensatt og sammenhengende urbant bygningsmiljø der kulturmiljøverdiene er store. Bybrua vil bli varig berørt mens anleggelse av kulvert foran det fredete anlegget Smithestrøm lystgård vil føre til en redusert opplevelsesverdi i anleggsfasen. Den gamle jernbanebrua over Sørlandsbanen vil måtte heves og to boliger uten kulturhistorisk
verdi vil måtte rives. Konsekvensene i driftsfasen vil ikke bli store.
På Gulskogen vil stasjonsbygningen måtte rives (Figur 35) for å gi plass til utvidelse av spor og plattform. Sykkelhotellet er planlagt flyttet til nytt sted noen meter unna dagens plassering.
I Skoger er konflikten med kulturminner liten eller tilnærmet ubetydelig. Det er heller ikke registrert betydelige konflikter med kulturminner i forbindelse med tverrslag og transportveier.
I anleggsperioden vil opplevelsesverdien bli betydelig redusert i Danvik-området, men det blir ingen
permanent forringelse av kulturmiljøet og enkeltbygninger. Mer informasjon i kap. 6. Støy, støv og visuell forstyrrelse langs anleggsveiene vil redusere kulturmiljøenes opplevelsesverdi i anleggsperioden.
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Figur 34. Verdikart kulturminner og kulturmiljø. Norconsult 2016.

Figur 35. Bygning på Gulskogen stasjon vil måtte rives (http://jernbane.origo.no). Planbestemmelse
2.1.1 sikrer at de kulturhistoriske verdiene for bygningen dokumenteres før det gis tillatelse til riving.
Det er regulert hensynssone kulturmiljø på berørte arealer der verneverdiene er høy eller svært høy jf.
kommunes kulturminneregistrering [17]. I punkt 8.6 i bestemmelsene er det knyttet krav til prosjekterte
løsninger og til anleggsgjennomføringen for å unngå skader på kulturminner og kulturmiljø. Temaet er
også en del av Miljøoppfølgingsplanen, og vil dermed bli fulgt opp i hele prosjektets levetid.
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5.12 Konsekvenser i anleggsfasen
Kortsiktige virkninger for ytre miljø i anleggsperioden ble vurdert i forbindelse med kommunedelplanen, da flere alternative løsninger ble utredet. I detalj- og reguleringsplanfasen er nå traseen fastlagt,
og det er derfor lagt vekt på å gi en mer presis beskrivelse av anleggsgjennomføringen og konsekvenser i anleggsfasen.
Anleggsvirksomheten kan påvirke omgivelsene med større konsekvenser for landskap, nærmiljø og
friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, naturmiljø, forurensning til vann og luft samt støy enn det ferdige
anlegget vil gjøre. I forbindelse med utbyggingen av ny dobbeltsporet jernbane, vil det bli behov for
anleggsveier, riggområder og andre midlertidige anlegg. I tillegg vil det bli behov for midlertidige omlegginger av veier, GS-veier, annen infrastruktur, etc. Det vil i enkelte områder pågå en betydelig massetransport inn og ut av anleggsområdene.
Gjennom planleggingen av anleggsgjennomføringen er det inkludert en rekke avbøtende tiltak for å
redusere konsekvensene for beboere og eksisterende infrastruktur i anleggsfasen. Disse vil gjelde for
hele utbyggingen og alle rigg- og anleggsområder.
Arealbehov og lokalisering av rigg- og anleggsområder
Rigg og anleggsområder er planlagt med så lite arealbeslag som mulig, samtidig som sikker adkomst
og tilstrekkelig arbeidsplass for anleggsmaskiner er ivaretatt.
Forurenset grunn og massehåndtering
Det er foretatt en rekke orienterende miljøtekniske grunnundersøkelser og områder med mistanke om
forurenset grunn er kartlagt. Ytterligere behov for miljøtekniske grunnundersøkelser vil bli avklart i forbindelse med detaljprosjektering i byggeplanfasen. Tiltaksplaner for forurenset grunn må utarbeides
for godkjenning hos Drammen kommune før byggestart.
Av hensyn til blant annet klima, er det ønskelig at masser transporteres så kort som mulig. Overskuddsmassene fra bergtunnelen kan trolig benyttes til utfyllingsformål i nærheten. Alternativt kjøres
masser til godkjente mottak. Alle løsmasser kjøres til godkjente mottak. Det er flere godkjente mottak i
Drammensområdet og det er relativt kort vei til mottak for både rene masser, inerte masser (masser
som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning) og for ordinært avfall.
Alle masser skal håndteres etter gjeldende regelverk.
Håndtering av vann i anleggsfasen
Alt anleggsvann fra byggegroper og tunneldriving må renses før påslipp til kommunalt overvannsnett
og videreføring til Drammenselva. Det må søkes om påslippstillatelse fra Drammen kommune og utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Vannkvalitet i Drammenselva, en ravinebekk ved Danserud og Leirelva i Kobbervikdalen må kartlegges i byggeplanfasen.
Trafikkavvikling og myke trafikanter
Avbøtende tiltak for å redusere ulempene og ivareta framkommelighet for vei- og kollektivtrafikk og
myke trafikanter vil være utarbeidelse av mer detaljerte planer for trafikkavvikling sett i sammenheng
med planleggingen av anleggsarbeidet. Dette gjøres før byggestart. Planene skal spesielt sikre ivaretakelse av fremkommelighet og sikkerhet for skolebarn. Rutene for anleggstrafikk knyttet til rigg- og
anleggsområder er optimalisert blant annet gjennom tilbakemeldinger fremkommet gjennom ROSanalysen og gjennom dialog med beboere og skoler. Se også eget fagrapport om trafikksikkerhet [33].
Støy i anleggsfasen
Det er utført beregninger av anleggsstøy og anleggsarbeidet planlegges slik at støyulempene for beboerne i nabolaget i minst mulig grad skal overskrider det som tillates i retningslinjen T-1442. Foreskrevne rutiner for nabovarsel skal følges. Midlertidig støyskjerming under anleggsarbeidet er vurdert
og planlagt på flere rigg- og anleggsområder. Et avbøtende tiltak er krav til at entreprenør skal benytte
støysvake anleggsmaskiner. Omlasting av masser skal i størst mulig grad utføres inne i tunnelen.
Støyende nattarbeid skal unngås, og det planlegges for mellomlagring av tunnelmasser i tunnel pga.
forventede restriksjoner på utkjøring av massene på kveld og natt. Transportvei for overskuddsmasser
skal være så kort som mulig slik at færrest mulig blir berørt av tilhørende støy.
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Det er utført egne målinger og vurderinger av strukturstøy og vibrasjoner i forbindelse med bygging av
løsmassetunnelen. Vibrasjoner forventes å ligge under grenseverdier. Det forventes strukturstøy for
enkelte nærliggende boliger over grenseverdiene gitt i T-1442 ved boringer av rørspunt, stag og injeksjonsbrønner. Viktigste avbøtende tiltak vil være begrensninger av tidspunkt for slike arbeider.
Luftforurensning - støvspredning i anleggsfasen
Avbøtende tiltak for reduksjon av luftforurensning vil være krav til bruk av nyere anleggsmaskiner med
lavere utslipp, støvreduserende tiltak som vask av kjøretøy før utkjøring fra anleggsområde på veier
med hardt dekke, vanning av anleggsveier, områder og lagringshauger for å hindre støvflukt ved tørt
vær og vask og feiing av veier med hardt dekke i nærområdene til anleggsområder. I tillegg vil optimaliserte ruter for massetransport og generell anleggstrafikk kunne redusere luftforurensningen. Tette
gjerder rundt anleggsområdene som skjermer mot støy og støvflukt bør etableres i sensitive områder.
Riveplaner/saneringsplaner – miljøkartlegging
All avfallshåndtering skal utføres etter gjeldende regelverk. Det skal utføres miljøkartlegging av riveobjekter, planlegging av rivearbeider, sanering av miljøfarlig avfall før riving og utarbeidelse av en god
avfallsplan med fokus på avfallsminimering og sortering av ulike avfallsfraksjoner.

5.13 Klimabudsjett
Det er i detaljplanfasen utarbeidet et klimabudsjett som estimerer utslipp fra bygging av anlegget. Klimabudsjettet er utarbeidet i henhold til Bane NORs veileder for utarbeidelse av miljøbudsjett, med underliggende rammeverk og standarder.
Utslipp fra drift, vedlikehold og utskiftning beregnes i en senere versjon når grunnlaget detaljeres.
Da vil budsjettet inneholde mer detaljerte sensitivitetsanalyser for å se effekten av materialvalg. Det vil
også komme mer konkrete anbefalinger for å redusere anleggets klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv.
Basert på foreløpige tall, blir det i klimabudsjettet estimert at bygging av anlegget Vestfoldbanen
Drammen-Kobbervikdalen genererer utslipp av 373.000 tonn CO2-ekvivalenter. De viktigste bidragsyterne til utslipp er injeksjonssement i kulvert/løsmassetunnel, betong generelt, grunnforsterkning med
jet- og kalk/sementpeling Drammen-Gulskogen og stål i armering, bolter og spunt.
Ved bruk av mindre klimaintensive materialer i injeksjon og grunnforsterkning, samt ved å optimalisere
bruken av kalk/sement og betong i grunnforsterkningen, kan totale utslipp reduseres med 16 %.
Utslippet er foreløpig estimert til ca. 41 kg CO2/MNOK, som ligger godt over forventningen på 35 kg
CO2/MNOK fra generelle vei- og baneprosjekter. Det antas at det store omfanget av injeksjon og
grunnforsterkning fører til et relativt høyt utslipp av klimagasser i forhold til andre samferdselsprosjekt.

5.14 Massetransport
Det er et stort omfang av masser som skal graves/sprenges ut og transporteres bort fra anleggsområdene. Etter at kulverten ved Smithestrøm er bygget, skal en liten andel masser fylles tilbake. Det er
også et betydelig omfang av materialer og utstyr som skal transporteres inn til anlegget. Transporten
av overskuddsmasse vil gå via Professor Smiths allé, Konnerudgata, til Bjørnstjerne Bjørnsons gate
og videre til deponi, som vist i Figur 36.
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Figur 36: Mulig transportrute for masser fra riggområder for kulvert og løsmassetunnel.

Figur 37: Mulig transportrute for masser fra riggområdet ved tverrslaget ved Austadveien.
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Bergtunnelen drives fra to tverrslag, Austadveien og Danserud, samt fra sørenden av tunnelen ved
Gulliksrud. Bergmassene kan trolig benyttes til utfyllingsformål. Mulig transportrute fra tverrslaget i Austadveien er vist i Figur 37 og for Danserund i Figur 38.

Figur 38: Mulig transportrute for masser fra riggområdet ved tverrslaget på Danserud.

Figur 39: Mulig massetransport fra påhugg Gulliksrud i Skoger via Dråpen industriområde

Det er beregnet et overskudd av gravemasser for arbeidene i dagen i Skoger. Transportruta for overskudd av løsmasser vil kunne gå via Dråpen og ut på E18. Herfra går transporten av løsmasser videre
til deponi. Tunnelstein fra påhugget vil bli transportert ut samme veien. Det forutsettes at massetransporten i hovedsak skjer på dagtid fra alle anleggsområder. I togfrie perioder forutsettes også massetransport på kveldstid.

5.15 Forurenset grunn
Det er utarbeidet egen fagrapport for temaet, som oppsummeres nedenfor.
I områder nær jernbanelinjer er det generell mistanke om forurensning av bl.a. tungmetaller og organiske miljøgifter. Kilder til forurensning kan være avrenning fra kreosotimpregnerte tresviller, utslipp av
olje og drivstoff fra påfyllingsanlegg, lekkasje fra nedgravde oljetanker, samt avrenning fra sporvekslersmøring, verksteder/lokomotivstaller osv. I tillegg har det vært benyttet plantevernmidler for å hindre
gjengroing nær spor.
Tidligere utførte miljøtekniske grunnundersøkelser i og nær planområdet rundt Sundland og Gulskogen har påvist lettere og sterkt forurensede masser. I en orienterende miljøteknisk undersøkelse er
det tatt ut miljøprøver i totalt 24 punkter.
Drammen stasjon og Grønland
Det er påvist forurensning i både toppmasser (0-1 m) og dypereliggende masse ved Drammen stasjon
og Grønland. Omfanget av forurensede masser er ikke avgrenset verken vertikalt eller horisontalt og
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det må tas prøver i anleggsfasen for å karakterisere massene som både skal bli liggende og som skal
kjøres ut.
Strøm
Det er ikke påvist forurensning i massene langs Strøm. Det antas tilstrekkelig med supplerende prøver
kun dersom det påtreffes masser som har synlig forurensning, avfall eller lukt.
Ved overgangen til løsmassetunnel er det påvist forurensede fyllmasser.
Sundland og Gulskogen
Det må forventes at det påtreffes masser med ulik forurensningsgrad i massene ved Sundland og Gulskogen. Omfanget av forurensede masser er ikke avgrenset og det må tas prøver i anleggsfasen for å
karakterisere massene som både skal bli liggende og som skal kjøres ut. Det er ikke påvist forurensning i prøvene tatt langs nordsiden av eksisterende spor eller på Gulskogen stasjon. Derimot er det
ved tidligere undersøkelser funnet nedgravde kreosotsviller og påvist konsentrasjoner av metaller over
normverdi på Sundland.
Dagsonen i Skoger
Innenfor deler av dagsonen i Skoger er det mistanke om forurenset grunn.
Det er avgrenset et område i dagsonen der det ikke er mistanke om forurensning i massene. Her antas det som tilstrekkelig med supplerende prøver i anleggsfase dersom det påtreffes masser som har
synlig forurensning, avfall eller lukt.
Tverrslag og evakueringsplasser
Det er ikke mistanke om forurensning i massene ved tverrslaget ved Danserud eller ved evakueringstunnel ved Gunnerud. Her antas det som tilstrekkelig med supplerende prøver i anleggsfasen dersom
det påtreffes masser som har synlig forurensning, avfall eller lukt.
Rundt eksisterende bygning og nær vei ved tverrslag i Austadveien kan det finnes forurensning. Det
bør også kartlegges om det finnes nedgravd oljetank i tilknytning til eksisterende bygg.
Generelt for alle områder med mistanke om forurenset grunn gjelder følgende
Det må tas prøver av masser som karakteriseres iht. forurensningsforskriften og/eller avfallsforskriften.
I tillegg må det utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn, som skal godkjennes av Drammen kommune, før oppstart på utgravingsarbeidene.
Tunnel
Berget inneholder generelt lave konsentrasjoner av tungmetaller i forhold til normverdi jf. forurensningsforskriften. Basert på geologisk kartlegging av berget forventes det ikke at tunnelmassen vil inneholde nevneverdige menger med syredannende bergarter. Bergmasse i fraksjoner som tilsvarer grus
og pukk, som ikke har belegg av finstoff eller synlig forurensning, kan derfor trolig betraktes som ren
masse. Dersom massene inneholder plast eller andre typer avfall kan ikke massene betraktes som
rene.
I finknust tilstand vil berget kunne inneholde tungmetaller som gjør at det ikke kan klassifiseres som
rene masser, men kan trolig leveres til mottak for inerte masser. Det må i så fall utføres en fullstendig
kartlegging av utlekkingspotensialet iht. avfallsforskriften.
Enkelte tester indikerer at radoninnholdet i drammensgranitten er innenfor anbefalte grenser for bruk
som fyllmasse, men at det kan være forhøyet slik at muligheten til å benytte sprengstein som tilslag i
bygningsmaterialer begrenses.
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5.16 Områdestabilitet og skredfare
5.16.1 Områdestabilitet
Det er utarbeidet egen rapport for områdestabilitet, som oppsummeres nedenfor.
Det er utført supplerende grunnundersøkelser høsten 2016. Resultater fra disse undersøkelsene,
sammen med innsamlede data og grunnundersøkelser utført i Teknisk hovedplan, utgjør et relativt
omfattende omfang med grunnundersøkelser totalt for prosjektet. Rapporten er begrenset til vurdering
av områdestabilitet, herunder fare for skred i kvikkleire/sprøbruddmaterialer.
Der jernbanen ikke skal gå i tunnel, ligger planområdet under marin grense, og kvartærgeologisk kart
viser mektige leiravsetninger over store arealer. Grunnundersøkelsene har påvist at det er sprøbruddmateriale innenfor planområdet. Det er påvist sprøbruddmateriale i de lavereliggende områdene i
Drammen inn mot Strømsåsen og i Skoger. Der det er registrert sprøbruddmateriale er dette i begrensede dybdeintervaller. I Kobbervikdalen er sprøbruddmaterialet avdekket i varierende dybder under
terreng.
Det ble i Teknisk hovedplan konkludert med at man burde se nærmere på områdestabilitet fra Drammen stasjon og ut i Drammenselva. Det ble derfor angitt et aktsomhetsområde ved Drammen stasjon
og ut i elva. Grunnundersøkelser utført i Teknisk detaljplan viser at det ikke er materiale med sprøbruddegenskaper i området, og det er konkludert med at det ikke er utfordringer med områdestabilitet
ved Drammen stasjon.
I andre områder på Drammenssiden; Nybyen, Sundland og Gulskogen, er terrenget tilnærmet flatt.
Her er det konkludert med at det ikke er behov for nærmere vurdering av områdestabilitet.
I Skoger er det registrert sprøbruddmateriale i varierende dybder. Grunnundersøkelser viser at det er
materiale med sprøbruddegenskaper under E18 ved Gundesølina bru og på østsiden av dagens jernbane, litt sør for brua.
Under E18 ligger sprøbruddmateriale minimum 5 m under veien. Vår vurdering er derfor at det ikke er
grunnlag for å angi faresoner vestover fra E18. Dette fordi et mulig lag med sprøbruddmateriale ligger
dypt og har slak helning. Det er forutsatt at lokalstabilitet av skjæringer vestover for E18 er ivaretatt av
Statens Vegvesen.
Fra Gundesølina bru og videre sørover er det kun helt lokalt ved eksisterende og framtidig landkar for
brua at det er høydeforskjeller over 5 m. For øvrig er det høydeforskjeller på mindre enn 5 m og flatt
og avtagende terreng. Vår vurdering er at det ikke er grunnlag for å angi faresone her. Stabiliteten ved
landkaret og for utgraving må håndteres i forbindelse med detaljprosjekteringen.
5.16.2 Skredfare
Det er foretatt skredfarevurdering for tverrslag Austadveien og Danserud. Begge områdene er innenfor NVE sitt aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Skredfarevurderingen er utført henhold til NVE
sine retningslinjer, det vil si i henhold til dagens situasjon med hensyn til terreng, vegetasjon, vannveier, bebyggelse, eksisterende sikringstiltak osv.
Det vurderes ikke å være reell skredfare for vurdert område tverrslag Austadveien.
For tverrslag Danserud er det potensiale for steinsprang fra lokale berghammere sør i vurdert område.
Ved tiltak for bekk bør det tas hensyn til potensiell massetransport ned langs bekkeløp i forbindelse
med flomsituasjoner. Håndtering av lokal steinsprangfare og vurdering av behov for tiltak forutsettes
ivaretatt i anleggsfasen av prosjektets ingeniørgeologer, noe som er normalt på denne typen anlegg.
Vurdert område tilfredsstiller utover dette krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2.

5.17 Teknisk infrastruktur
Vann- og avløpstekniske anlegg og fjernvarme
Det er utarbeidet egen rapport for vann- og avløpstekniske anlegg (VA-anlegg) og fjernvarme (FV-anlegg). Nedenfor beskrives VA- og FV-anlegg i de ulike områdene.
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Drammen stasjon
Det er prosjektert langsgående drens- og overvannsrør i hver av midtplattformene og i hver av sideplattformene. Mellom hver 80-110 m på stasjonsområdet er det prosjektert overvannsledninger normalt på sporet med fall ut mot Drammenselva. Det etableres en spillvannspumpestasjon i tilknytning til
ny passasjerundergang.
VA-ledninger rundt undergangen på Grønland må legges om i forbindelse med ombygging og utvidelse av undergangen mot nordvest. Dette arbeidet har et betydelig omfang.
Strekningen Drammen-Gulskogen
Drenering av sporene skjer ved vanlige drens- og overvannsgrøfter langs sporene. Enkelte overvannsledninger må føres ned til Drammenselva. To fjernvarmerør som krysser Vestfoldbanen kan føres over eller gjennom kulverttaket for den nye Vestfoldbanen.
Ved de tekniske byggene på Sundhaugen etableres det en pumpestasjon i lavpunktet i kulverten for å
pumpe ut regnvann som renner inn i kulverten fra trauet. Pumpesumpen bygges som en etasje under
jernbanekulverten.
På Sundland krysser en 1000 mm overvannledning sporområdet. Denne vil bli lagt om.
Gang- og sykkelvegundergang i forlengelse av Vintergata må utstyres med overvannspumpestasjon. I
plankartet er det avsatt areal for en bygning (felt o_SVA) nord for sporene vest for g/s-vegen.
Gulskogen stasjon
Det er prosjektert et overvannsrør i midtplattformen, mens det er et drensrør og et overvannsrør i hver
av sideplattformene. Det er prosjektert overvannsledninger normalt på sporet med fall ut mot påslippspunkt på nordsiden av sporområdet. Det vil være et overvannsrør vest for den vestre undergangen og et overvannsrør vest for den østre undergangen. Overvann fra Gulskogen stasjon skal
fordrøyes slik at den hydrauliske toppbelastningen på nedstrøms overvannsnett kan reduseres. Det
etableres en spillvannspumpestasjon i tilknytning til både østre og vestre passasjerundergang.
Baker Thoens allé som 4-felts veg vil innebære en ny overvannspumpestasjon integrert i konstruksjonen på vestre side av vegen.
Tunnel for ny Vestfoldbane
Innlekkasjevann fra bergdel av tunnel transporteres via et dykket selvfallsystem til Drammenselva.
Dersom vannstanden i elva er veldig høy, vil vannet pumpes ut.
Regnvann som vil kunne komme inn via portalen like sør for Kreftings gate vil samles i en pumpestasjon i lavpunktet i profil 53,680 km og deretter pumpes mot utløp i Drammenselva. Denne overvannspumpestasjonen planlegges med flere sikkerhetstiltak.
Skoger
Drenering av sporene skjer ved vanlige drens- og overvannsgrøfter langs sporene. Det må etableres
en ny stikkledning fra kommunalt vannforsyningsnett innerst i Dråpen til beredskapsplass ved Gulliksrud portal for brannvannsforsyning.
Eksterne kabler og nettstasjoner
Eksterne kabeleiere har flere kabler som kommer i konflikt med jernbaneutbyggingen. I området ved
Sundhaugen har Glitre tre 50 KV kabler, og to av disse må legges om. Den ene av kablene ønsker
Glitre å oppgradere til 132 kV. Samme kabel har ROM eiendom ønsker om å få flyttet til naboområdet,
det vil være økonomisk gunstig å se dette i sammenheng. Kabel må flyttes i 2018 for å kunne flytte
koblingshuset, bygge teknisk hus, samt starte arbeidene med anleggsgropa på Sundhaugen i henhold
til planlagt fremdrift. Den tredje kabelen forsøkes det å unngå å komme i konflikt med. Fire av Glitre
sine nettstasjoner må flyttes som følge av prosjektet. I tillegg er det flere 12 kV kabler som må flyttes/
legges om flere steder langs hele prosjektet.
Andre kabeleiere har også kabler som går langs med eksisterende spor og som krysser sporet. Det er
lagt opp til å prøve å frigjøre areal hvor det skal bygges ved å legge om de langsgående kablene i en
provisorisk føringsvei langs hele strekningen.
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6 ANLEGGSGJENNOMFØRING OG BERØRT NÆRMILJØ
Innledningsvis gis det i kap. 6.1 en kortfattet beskrives av anleggsgjennomføringen. Deretter gås det
nærmere inn på det området hvor byggingen vil merkes mest- ved etablering av kulvert i åpen byggegrop ved Strømmorenen og etablering av løsmassetunnel ved Danvik.
Etableringen av det nye dobbeltsporet vil ha konsekvenser for de som blir direkte berørt. Kapittel 6.4
omhandler derfor spesielt Danvikområdet med fokus på avbøtende tiltak.

Figur 40: Rigg- og anleggsområder mellom Sørlandsbanen og Konnerudgata.
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Anleggsgjennomføring

Stasjonene
Drammen stasjon bygges om i to faser. Ombygging skjer ut mot elva i første fase, deretter ombygging
mot stasjonsbygget i andre fase. Det etableres et riggområde på Skamarken og to mindre riggområder
sør for stasjonen. Det forutsettes at anleggstrafikken følger Kreftings gate og Bjørnstjerne Bjørnsons
gate. Ombyggingen av Bybrua skjer i flere byggeetapper. Det forutsettes at det er ett felt for GS-trafikk
og ett felt for kollektivtrafikk åpent i hele anleggsperioden.
Gulskogen stasjon bygges tilsvarende om i to hovedfaser. Hovedriggområdet for ombyggingen av stasjonen er foreslått å ligge sør på Arbojordet øst for Baker Thoens allé og nord for jernbanelinjen.
Dagsonen i Drammen
I anleggsperioden må undergang i Grønland stenges i 4-6 måneder. Det etableres en midlertidig
gangbro over sporområdet med mulighet for å trille sykkel.
Arbeidet med ombygging av kulvert i Kreftings gate gjennomføres i hovedsak i to etapper, da det alltid
skal være to felt åpne for trafikk. Perioden med begrenset antall felt er anslått til noen uker og gjennomføres i perioder med lavere trafikkbelastning.
Det nye dobbeltsporet, avlastingssporet samt tilkoblingene mot Sundland, må bygges i flere faser.
Prinsippet for byggingen er å legge togtrafikken om sørover og bygge dobbeltsporet mest mulig i sammenheng. Koblingene i øst- og vestenden er kompliserte og må bygges og kobles i kortere eller lengre
togfrie perioder.
Kulverter og tunneler
Traseen legges i tunnel fra vest for Drammen stasjon til Skoger. Riggområder for kulvert og løsmassetunnel lokaliseres øst for Smithestrøm gård, på friområdet mellom dagens jernbanetrase og Smithestrømsveien. Massetransport vil skje via Professor Smiths alle, Konnerudgata, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate og videre til deponi.
Ved etablering av byggegrop for kulvert frem mot løsmassetunnel, blir Smithestrømveien og Professor
Smiths allé berørt og må legges midlertidig om.
Bygging av løsmassetunnel gjennomføres ved å forsterke løsmassene fra terreng før tunnelen graves
ut. For å skåne omgivelsene mest mulig i anleggsperioden, gjennomføres grunnforsterkning fra injiseringskummer som er gravd ned i terrenget og riggområder som er tilsvarende skjermet. Injiseringskummene lokaliseres utenfor lokale veier i området, slik at veiatkomster opprettholdes
Bergtunnelen drives fra to tverrslag, Austadveien og Danserud, samt fra sørenden av tunnelen. Bergmassene antas kjørt til aktuelt sted som har utfyllingsbehov i nærheten.
Av tverrslagene vil tverrslaget ved Austadveien påvirke nærmiljøet mest. Spunting, planering/graving
og uttransportering av masser vil føre til betydelig støy i området. Anleggsområdet vil bli støyskjermermet og tunnelviftene vil støydempes. Området vil være utilgjengelig for allmennheten i hele anleggsfasen. Barn og unge må finne alternative grøntområder for lek og aktiviteter, og andre nærliggende utfartspunkt må benyttes til friluftsliv.
Dagsonen i Kobbervikdalen
Ny bru over E18 bygges i to etapper, E18 legges om mot nord i anleggsperioden. Gundesølina bru
bygges om, og veien blir stengt i en periode på ca. et halvt år.
Varighet av byggearbeidene
Forutsetningen for framdrift og byggetid for planstrekningen Drammen – Kobbervikdalen er fullføring
av anlegget i løpet av 2024. Byggetiden for de bygningsmessige arbeidene, spunting, graving, massetransport, kulvertbygging, tilbakefylling, etc., fra avgreningen med Sørlandsbanen og inn til bergtunnelen er vurdert å ta ca. 3,5 år. Etter dette vil det foregå arbeider med spor og elektrotekniske installasjoner i tunnelen i ca. 1,5-2 år. Total byggetid er beregnet å være ca. 5 - 5,5 år.
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Etablering av riggområder og injiseringskummer for injisering av løsmassetunnelen tar ca. et halvt år.
Dette vil være den perioden hvor anleggsarbeidene merkes mest på Danvik. Selve injiseringen tar
også ca. et halvt år. Disse arbeidene foregår innenfor skjermete riggområder. Etter dette vil tunnelarbeidene foregå under bakken via byggegropen nord for Konnerudgata. Drivingen og sikringen av
selve løsmassetunnelen hvor arbeidene foregår via byggegropen, er vurdert å ta ca. 1 år, mens den
permanente utstøpingen av den 270 m lange løsmassetunnelen deretter tar ca. et halvt år.

6.2

Bygging av kulvert i åpen byggegrop

Avgreningen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen skjer like øst for Kreftings gate. Vestfoldbanen
legges i et 210 meter langt trau under Sørlandsbanen og fortsetter i en ca. 540 meter lang betongkulvert. Det betyr at det må etableres en ca. 750 m lang, åpen og dyp byggegrop i et område som strekker seg fra avgreningen med Sørlandsbanen og opp til Konnerudgata, se Figur 41.

Løsmassetunnel

Kulvert

Figur 41: Vestfoldbanen går i kulvert under Sørlandsbanen og bygges i åpen byggegrop til den etableres som løsmassetunnel omtrent fra kryssingen av Konnerudgata.
Etter tilrigging og riving av 2 boliger, settes spunten for den åpne byggegropa. Byggegropa sikres med
tett spunt med innvendig avstivning og peler i bunnen for å hindre innlekkasje. Etablering av rørspunt
er tidkrevende og er beregnet å ta ca. 1,5 år. For å komme ned i gropa foreslås utvendig vegadkomst.
Videre arbeid med utgraving, avstiving av spunt, støping av kulvert, mv. vil foregå nede i den åpne
byggegropa.
Byggegropa krysser under den lokale vegen Smithestrømsveien samt den høyt trafikkerte Professor
Smiths allé. Disse vegene må legges om med midlertidige bruer over byggegropa. Det er utarbeidet
etappeplaner for midlertidig omlegging av vegene. Det forutsettes bruk av Bailey bru eller lignende for
midlertidig veg over byggegropa før betongkulverten er støpt og vegen kan reetableres.
Det foreslåtte riggområdet for totalentreprisen ligger mellom eksisterende Vestfoldbane og Sørlandsbanen. Atkomsten vil være via Professor Smiths allé og Smithestrømsveien, siden det ikke er veger
på tvers av jernbanesporene i dette området for eventuell atkomst fra nord. Arbeidsområdet langs den
åpne byggegropen trenger atkomst også til et område mellom Professor Smiths allé og Konnerudgata
samt atkomst via noen av boliggatene på Danvik.
Det er vurdert en mulig anleggsveg over Vestfoldbanen til Nybyen godsterminal, men alternativet ble
forkastet av hensyn til praktisk gjennomførbarhet. Årsaken er delvis at tilgjengeligheten er mindre med
et bomanlegg, delvis at man ikke ønsker en planovergang av sikkerhetshensyn når det finnes andre
muligheter, og delvis at dette øker anleggskostnaden.
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Figur 42: Typisk snitt for åpen byggegrop. Snittet er vist i området ved Smithestrømveien hvor to
boliger som ligger direkte i jernbanetraséen må rives. Avstivning av spunten er ikke vist.

6.3

Løsmassetunnel

Ettersom det er langt ned til berg, skal det bygges en løsmassetunnel under bebyggelsen på Danvik.
Dette er bl.a. en forutsetning for vedtaket av kommunedelplanen.
Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom åpen byggegrop, løsmassetunnel og bergtunnel under
bebyggelsen på Danvik. Løsmassetunnelen er ca. 270 m lang og starter nord for Konnerudgata slik at
den høyt trafikkerte vegen ikke blir berørt av anleggsvirksomheten.

Figur 43: Lengdesnitt av tunnel bygget i åpen byggegrop, løsmasser og berg.
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Figur 44: Prinsippløsning for bygging av løsmassetunnel, her med grunnforsterkning fra injiseringskum.
Grunnforsterkning gjennom injisering er en spesielt skånsom metode som egner seg godt der det er
bygninger, etc. å ta hensyn til. Metoden er tidkrevende og kostbar. Bruk av jetpeler fra overflaten kan
gjøres i områder der det ikke er bygninger eller andre tekniske installasjoner å ta hensyn til. Denne
metoden er raskere å utføre samtidig som den er rimeligere. Metoden er også godt egnet der det er
vanskelige grunnforhold. Vertikale jetpeler er mer nøyaktige, raskere å utføre og rimeligere enn peler
satt på skrå. Arbeidet med grunnforsterkningen over løsmassetunnelen tenkes utført fra injiseringskummer som er gravd ned i terrenget, samt fra andre riggområder.

Figur 45: Typisk riggområde for utførelse av grunnforsterkning fra injiseringskum.
Fra injiseringskummene bores og installeres rør som benyttes til å injisere masse i området rundt tunnelen, for på denne måten å tette og forsterke massene rundt den fremtidige løsmassetunnelen. Injiseringskummene vil bli forsøk plassert slik at de i minst mulig grad berører de mest attraktive delene
av eiendommene over og ved siden av tunnelen.
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Når massene er forsterket, starter drivingen av løsmassetunnelen. Planen er å benytte en sekvensiell
tunneldrivemetode der man sikrer, og graver ut en kort sekvens (f.eks. 1 m.) om gangen. Etter at tunnelen er drevet gjennom, bygges en armert betongutstøping som permanent sikring av tunnelen. Før
utstøpingen skjer, monteres en vanntett membran i hele tunnelperiferien slik at betongkonstruksjonen
blir vanntett.

Konnerudgata
Figur 46: Riggområder for grunnforsterkning er markert med rød skravur, på disse arealene vil det bli
mest aktivitet. Gule områder vil bli benyttet til parkering, snuplasser, omlegging av veger, kabler, ledninger etc. På grønne områder ønskes det råderett over eiendommene.
Figur 46 viser området for foreslått regulering på Danvik. Reguleringen har bakgrunn i at Bane NOR i
anleggsfasen må sikre seg råderett over eiendommer som ligger like over og/eller ligger like til siden
for løsmassetunnelen. Hensikten er å kunne erverve arealer for gjennomføring av nødvendig grunnforsterkning rundt jernbanetunnelen.
Arealene som er vist med rød skravur på Figur 46 er foreslåtte riggområder. Dette er de områdene
grunnforsterkningen og det meste av anleggsaktivitetene vil skje fra. Områdene vil ha høye anleggsgjerder som også vil fungere som støyskjermer. Anleggsvirksomheten vil være intensiv i de periodene
riggområdene etableres og i den perioden hvor grunnforsterkningen utføres. Det er også i denne perioden det meste av anleggstrafikken vil foregå.
I forbindelse med etablering av riggområdene og av hensyn til selve grunnforsterkningen, er det behov
for å legge om kabler og ledninger i området, samt at noen av veiene midlertidig må legges om. Dette
er de typiske anleggsaktivitetene som må foregå innenfor arealene som er skravert med gul farge. Innenfor dette arealet er det således sporadisk anleggsaktivitet av moderat omfang.
Figur 46 viser også områder med grønn skravur. Innenfor disse områdene er det ikke planlagt anleggsvirksomhet, med unntak av at det skal etableres målepunkter for kontroll av setninger i grunnen.
Områdene er tatt med i reguleringen for å sikre at Bane NOR kan skaffe seg full råderett over eiendommene. Det presiseres at boligene skal stå og at det tas sikte på at boligene ikke skades som følge
av anleggsvirksomheten.
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Avbøtende tiltak i anleggsfasen

Bebyggelse
Over og i nærheten av løsmassetunnelen er det flere boligeiendommer som blir berørt av anleggsvirksomheten i større eller mindre grad. Det er foreslått at alle boligeiendommer over løsmassetunnelen
fraflyttes/innløses, fordi entreprenøren trenger areal for utførelse av grunnforsterkningen. I tillegg vil
enkelte boligeiendommer bli så berørt av anleggsvirksomheten at de ikke kan bebos i den mest krevende anleggsperioden.

Figur 47: Oversikt over eiendommer som er kjøpt og overtatt (sort ring) og der søknad er godkjent (rød
ring) på Danvik per 25. sept. 2017 (Drammen kommune).
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I lys av at det foreslås fraflytting/innløsning av boliger over løsmassetunnelen, er det i plankartet regulert flere rigg- og anleggsarealer på Danvik. Dette gjøres for å sikre nok arealer for å kunne etablere
løsmassetunnelen og for ha et hjemmelsgrunnlag. Det skal ikke rives bolighus over løsmassetunnelen. Det kan tenkes at noen kan bo over/nær tunnelen, men det må vurderes nærmere.
Bystyret ga gjennom vedtak 21. juni 2016 Drammen Eiendom KF fullmakt til kjøp av eiendom som berøres av planlagt utbygging av offentlig infrastruktur som vei og jernbane m.v. Det ble også gitt konkrete retningslinjer for kjøp av eiendommer ved Smithestrøm / Danvik. Hensikten var å gi en mulighet til
de grunneierne som har behov for å avhende sin eiendom i en periode frem til Bane NOR selv kan
kjøpe eiendom. Intensjonen er at Drammen kommune skal være en midlertidig eier, og at Bane NOR
skal overta ansvaret for eiendommene.
Drammen Eiendom KF har på denne bakgrunn tilbudt frivillig kjøp av mange private eiendommer i området. Dette reduserer ulemper og usikkerhet for den enkelte, samt økonomisk tap for grunneiere i området. Det gir også økt forutsigbarhet for alle parter. Figur 47 viser eiendommer som er kjøpt og overtatt per 20. sept. 2017.
De som blir berørt vil informeres på forhånd. For dem som blir mest berørt, kan alternativ overnatting
være en løsning. Det vil etableres støyskjermer for å redusere virkningene, og arbeider som overskrider grenseverdier for støy utføres i samråd med lokale helsemyndigheter. Støving i forbindelse med
arbeidene vil begrenses ved blant annet asfaltering av anleggsveier. Alle anleggsområder vil sikres,
slik at beboerne kan ferdes og oppholde seg trygt på sine eiendommer og på de lokale veiene.
Lassebakken barnehage vil bli liggende nær anleggsområdet, men i såpass avstand at drift av barnehagen vurderes som forsvarlig.
Arealet over jernbanekulverten kan tilbakeføres til dagens situasjon, eller videreutvikles til for eksempel allmennyttige formål. Grøntområdet rundt Smithestrøm gård vil f. eks. kunne utvides til å omfatte
dagens Vestfoldbanetrasé og ubrukt mark, og tilrettelegges enda bedre for rekreasjon og lek/fritidsaktiviteter.
Trafikksikkerhet og myke trafikanter
Hensynet til myke trafikanter i anleggsperioden er vurdert spesielt. Det er utarbeidet en egen rapport
som presenterer avbøtende tiltak for å ivareta trafikksikkerheten [33].
Det er innhentet informasjon fra databaser, representanter fra Drammen kommune samt høringsuttalelser i forbindelse med innspill til kommunedelplanen. I tillegg er det utført befaringer i området.
Prosjektet berører flere boligområder og ferdselsårer av stor betydning for myke trafikanter. Disse områdene er særlig sårbare, og det har derfor vært stort fokus på å begrense de negative konsekvensene.
For at myke trafikanter, og spesielt barn og unge, skal kunne ferdes trygt mens anleggsarbeidene pågår, vil alle anleggsområder sikres. Beboerne skal kunne ferdes og oppholde seg trygt på sine eiendommer og på de lokale veiene. Veier som legges om vil ha egne felt for gående og syklende, som
sikres mot anleggstrafikk og annen trafikk ved fysiske barrierer som f. eks gangtunneler, gjerder o.l.
Det vil settes opp skilt som viser tydelig hvilken vei som skal benyttes, og hvor det ikke er lov å ferdes
eller oppholde seg.
Midlertidig stengning av gang- og sykkelveier i forbindelse med omlegginger og ombygginger vil så
langt det er mulig foretas utenom tidspunktene for skolestart og skoleslutt. Det vil ellers være aktuelt å
benytte trafikkvakt der mange barn krysser veier med mye anleggstrafikk. Disse tiltakene vil i stor grad
avbøte negative konsekvenser for barn og unge.
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I den videre detaljeringen av tiltaket skal det gjennomføres barnetråkkregistreringer for berørte skoler.
Det vil 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. Barnetråkkregistreringene og arbeidet i trafikksikkerhetsgruppen vil utfylle den innsamlede informasjonen og sikre trafikksikre løsninger lokalt hvor anleggsarbeidene vil pågå.
Oppsummert vil hensyn til fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter prioriteres, og konsekvensene for gang- og sykkeltrafikken vil være relativt begrenset.
Støy og strukturlyd
Anleggsvirksomheten vil forårsake støy og det antas at de nærmeste boligene til riggarealene ikke kan
bebos mens anleggsvirksomheten er på det mest intense. Spesielt gjelder dette fordi boring av hull for
injisering og boring for utførelse av jetpeler (betongsylinder støpt ut i bakken uten behov for tradisjonell graving) vil gi strukturstøy for de nærmeste boligene. Det er utført målinger som indikerer at alle
boliger innenfor ca. 30-40 m fra tunnelen vil merke boringen i større eller mindre grad. Mest kritisk er
dette for de boligene som har soverom eller oppholdsrom i kjelleretasjen.
Støy fra boring av rørspunt er mulig å støyskjerme ved bruk av flyttbare støyskjermer fordi boreriggene
står og borer på tilnærmet samme sted over flere dager. Dermed kan eventuelle mobile støyskjermene flyttes med underveis i boringen. Det antas at det i perioder må være 3-4 borerigger for boring
av rørspunt for den åpne byggegropa.
Den nye Vestfoldbanen vil gå i overdekket kulvert og løsmassetunnel på store deler av strekningen på
Drammenssiden, samtidig som eksisterende Vestfoldbane legges ned. Dette innebærer at færre boliger i området Danvik og Strøm vil bli påvirket av togstøy, sammenliknet med dagens situasjon. Den
generelle økningen i togtrafikk medfører imidlertid at bebyggelsen nær dagstrekningen fra Drammen
stasjon til kryssing av Sørlandsbanen vil bli mer støyutsatt enn tidligere, og støyskjermer etableres
flere steder. Ved Sundhaugen settes det ikke opp støyskjermer, da det her skal være plass for fremtidig Tilfartsvei vest, og andre steder er boligenes plassering i terrenget slik at støyskjermer ikke gir effekt. I disse områdene vil lokale støyskjermingstiltak vurderes, f. eks. skjerming av terrasser eller uteplasser i hager. Det vil videre gjøres tiltak på boliger som ligger over/nær kulvert og løsmassetunnel
for å beskytte dem mot strukturlyd og vibrasjoner.
Støv
Støv fra anleggsvirksomheten må påregnes, spesielt fra den åpne byggegropa hvor det vil være transport av maskiner og lastebiler direkte på løsmassene. Anleggsveiene asfalteres for å minske plagene.
Midlertidig omlegging av veier
Den åpne byggegropa krysser under Smithestrømsveien, Professor Smiths allé og en g/s-veg. Vegene må legges om midlertidig slik at midlertidige bruer over byggegropa kan etableres og tas i bruk.
Noen mindre gater og veier kan stenges midlertidig ved at det lokalt finnes omkjøringsmuligheter. Det
samme gjelder for enkelte g/s-veier. Dette vil bli avklart i byggeplanfasen.
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Figur 48: Skissert mulig midlertidig p-plass og gang-/sykkelveg fra Professor Smiths allé til Kamelen
(gangbru over dagens jernbane). G/S-vegen er 4 m bred inkl. skulder med ca. 8 % stigning. Boligene i
Smithestrømveien 31, 33 og 37 vil få en midlertidig parkeringsplass og gang- og sykkelveg med adkomst fra Professor Smiths allé, som vil være midlertidig løsning i anleggsperioden for den trafikken
som vanligvis trafikkerer Smithestrømveien. Øvrige boliger benytter atkomst fra Smithestrømveien.
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7 PLANFORSLAGET
7.1

Planprosess og medvirkning

Tabell 5: Planlagte aktiviteter i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan
Aktivitet
Antatt gjennomføring
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
14. feb. 2017
Oppstartsmøte reguleringsplan Drammen kommune
16. mai 2017
Samarbeidsmøter med Drammen kommune
Løpende 2016/2017
Reguleringsplan med KU klar for 1.-gangsbehandling
Okt. 2017
1.-gangsbehandling i formannskapet
12. des. 2017
Høringsperiode
Des. 2017 – febr. 2018
Merknadsbehandling
Febr. 2018
Reguleringsplan med KU klar for 2.-gangsbehandling
15. mars 2018
2.-gangsbehandling i formannskapet
April 2018
Vedtak i Bystyret
April 2018
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble annonsert i
Drammens Tidende og Dagsavisen Fremtiden 14. februar
2017. Det kom inn 11 uttalelser som er behandlet i eget
dokument, «Oppsummering av
høringsuttalelser til oppstart av
planarbeid» [34]. Samtidig
med varsel om planoppstart
ble det varslet forhandling om
utbyggingsavtaler. September
2017 ble det varslet flere
mindre utvidelser av plangrensa, knyttet til fundamenteringsbehov, adkomster til tekniske anlegg, frisiktsoner og
anleggsarealer.
Det har vært avholdt regelmessige samarbeidsmøter med
Drammen kommune, som har
bidratt til avklaringer og utforming av planforslaget. Det har
også vært jevnlige møter med
Statens vegvesen.
Det har blitt informert om planarbeidet på Bane NORs hjemmesider. Det er også opprettet
egen facebook-side som oppdateres hver gang det legges
ut noe på internett.
Underveis i planprosessen har
det vært flere åpne møter i byFigur 49: Varslet reguleringsgrense 14. februar 2017.
delene og møter rettet mot de
mest berørte naboene tidlig i
reguleringsplanprosessen.
Bane NOR har hatt møter med berørte på Smithestrøm, Danvik, Sundhaugen (Strøm), Nybyen, Austad, Skoger, Stillerud og Kobbervikdalen, området rundt Drammen stasjon og området rundt Gulskogen stasjon. Det er også initiert samarbeid med skoler og FAU.
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Bane NOR er godt i gang med grunneiermøter i forbindelse med fremtidig grunnerverv, se kap. 7.6.

7.2

Endringer etter offentlig ettersyn

Det er gjort noen endringer av planmaterialet etter offentlig ettersyn. Noe gjøres som følge av optimaliseringer av geometri, utvikling av løsninger og prosjektavklaringer. Andre endringer er innarbeidet etter innspill i høringsperioden. Ellers er mindre endringer i planmaterialet avtalt i dialog med Drammen
kommune og er av mer redaksjonell karakter. Spesielt gjelder det håndtering av gjeldende regulering.
For en detaljert gjennomgang av endringer vises det til notatet "Endringer etter offentlig ettersyn".
Planbeskrivelse
- Figur 17 viser snitt ved Strømsgodset kirke. Snittet er tatt inn som følge av merknad fra Tunsberg bispedømmeråd. Det er lagt inn tekst om avbøtende tiltak i anleggsfasen.
- Sundhaugen bru heves ikke, omtale av dette er fjernet.
- Beskrivelse om kartutforming i kap. 7.3 er revidert som følge av krav fra Fylkesmannen i Buskerud om at underliggende formål skal vises under anlegg- og riggområder. Nye utsnitt av
plankart er satt inn i kap. 7.3.
Plankart
- Arealformål under anlegg- og riggområder samt områder med vegrett er tatt inn som følge av
krav fra Fylkesmannen i Buskerud. Tegnforklaring er revidert som følge av dette.
- Det er lagt inn «annen banegrunn – tekniske anlegg» på hele sikringssonen rundt tunnelene
under grunnen som følge av dialog med planmyndigheten.
- Veg SKV2, adkomst til tekniske anlegg ved Sundhaugen er endret etter optimalisering av geometri inkl. ny plassering av AT-transformatorer.
- Det er lagt inn hensynssone kulturmiljø ved Smithestrømsveien 1.
- Undergangen ved Vintergata er vinklet mer mot øst for bedre tilpassing til framtidig kryss
Sundlandveien/Vintergata og av hensyn til virksomhetene på gbnr.13/64 og 13/158.
- SKV4 og 5 ved Vintergata er tatt ut. Det er også SKV 25 fra Arboalleen til Bilbutikken, her forutsettes det atkomst fra Arboalleen eller Sundlandveien.
- Anleggsområdet ved gbnr. 105/230 og 105/210 ved Tømmerkrana er utvidet.
- Kulverten ved Danserud er vinklet mer på skrå for å forbedre veggeometrien.
- GSG27 ved Dråpen (gnr 39/41 og 39/40) er lagt så langt øst som mulig.
- Endret geometri på driftsvegen (SKV15) ved Gulliksrud,- noe mindre beslag av jordbruksareal.
- Ved Gundesølina bru er gang-/sykkelveg som krysset adkomsten til tunnelportal i Skoger kuttet øst for vegen.
- Driftsveg til jernbanen ved Gundesølina (SKV 19) og Stillerud (SKV 20) er noe endret etter optimalisering.
- Det er gjort noen mindre endringer av g/s-veger og andre trafikkarealer i henhold til oppdatert
veggeometri.
Planbestemmelser
- Siste del av bestemmelse 2.1.4 e) ble vedtatt tatt ut før offentlig ettersyn. Bane NOR fremmet
derfor innsigelse. Siste del av bestemmelsen er nå tatt inn igjen.
- Arealformål under anlegg- og riggområder samt områder med vegrett er tatt inn som følge av
krav fra Fylkesmannen i Buskerud. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller kommuneplan fortsatt gjelde.
- Bestemmelser som skal styrker hensynet til kulturminner er reviderte som følge av merknad
fra regional kulturminneforvaltning: 2.1.1 b), 2.1.2 g), 2.1.4 k), 8.6.
- Bestemmelse 2.4.1 a) om støy er presisert ihht. merknad fra Fylkesmannen i Buskerud. 2.1.4
u) er tatt inn for å sikre at støyskjermer opparbeides før baneanlegget tas i bruk.
- Bestemmelse 2.13 om byggegrense er tatt inn som en presisering som følge av at byggegrenser i underliggende planer er medtatt.
- Ved gbnr. 39/41 ved Dråpen skal det etableres rabatt/gjerde mellom turvei og parkeringsarealer.
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Plankart

Plankartet er fordelt på 14 delkart på/over grunnen og 16 under grunnen. Målestokk er satt til 1:1000 i
A1 og 1:2000 i A3. Planområdet er 1636 dekar stort, omfatter to jernbanestasjoner og areal for fremtidig dobbeltspor for en samlet strekning på om lag 12,3 km, samt nødvendige jernbanetekniske bygg
og installasjoner. I tillegg omfatter planområdet arealer for hjelpetunneler (tverrslagstunneler og evakueringstunneler) og enkelte permanente jernbanerelaterte veiframføringer.
STJ2 er trasé for jernbane i tunnel inkludert tverrforbindelser, nisjer, bergrom etc. samt tunnelens sikkerhetssone. Tunnelens sikkerhetssone strekker seg 15 m over tunnelens heng (tak), 15 m ut til hver
side for tunnelveggene og 15 m under tunnelens såle (gulv), se Figur 50. Tunnelens sikkerhetssone
erverves av Bane NOR. Innenfor tunnelens sikkerhetssone er det ikke tillatt å sprenge, bore, drive tunnel etc. uten spesiell tillatelse fra Bane NOR.
H190_1, sikringssone – tunnel omkranser tunnelene under grunnen. Dette er en restriksjonssone for
jernbanetunnelen og andre tunneler tilhørende jernbaneanlegget. Sonen strekker seg 50 m over tunnelens heng (tak), 50 m ut til hver side for tunnelveggene og 50 m under tunnelens såle (gulv). I bestemmelsene fastsettes det at tiltak innenfor sonen krever tillatelse fra Bane NOR.

Figur 50: Prinsippskisse; sikkerhetssone og restriksjonssone.
Hensynssone H190_1, sikringssone – tunnel, er vist som skrå skravur på vertikalnivå 1. Bestemmelsesområde - anlegg- og riggområder er vist som loddrett stiplet sort strek, i all hovedsak på vertikalnivå 2. Rigg- og anleggsområder og områder med regulert vegrett er vist med eksisterende regulering
under.
I Figur 51 og Figur 52 vises utsnitt fra plankartet.

InterCity-prosjektet

Side:

64 av 79

Dato:

28.03.2018

DETALJREGULERING
PLANBESKRIVELSE

Figur 51: Utsnitt av plankart på/over grunnen, Vestfoldbanens trasé markert med rød strek ved Danvik. Stiplede arealer er rigg- og anleggsområder.

InterCity-prosjektet

Side:

65 av 79

Dato:

28.03.2018

DETALJREGULERING
PLANBESKRIVELSE

Figur 52: Utsnitt av plankart under grunnen, jernbanetunnel med evakueringstunnel mot Danserud.
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Nedenfor gjengis og forklares de viktigste formålene og sonene i plankartet:
Bebyggelse og anlegg
- Bebyggelse og anlegg (BA): Eiendommene Smithestrømsveien 35 og 39.
- Energianlegg (BE): Transformatorer på Gulskogen og ved Danserud.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S): Gulskogen stasjon
- Veg (SV): F.eks. del av Bybrua som bygges om.
- Kjøreveg (SKV): Ivaretar behov for adkomst til tekniske anlegg, eller regulerer omlagte veier som
Smithestømsveien, Baker Thoens allé og Gundesølina.
- Gang-/sykkelveg (SGS): F.eks. ny undergang under jernbanen ved Vintergata.
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG): midtrabatter og sideareal til veger.
- Trase for jernbane (STJ): Hele jernbanearealet i dagsonen i Drammen, unntatt areal for tekniske
anlegg ved Sundhaugen, SBT1, samt jernbanetunnel og jernbanearealer i Skoger.
- Annen banegrunn – tekniske anlegg (SBT): areal for tekniske anlegg bl.a. på Skamarken, ved
Sundhaugen. Tverrslag, evakueringstunneler og beredskapsplasser.
- Annen banegrunn – grøntareal (SBG): parkmessige arealer over kulverten forbi Smithestrøm samt
sidearealer til jernbanen; grøfter, murer etc.
- Kollektivholdeplass (SKH): Bussholdeplasser: Baker Thoens allé, Austadveien, Gundesølina.
- Vann- og avløpsnett (SVA): overvannspumpestasjon ved jernbaneundergangen ved Vintergata.
Hensynssoner
Sikringssoner
- Faresone - Flom og stormflo (H320)
- Sikringssone - Frisikt (H140): Reguleres for å ivareta fri sikt ved vegkryss.
- Sikringssone - Tunnel (H190_1): Reguleres rundt tunnelen under grunnen å sikre tunnelene mot
boring, sprengning etc.
- Bevaring av kulturmiljø (H570): Flere soner reguleres, blant annet den gamle jernbanebrua (fra
1870-årene) ved Sundhaugen, som er del av et verdifullt kulturmiljø.
Bestemmelsesområder
- Anlegg- og riggområder: Arealer som er nødvendige for å få bygget prosjektet, inkl. lager, brakkerigg, verksted, renseanlegg, midlertidige stag under grunnen etc.
- Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg: Reguleres for å sikre rett til adkomst fra offentlig veg
over eiendommer for å komme fram til tekniske anlegg etc.
Andre områder enn de som er nevnt ovenfor er medtatt etter krav fra Fylkesmannen i Buskerud etter
offentlig ettersyn. Områdene ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområder eller områder regulert med vegrett. For disse områdene er det i planbestemmelsene presisert at bestemmelsene
i vedtatt reguleringsplan eller kommuneplan fortsatt skal gjelde.

7.4

Planbestemmelser

Planbestemmelsene [19] er med på å fastlegge forhold som det ikke er mulig, eller hensiktsmessig å
fastlegge i plankartet. Blant annet bestemmes det noe om rekkefølge, krav til tiltaket (bl.a. støy), krav
til bruken og utformingen av arealene. Bestemmelsene brukes til å klargjøre den rettslige betydningen
av de forskjellige formålene som er vist på plankartet. Planbestemmelsene kan bare brukes som
hjemmel innenfor planens avgrensning.

7.5

Byutvikling rundt knutepunktene

Drammen stasjon
Drammen stasjon ligger sentralt i byen, den er en viktig stasjon på InterCity-strekningen og er Buskeruds viktigste kollektivknutepunkt. Beliggenheten til Drammen stasjon ligger fast, og det er potensiale
for konsentrert byvekst i nærheten av stasjonen.
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Planen bidrar til å integrere stasjonen bedre i bystrukturen: Hovedadkomsten til Strømsø torg opprettholdes. Eksisterende gangkulvert forlenges og breddeutvides. Det legges til rette for adkomst fra elvepromenaden med rampe, trapp og heis. Elvepromenaden opprettholdes og den ytterste perrongen
gjøres tilgjengelig fra elvepromenaden. Prosjekteringen har også tatt hensyn til en eventuell undergang i Ryddinggangens forlengelse, vist i plankartet med tunnellinje øst for Drammen stasjon.
Fra østsiden av Bybrua foreslås det trapp til alle perronger. Dette blir en ny og fullverdig adkomst som
styrker byaksen. Gangavstanden spesielt til og fra Bragernes blir kortere. Trappene fra Bybrua øker
kapasiteten for reisende til og fra stasjonen samtidig som det gir god lesbarhet og opplevelseskvalitet.
Planen bygger på en god måte opp under to av de viktigste utviklingsstrategiene i Drammen: «Byaksen» og «Elvebyen». I tillegg gir den Strømsø en ny, attraktiv stasjon med bedre kapasitet. Stasjonens
betydning for tilliggende arealer belyses godt av utviklingen som skjer langs Doktor Hansteins gate.
Større områdeutviklinger som Nybyen, Nettbusstomta, Marienlyst og Kreftings gate 33 og 37 vil også
dra nytte av et styrket stasjonsområde. Beliggenhet i nærheten av viktige kollektivknutepunkt er attraktivt i eiendomsmarkedet. Fortetting og byutvikling rundt stasjonsområder er en ønsket utvikling i tråd
med overordnede mål knyttet til areal- og transportplanlegging.
Gulskogen stasjon
Ombygging av stasjonen med spor til 4 plattformer åpner muligheten for å forbedre trafikktilbudet vesentlig. Ny stasjon oppfyller kravene om universell utforming og forbedrer situasjonen for gangtrafikk til
og fra perrongene vesentlig. Stasjonen er foreslått med to nye gangkulverter som gir flere adkomster
til perrongen, bedre tilgjengelighet og gode muligheter til å integrere stasjonen i bystruktur. Med ombygging av Baker Thoens allé til fire felt, reguleres busstopp som vil gi gode forutsetninger for overgang mellom buss og jernbane.
Planprogram for kommunedelplan for Gulskogen Nord er fastsatt. Utredning av konsepter for utforming av stasjonsnære tomter inngår i dette arbeidet. Ulike alternativer vurderes, bl.a. en «Stasjonsby», en «Båndby» og en «Stasjons- og båndby». Boligandelen skal økes og det skal være rom
for næringsutvikling. Bydelens viktige innslag av skoler og idrett skal videreutvikles.
Sundlandområdet skal utvikles og Gulskogen Vest er i kommuneplanen vist som et fremtidig utviklingsområde for ny boligbebyggelse.
En ny, kapasitetssterk stasjon med publikumsrettede adkomster vil på en god måte bygge opp under
planlagt utvikling i bydelen.

7.6

Grunnerverv

Bygging av ny jernbane krever arealer og rettigheter. Arealbeslaget kan være midlertidig til anleggsområder eller permanent til nye jernbaneanlegg. Det angis også permanent klausulering av arealer.
Anleggsarbeidene kan ikke starte før det er inngått avtale med, eller ekspropriert arealer fra grunneierne.
Prosessen med grunnerverv skal sikre at de som er grunneiere får den erstatningen de har krav på og
at de blir ivaretatt gjennom både planleggingsfase og anleggsfase. Reguleringsplanen gir gyldig
grunnlag for ekspropriasjon i ti år fra planen er vedtatt. Grunneiere (rettighetshavere) kan ikke kreve
erstatning etter skjønn før etter at reguleringsplan er vedtatt.
Bane NOR har satt i gang samtaler med mange av grunneierne som er mest berørt tidlig i reguleringsplanfasen. Bane NOR tar direkte kontakt med alle som må avstå grunn og rettigheter, og informerer
om hva som skal skje og hvilke regler som gjelder. I tillegg arrangeres det offentlige informasjonsmøter som retter seg mot plan- og anleggsgjennomføringen generelt. Grunnerverv tar utgangspunkt i de
vedtatte reguleringsplanene, men informasjon og forhandlinger om frivillige avtaler starter ofte før planen er vedtatt (normalt ett til to år før anleggsstart).
For mer informasjon om grunnerverv, se informasjonsbrosjyre på internett: http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/drammen-kobbervikdalen/berorte-naboer/
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Hensikten med å klausulere arealer er for å sikre f.eks. betongkulverter eller spuntstag mot laster/trykk, boring eller graving ovenfra på arealer som Bane NOR ikke eier. Arealene kan benyttes til
annen bruk, så lenge baneanlegget ikke påvirkes negativt. For eksempel må spunten (støttekonstruksjon av stål) ved Sundhaugen avstives med skråstag som føres ut i løsmassene under Strømsgodset
kirke. Det aktuelle arealet klausuleres for å sikre stagene/spunten, men på terreng kan arealene ved
kirken brukes som i dag.

7.7

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
ved all arealplanlegging, jfr.§ 4.3.
Målet med analysen har vært å gi en overordnet og representativ fremstilling 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.
Det er gjennomført fareidentifikasjonsmøte med deltakere fra ulike etater i kommunen, Glitre Energi
Nett, Politiet, Vestre Viken Ambulanse, Fylkesmannen, Drammensregionens Brannvesen IKS, Bane
NOR og Norconsult. Det har også vært jevnlige møter med Statens vegvesen.
I farekartleggingen er mulige farer identifisert, og det er angitt om de ulike farene vil vurderes videre i
den overordnede risikovurderingen. For hendelser i det gule området bør risikoreduserende tiltak vurderes, mens hendelser i det grønne området innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende
tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for hendelsene i det grønne området kan reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør det imidlertid vurderes å iverksette tiltak også for
disse hendelsene.
De identifiserte uønskede hendelsene er hovedsakelig relatert til flom og stormflo, oversvømmelse fra
sidebekker, grunnforhold, trafikksikkerhet og massetransport. Det er også identifisert risiko tilknyttet
naturmiljø.
Risikoen vurderes som akseptabel for driftsfasen, gitt at forutsetningene som er angitt og tiltakene
som er foreslått følges opp i den videre planleggingen og prosjekteringen og anleggsfasen.
Mesteparten av de identifiserte uønskede hendelsene i anleggsfasen er knyttet til 3. person og trafikksikkerhet. I videre planlegging og i anleggsfasen må fokus være på gode løsninger som ivaretar sikkerheten for 3. person og adkomstmuligheter for nødetatene.
Risikoen vurderes som akseptabel også for anleggsfasen, forutsatt at forutsetningene som er angitt og
tiltakene som er foreslått vurderes og implementeres i den videre detaljprosjekteringen.
Når ny jernbanebru over E18 skal bygges, vil E18 måtte legges om. E18 sideforskyves og skiltes 70
km/t. Statens vegvesen har utarbeidet egen risikovurdering av denne midlertidig omleggingen av E18
[16]. Foreslåtte risikoreduserende tiltak er i stor grad forhold entreprenøren må gjennomføre i anleggsperioden. Risikovurderingen har også ført til en ekstra vurdering av anleggstrafikkens påvirkning på
myke trafikanter ved Gundesølina.
For ytterligere informasjon vises det til ROS-analysen [21].

7.8

Miljøoppfølgingsplan

Parallelt med forslaget til detaljreguleringsplanen er det utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan
(MOP) for anleggsfasen [22]. Miljøoppfølgingsplanen skal bidra til å 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, sentrale retningslinjer ivaretas.
• MOPen danner grunnlag for miljøkravkrav som inngår i tilbudsdokumenter og i kontrakt med
entreprenør.
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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 konkrete tiltak. Konkrete krav til
entreprenører og detaljert opplegg for informasjon og oppfølging i forhold til omgivelsene er beskrevet
i denne miljøoppfølgingsplanen. Grunnlaget for tiltakene er konsekvensutredningen, tilbakemeldinger
gjennom offentlig ettersyn av kommunedelplanen og mål og krav i miljøprogrammet og uønskede
hendelser identifisert i miljørisikoanalysen.
Det er identifisert relevante miljøtema i MOPens kap. 4. Identifiserte uønskede hendelser for ytre miljø
og tilhørende avbøtende tiltak er videreført til en miljørisikoanalyse og tatt med videre i MOPen. Miljøoppfølgingsplanen er organisert slik at miljøkravene for hvert miljøtema er delt opp i henhold til entrepriseoppdeling, dvs.:
• Entreprise E10: Drammen – Gulskogen inkludert stasjonene
• Entreprise E20: Løsmassetunnel
• Entreprise E30: Tunnel med tverrslag og dagsone i Skoger
For å sikre at miljøkravene gjennomføres, er hensynet gjort juridisk bindende i planbestemmelse punkt
2.2: «Miljøtiltak skal iverksettes og følges opp av byggherre og/eller entreprenør i henhold til den til
hver tid oppdaterte miljøoppfølgingsplan.»
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8 FORUTSETNINGER OG ANDRE PLANER
En rekke vedtatte overordnede planer og nasjonale føringer har betydning for planarbeidet. De mest
sentrale er omtalt i de påfølgende delkapitler.

8.1

Nasjonale føringer

Forskrift om konsekvensutredninger (revidert 01.01.2015)
Forskriften [6] er en presisering og utfylling av plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Krav til konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende
behandling av forslag til planprogram.
Kommunedelplan for jernbanen ble utredet i tråd med utredningsplikten beskrevet i § 2c, kategorien
"kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål", som alltid skal konsekvensutredes.
Jernbane er for øvrig et tiltak som er nevnt som punkt 18 i vedlegg 1. Normalt skal tiltaket da konsekvensutredes på reguleringsplannivå, men "der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på høyere
plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan" skal ikke planen konsekvensutredes en gang til (§ 2, andre ledd).
Tiltaket er utredet i tråd med forskriften og i samsvar med fastsatt planprogram. I tråd med fylkesmannens uttalelse til kommunedelplanen og varslet reguleringsplanarbeid, er tidligere utredninger supplert
og nærmere spesifisert.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Forventningene [4] 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.
Planen er utformet i nær dialog med Drammen kommune. Planen skal diskuteres i regionalt planforum. Som et nasjonalt løft for jernbanen i IC-området, støtter planen opp om bærekraftig utvikling ved
å være en effektiv og attraktiv kollektivløsning.
Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene [5] er å oppnå samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, samt
bidra til effektive planprosesser. Infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres,
og knutepunkter for kollektivtrafikken bør ha gode overgangsmuligheter mellom ulike transportmidler.
Reguleringsplanen sikrer areal for infrastruktur for kollektivtrafikk. Utbedring av Drammen og Gulskogen stasjoner bygger opp under en knutepunktbasert utvikling i hovedstadsområdet.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Formålet med retningslinjene [11] 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.
Nye ombygde stasjoner vil øke tilgjengeligheten generelt, noe som er i barn og unges interesser også.
Det er ellers vurdert konsekvenser i anleggsfasen og konsekvenser for nærmiljø, lekeområder etc.
Omlegging av gater og gang-/sykkelveier er vurdert. Forholdet til myke trafikanter er utredet i egne
fagrapporter og belyst i kapittel 5.7, 5.12 og 6.4.
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
Formålet med retningslinjen [12] 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 vei- og baneanlegg. Planforslaget legger ikke opp til ny støykilde, men traseen blir
flyttet og vil gi endret støysituasjon for bebyggelsen rundt.
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Støy er utredet, og beskrevet i kap. 5.5-5.6 og fulgt opp i planbestemmelse 2.4 for å sikre at forholdet
følges opp i senere bygge- og anleggsfase.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
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. Loven er relevant for Drammenselva og ellers der korridoren går gjennom naturområder.
Naturmiljø er utredet i henhold til planprogrammet, og supplert i reguleringsplanfasen. Planbestemmelse 2.2 sikrer at videre arbeid og tiltak skal gjennomføres i tråd med tiltakshavers miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen [22], der miljøtiltak videreføres inn i prosjekteringsfasen.
Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE, revidert 22. mai 2014)
Retningslinjene [13] 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.
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse og egen fagutredning for flom, stormflo og overvann.
Stormflo er omtalt i kap. 5.3. Skredfaren er også utredet og resultatene fremkommer i kap. 5.16.

8.2

Regionale planer, Buskerud

Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023

Figur 53: Areal- og transportstrategi Buskerudbyen, knutepunktplassering.
Planen [14] gir føringer for utvikling av areal- og transportsystem i Buskerud. Planen skal legge til rette
for den forventede befolknings- og næringsveksten i byområdet frem mot 2023, og har følgende målsetting:
• Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig
• Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere
• Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner
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Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen arealutviklingen og transportsystemet

Det skal legges til rette for at strekningen Drammen – Kongsberg kan betjenes av et moderne togtilbud med minimum to avganger i timen.
Planforslaget IC Drammen – Kobbervikdalen tilrettelegger for et bedre togtilbud, med økt kapasitet
både på Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. I tillegg vil strekningen Drammen-Gulskogen være
en begynnelse på nytt dobbeltspor til Hokksund / Kongsberg.
Utredning av fremtidig areal- og sporbehov for Nedre Buskerud
I 2013-2014 ble det gjennomført en utredning av fremtidig areal- og sporbehov for Nedre Buskerud [3].
Gjennom utredningen ønsket man å avklare hvordan ny Vestfoldbane kan føres til/fra Drammen stasjon og hvordan dette har betydning for arealbruken på Strømsø, og for utviklingen av sporområdene
før og etter Drammen stasjon. Utredningen anbefalte bl.a. at det skal være planskilt kryssing mellom
Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vest for Drammen stasjon. Ulike konsepter inkludert avgreningen for
Vestfoldbanen, ble utviklet og vurdert.
Utredningen med supplerende vurderinger viser at konseptalternativet kalt «Stasjon Strømsø light»
(med Drammen stasjon lokalisert som i dag) var det konseptet som kom best ut og som ville resultere
i høyest kostnadseffektivitet.
Konseptet med Drammen stasjon lokalisert som i dag er derfor anbefalt å ligge til grunn for den videre
utviklingen av jernbanen i Nedre Buskerud. En rendyrking av dagens retningsdrift (hvor trafikken i én
retning er samlet på samme side av stasjonen) vil kunne betjene trafikken over Drammen stasjon i et
2040-perspektiv, og løsningen vil kunne fungere uten bygging av ny jernbanebru over Drammenselva.
Det er også positivt at Vestfoldbanen kan grenes av på flere steder vest for stasjonen i dette alternativet.
Bane NORs ledelse vedtok i mars 2015 at dette konseptet skal legges til grunn for InterCity-utbyggingen, og det har vært førende for arbeidet med kommunedelplan og reguleringsplan.
Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet
Planen er både en strategi
for sykkelsatsingen og utviklingsplan for det sammenhengende regionale
sykkelvegnettet i byområdet. Blå linje er fremtidig
høystandard sykkelveg. Temaplanen ble vedtatt i Bystyret 20. des. 2016.
Reguleringsplanen legger
til rette for en fremtidig
sykkelveg over Baker Thoens allé, Vintergata og Kreftings gate. Selve sykkelvegen må planlegges som en egen plan.

8.3

Gjeldende samarbeidsavtaler og kommuneplaner

Samarbeidsavtale for jernbane- og byutvikling i Drammen
I februar 2012 inngikk Bane NOR, NSB, ROM eiendom og Drammen kommune en samarbeidsavtale
for å sikre en helhetlig og samlet jernbane- og byutvikling i Drammen. Avtalen omfatter rundt 600 dekar, hvor om lag 435 dekar frigjøres til byutvikling deriblant Sundland og Nybyen. Denne vil ligge til
grunn for videre utvikling i Drammen.
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Figur 54: Avtale om samlet jernbane- og byutvikling i Drammen (KPs arealdel, planbeskrivelse s. 42).
En ny samarbeidsavtale 2 ble behandlet av formannskapet 12. mai 2015. Den er en oppfølging og
konkretisering av den første samarbeidsavtalen, og har oppgradering av jernbaneanleggene på Holmen som et hovedfokus. I tillegg omhandler den fremtidige planer for Vestfoldbanen, Drammen stasjon, Nybyen og Sundland.
Avtalen har vært en viktig premissgiver for arbeidet med nytt dobbeltspor gjennom Drammen. Foreslått båndlagt korridor vest for Nybyen tilsvarer avmerket blått areal ved Sundhaugen. Valg av korridor
og forslag til regulering følger dermed opp intensjonene i samarbeidsavtalen.
Kommuneplanens arealdel 2014-2025

Figur 55: Kommuneplanens arealdel, utsnitt fra sentrum.
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I forhold til arbeidet med plan for nytt dobbeltspor, vil kommuneplanens arealdel [9] som knyttes til
langsiktige arealvurderinger, være den viktigste overordnede planen å forholde seg til. Aktuelle utsnitt
fra ny arealdel, er vist i Figur 55, Figur 56 og Figur 57.
Arealet ved Sundland og Grønland er i kommuneplanen avsatt til "Kombinert formål bybebyggelse"
(gul-hvit skravur). Arealene i retning Gulskogen er ellers avsatt til offentlig bebyggelse (rødt), næring
(lilla) og sentrumsformål (brunt). Det meste av arealene mellom Øvre Sund bru og Rødgata er avsatt
til transformasjonsområder (brun-hvit skravur). Mellom Gulskogen og Pukerud er det foreslått fremtidig
byggeområde for bolig (gult).
Det er vedtatt å bygge ny Tilfartsvei vest. Veien vil bli en forbindelse fra E134 under Gulskogen, i dagen gjennom Sundlandområdet, og videre under jernbanen med tilkobling til rundkjøring ved Øvre
Sund bru. Det er også planlagt en ny veiforbindelse vest for Gulskogen fra Skogliveien under Sørlandsbanen til Øvre Eikervei.

Figur 56: Kommuneplanens arealdel, utsnitt fra Gulskogen og Pukerud.
I Kobbervikdalen er landbruks-, natur- og friluftsområdene (grønt) dominerende vest for dagens jernbane, hvor en tenker seg at jernbanetraseen skal koble seg til eksisterende dobbeltspor.

Figur 57: Kommuneplanens arealdel, utsnitt fra Kobbervikdalen.
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Det er i vedtatt plan ikke satt av arealer til jernbanetraseen, og tiltaket IC Drammen – Kobbervikdalen
vil kreve inngrep i arealer som er avsatt til andre formål.
Prosjektet samordner seg med Tilfartsvei Vest som beskrevet i kap. 4.3.
Det er ønske om høystandard sykkelvei på nordsiden av Sørlandsbanen. Det er i konsekvensutredningen ikke gjort detaljerte vurderinger av en sykkelvei, men i reguleringsplanen er det lagt til rette for
en sykkelvei over Baker Thoens allé, Vintergata og Kreftings gate. Muligheten for å trekke denne over
undergangen i Rødgata vil ikke lengre være til stede, men det skal være mulig å anlegge sykkelvei
nord for planområdet.
Kommuneplanen forutsetter fortetting rundt stasjonene, noe som vil bygge opp under tiltaket.
Kommunedelplan Sentrum (2006)
Kommunedelplanen [10] fastsetter bestemmelser og retningslinjer for utbygging i sentrumsområdene
på Strømsø fra Holmen til Øvre Sund bru, inkludert jernbanestasjonen og godsterminalen i Nybyen.
Fokuset ligger på å styre utbyggingen mht. rekkefølge, utforming, miljøkrav, kulturminnevern etc.
Støyforhold, flomsikring og friluftsområder ved elva er viktige forhold i planen som har relevans for tiltaket. Temaene er utredet i spesifikke fagrapporter og belyst i kap. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 og 5.12.

8.4

Kommunedelplaner og sektorplaner under arbeid

Plan ID
396

Navn
Kommunedelplan for Gulskogen Nord
- Planprogram fastsatt 20.06.2017 (PS 0103/17).
Landbruksplan for Drammen
- Foreslått revidert i kommunal planstrategi.
Hovedplan for vei og trafikksikkerhet
- Foreslått revidert i kommunal planstrategi med stipulert vedtak 2017.
Handlingsplan for sykkel
- Foreslått revidert i kommunal planstrategi med stipulert vedtak 2017.
Parkeringsstrategi
- Foreslått revidert i kommunal planstrategi med stipulert vedtak 2017.
Ny plan for hjorteviltet i Drammen
- Foreslått utarbeidet i kommunal planstrategi med stipulert vedtak 2017.
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø
- Foreslått utarbeidet i kommunal planstrategi med stipulert vedtak i 2017.
Beredskapsplan med risiko- og sårbarhetsanalyse 2014
- Foreslått revidert i kommunal planstrategi i perioden 2017-20.

Kommunedelplan for Gulskogen Nord (2016-)
Kommunedelplanen skal gi tydelige føringer for en utvikling av Gulskogen nord i tråd med kommunens
overordnede visjon om «Byvekst med kvalitet». Planen skal fastsette et helhetlig, strategisk byplangrep som angir lokalisering av hovedstrukturene knyttet til grønn/blå, teknisk og sosial infrastruktur,
samt definere de viktigste offentlige rommene og deres rolle og funksjon. Videre skal planen definere
utbyggingsområder og hvilke hovedformål disse kan ha.
Forslag til reguleringsplan for en ny, kapasitetssterk stasjon med publikumsrettede adkomster vil på
en god måte bygge opp under planlagt utvikling i bydelen.
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Figur 58: Kommunedelplan for Gulskogen Nord, planavgrensning med eksisterende regulering.

8.5

Gjeldende reguleringsplaner

Tabell 6: Gjeldende reguleringsplaner
Plan ID
Navn
358
Områderegulering for Sundland (2015)
365
Detaljregulering av E134 Strømsåstunnelen (2016)
53/3

374

22/5
47/4
239
305
48/10
48/7

Tverrslag til ny E134, Strømsåstunnelen (1997)

Detaljregulering planundergang Rødgata (2015)
Detaljregulering for Drammen stasjon/Doktor Hansteins gate
Reguleringsplan for Arbojordet (2009)
Tverrvei, fra Eikerveiene til Prof. Smiths Alle (1996)
Reguleringsplan for Union Brygge, Grønland (2002)
Reguleringsplan for Kreftings gate (2002)
Reguleringsplan for Skamarken (2005)
Reguleringsplan for Jernbanegata 4, Bueslaget (2002)
Reguleringsplan Professor Smiths allé (FV 35), gang- og sykkelvei (2000)
Reguleringsplan for området Blektjernveien – 4. Strøm Terrasse (1983)
Regulering av friareal med klubbhus ved Austadkollen (1965)
Reguleringsplan for Drammen stasjon og Tollbugata nord (2003)
Reguleringsplan for omlegging av E18, Eik – Vestfold grense og NSB i Kobbervikdalen
(1992)
Reguleringsplan for strandsonen fra Drammen stasjon til «Gyldenløve brygge» (2005)
Detaljregulering for Gulliksrud boliggrend (2016)
Reguleringsendring av gang- sykkelveg langs Gundesølina (1994)
Reguleringsplan fyllingsområde X3, Kobbervikdalen

Områderegulering for Sundland (2015)
Arealet foreslås i hovedsak regulert til sentrumsformål (bolig, forretning og næring), boligbebyggelse,
undervisning, og offentlig eller privat tjenesteyting samt vei og friområde. Planen omfatter også trasè
for ny Tilfartsvei vest.
Områdereguleringen legger til rette for utbygging av ca. 260.000 m2 BRA. Av dette er det ca. 800 boliger i tillegg til offentlig- og privat tjenesteyting, undervisning og andre næringsfunksjoner. En del av de
eksisterende bygninger har verneverdi.
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Figur 59: Vedtatt områderegulering av Sundland, inkludert Tilfartsvei vest / tilfartsvei Konnerud (sluttbehandlet 16.06.2015)
I anleggsperioden vil planen berøres i noen grad. Kulvert for Tilfartsvei vest under Sørlandsbanen koordineres med etablering av nytt dobbeltspor for Sørlandsbanen. Jernbanearealet ved Strømmorenen
vil bli noe annerledes som følge av et litt bredere tverrsnitt.

8.6

Reguleringsplaner under arbeid

Følgende reguleringsplaner er under arbeid i eller ved planområdet:
Tabell 7: Reguleringsplaner under arbeid
Plan ID
Navn
388
Reguleringsplan for Tilfartsvei vest del 2 og Tilfartsvei Konnerud
319
Detaljregulering for Doktor Hansteins gate 21 m/ flere
356
Detaljregulering Kreftings gate 33
290
Detaljert reguleringsplan for Kreftings gate 43 - 46
336
Detaljregulering for Gulskogen senter, Guldlisten 35 og Guldlisten 20
369
Detaljregulering for Konnerudgata 71 og 73, Blektjernveien 2a og b
349
Detaljregulering for Professor Smiths allé 54
371
Detaljregulering for Vintergata 11, 15, Professor Smiths allé 46, 48, 50A og 50
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