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1 GENERELT
Disse bestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning på plankart
med Arealplan ID 0602-398. Plankartet er å oppfatte som ett kart som består av 14 delkart
på/over grunnen (inkl. to utsnitt for vertikalnivå 1) og 16 under grunnen.
1.1

Planens hensikt
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for bygging av ny dobbeltsporet
jernbane på InterCity-strekning 32 mellom Drammen stasjon og Skoger samt mellom
Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Begge stasjonene bygges om.
Tiltakshaver er Bane NOR SF, heretter benevnt Bane NOR.

1.2

Vertikalnivå
Reguleringsplanen har tre vertikalnivå: nivå 1 (under grunnen) nivå 2 (på grunnen)
og nivå 3 (over grunnen).

1.3

Reguleringsformål under grunnen
Nivå 1 (under grunnen) reguleres til følgende formål:
Arealformål (Pbl § 12-5)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Veg (SV)
- Kjøreveg (SKV)
- Gang-/sykkelveg (SGS)
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
- Trasé for jernbane (STJ)
- Annen banegrunn – tekniske anlegg (SBT)
- Annen banegrunn – grøntareal (SBG)
- Vann- og avløpsnett (SVA)
Hensynssoner (Pbl § 12-6)
Sikringssoner
- Sikringssone – Tunnel (H190)
Bestemmelsesområder (Pbl § 12-7)
- Midlertidig anlegg- og riggområde

1.4

Reguleringsformål på grunnen
Nivå 2 (på grunnen) reguleres til følgende formål:
Arealformål (Pbl § 12-5)
Bebyggelse og anlegg
- Bebyggelse og anlegg (BA)
- Boligbebyggelse (B)
- Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
- Sentrumsformål (BS)
- Næringsbebyggelse (BN)
- Kontor (BK)
- Hotell/overnatting (BH)
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Industri (BI)
Energianlegg (BE)
Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB)
Forretning/kontor (BKB)
Forretning/kontor/industri (BKB)
Forretning/industri (BKB)
Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB)
Kontor/industri (BKB)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S)
- Veg (SV)
- Kjøreveg (SKV)
- Fortau (SF)
- Gang-/sykkelveg (SGS)
- Gangveg/gangareal (SGG)
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
- Trasé for jernbane (STJ)
- Annen banegrunn – tekniske anlegg (SBT)
- Annen banegrunn – grøntareal (SBG)
- Kollektivholdeplass (SKH)
- Parkeringsanlegg (SPA)
- Parkeringsplasser (SPP)
- Parkeringshus/-anlegg (SPH)
- Vann- og avløpsnett (SVA)
Grønnstruktur (Pbl § 12-5)
- Grønnstruktur (G)
- Turveg (GT)
- Friområde (GF)
- Park (GP)
- Vegetasjonsskjerm (GV)
Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (Pbl § 12-5)
- LNFR-areal (L)
- Jordbruk (LJO)
- Friluftsformål (LF)
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Pbl § 12-5)
- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V)
Hensynssoner (Pbl § 12-6)
- Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass (H130)
- Sikringssone – Frisikt (H140)
- Faresone – Flomfare (H320)
- Bevaring – Kulturmiljø (H570)
Bestemmelsesområder (Pbl § 12-7)
- Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (vegrett)
- Midlertidig anlegg- og riggområde
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Reguleringsformål over grunnen
Nivå 3 (over grunnen) reguleres til følgende formål:
Arealformål (Pbl § 12-5)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Veg (SV)
- Kjøreveg (SKV)
- Gang-/sykkelveg (SGS)
Hensynssoner (Pbl § 12-6)
- Bevaring – Kulturmiljø (H570)

2 FELLESBESTEMMELSER
2.1

Rekkefølgekrav

2.1.1

Før tillatelse til tiltak
a) Før anleggsarbeidene kan igangsettes må det utarbeides en plan for
anleggsgjennomføring, med tilhørende støyutredning. Støydempende og andre
avbøtende tiltak skal fremkomme, og må være gjennomført før tiltak iverksettes.
Avvik fra grenseverdien må omsøkes.
b) Før tillatelse til riving kan gis for bygninger, skal:
1. De kulturhistoriske verdiene for Bybrua og bygninger i klasse A og B, inkludert
stasjonsbygningen på Gulskogen stasjon (ref. Drammen kommunes
kulturminneregistrering) dokumenteres. Dokumentasjon skal foreligge i form av
grundig beskrivelse, historikk, oppmåling, kart, fotografier osv.
Fylkeskommunen skal ha kopi av slik dokumentasjon.
2. Det dokumenteres hvordan rivingen skal gjennomføres uten å forårsake
forurensningsspredning. Ved fare for forurensningsspredning skal det
utarbeides tiltaksplan for håndtering av massene. Tiltaksplanen skal
godkjennes av kommunen.

2.1.2

Før arbeidene igangsettes skal følgende være godkjent av Drammen kommune
a) Før arbeid kan igangsettes på felt STJ1, skal det dokumenteres ovenfor
kommunen at forurenset grunn er tilstrekkelig sikret for utlekking til Drammenselva.
Tiltaksplan skal godkjennes av Drammen kommune.
b) Utomhusplan for midlertidige og nye grønt- og trafikkområder skal foreligge og
være godkjent av Drammen kommune. Utomhusplanen skal vise og redegjøre for:
a. Eksisterende og fremtidig terreng.
b. Universell utforming.
c. Møblering, vegetasjon, belysning og materialbruk.
d. Håndtering av overvann.
e. Overganger mot tilliggende fortaus- og gatearealer, samt tilliggende
bebyggelse for å sikre helhetlig terrengtilpasning.
c) Før igangsettelse skal det utarbeides en plan for midlertidige og permanente
løsninger for anlegg som kan bli skadet som følge av utbyggingen. Dette gjelder
blant annet vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, adkomster, strøm, tele/fiber og
lignende. Dette omfatter også en beredskap for midlertidig vann- og
strømforsyning. Det skal dokumenteres at løsningene som velges minimum skal
oppnå samme kapasitet, funksjon og driftsikkerhet som dagens situasjon. Planene
skal godkjennes av Drammen kommune.
d) Det skal utarbeides detaljerte planer for trafikkarealer, inkl. gang- og sykkelveier,
fortau, skiltplaner, fysisk sperring av kjørevei/gang- og sykkelvei, trafikksikkerhet,
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opparbeidelse av sidearealer og grøntområder. Planene skal være i tråd med
Statens vegvesens håndbøker og/eller Drammen kommunes vedtatte instrukser
eller normer og godkjennes av ansvarlig vegmyndighet før arbeidet kan
igangsettes.
Før arbeid kan igangsettes på Drammen stasjon skal det dokumenteres ovenfor
kommunen at landkaret på Strømsøsiden av Bybrua ikke skades eller påvirkes
negativt og at funksjonen opprettholdes i henhold til dagens standard. Det skal
også dokumenteres at Bybrua på et senere tidspunkt kan bygges om over elva
uten at dette skader eller påvirker drift av jernbanen.
Før arbeidet kan igangsettes på kommunalt eid, disponert eller driftet anlegg eller
grunn skal kommunen godkjenne planene. Planene skal være i tråd med det til
enhver tid gjeldende regelverk, herunder kommunens graveinstruks, va-norm,
gate- og lysnorm, eller bestemmelser angitt i denne planen, der dette er aktuelt.
Tilbakeføring skal skje iht. kravene til universell utforming. Dersom materialvalg og
fargebruk ikke er angitt i gjeldende regelverk, skal det brukes materialer av
tilsvarende standard som kommunen normalt krever.
Før arbeidet kan igangsettes på felt o_SBG1, skal det være gjennomført en
kartlegging og dokumentasjon av den delen av hageanlegget tilhørende Smithestrøm gård som berøres av anlegget.

2.1.3

Riks- og fylkesveger
a) Før arbeidene kan igangsettes må det være godkjent gjennomføringsavtale
mellom Bane NOR og SVV i alle grensesnitt som berører riks- og fylkesveg.
b) Dersom jernbanetunnelen bygges før Strømsåstunnelen skal det forberedes for
vegtunnelene ved injisering og ekstra sikring.
c) Dersom jernbaneanlegget kommer først skal det forberedes for Tilfartsveg Vest del
1 under jernbaneanlegget slik at veganlegget kan bygges i ettertid uten å innvirke
på jernbanen.

2.1.4

Før anlegget kan tas i bruk i henhold til plankartet
Før Drammen stasjon kan tas i bruk, skal det være:
a) Ferdigstilt trafikksikre og universelt utformede gangforbindelser til og mellom
plattformene på Drammen stasjon, som vist på plankartet
b) Ferdigstilt trappeadkomst mellom alle plattformer på Drammen stasjon og Bybrua
c) Ferdigstilt undergang fra Strømsø torg og stasjonsbygningen på Drammen stasjon
til alle plattformer og til Elvepromenaden
d) Gjennomført gjenoppbygging av Bybrua iht. dagens regler og utvidet fortau på
Bybrua med minimum 2 m på nedstrøms side fra og med eksisterende trapp på
Strømsø torg til og med eksisterende trapp til elvepromenaden.
e) Tangensporet være nedlagt og fjernet på strekningen fra Drammen stasjon til
Rundtom. Dette forutsetter at Drammen kommune og Bane NOR har kommet fram
til et omforent erstatningsareal som er klar for bruk når Tangensporet nedlegges.
f) Ferdigstilt ny gang- og sykkelundergang i forlengelsen av Ryddinggangen.
Før Gulskogen stasjon kan tas i bruk, skal det være:
g) Ferdigstilt trafikksikre og universelt utformet gangforbindelser til og mellom
plattformene på Gulskogen stasjon, som vist på plankartet
h) Ferdigstilt 2 underganger på Gulskogen stasjon, der den ene også knyttes til
undergangen i Baker Thoens allé med trapper og rampe.
i) Ferdigstilt ny undergang i Vintergata med tilhørende gang- og sykkelveg knyttet til
eksisterende fortau eller gang- og sykkelvei i hver ende.
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j)

Ferdigstilt nytt stasjonsområde med bilparkering, MC-parkering, utendørs
sykkelparkering, sykkelhotell, kiss&ride, HC-parkering, snuplass og
korttidsparkering inkl. taxi.
k) Ferdigstilt flyttet sykkelhotell. Det skal vurderes om det er mulig å flytte
sykkelhotellet under ett uten vesentlig demontering.
l) Ferdigstilt Guldlisten gang- og sykkelvei sør for stasjonen.
m) Ferdigstilt gang- og sykkelvei-forbindelse mellom trapp fra undergang Rødgata og
til stasjonsområde på nordsiden med 3 meters asfaltert bredde
Senest ett år etter at Gulskogen stasjon er tatt i bruk, skal det være:
n) Ferdigstilt Baker Thoens allé i 4 felt og tosidig sykkelvei med fortau, på strekningen
fra Guldlisten til kryss ved Stasjonsgata.
o) Ferdigstilt ny Høvlerismetten gang- og sykkelbru over Baker Thoens allé.
Før hele baneanlegget kan tas i bruk, skal det være:
p) Nybyen godsterminal være nedlagt og sportilgangen fjernet.
q) Opparbeidet og etablert trafikksikre adkomstveier, underganger, gang- og
sykkelveier, park og grøntarealer i henhold til plankart og utomhusplan, godkjent
av Drammen kommune.
r) Tilfredsstillende kapasitet, trafikksikkerhet og miljø på og langs veinettet, spesielt
skolevei.
s) Tilfredsstillende kommunaltekniske anlegg og energiforsyning.
t) Tilfredsstillende skjerming mot støy.
u) Opparbeidet støyskjermer som er innregulert i plankartet.
Senest ett år etter at dobbeltsporet er tatt i bruk, skal:
v) Alle rigg- og anleggsområder være tilbakeført til opprinnelig stand eller i den stand
som følger av avtale med grunneier. Drammen kommune skal godkjenne evt. ny
bruk av områdene
w) Alle arealer som har fått redusert kvalitet som følge av byggingen eller prosjektet
være utbedret og ferdigstilt, herunder områder som eies, driftes eller disponeres av
andre enn Bane NOR. Utbedringene skal godkjennes av vegholder/Drammen
kommune før anlegget kan tas i bruk.
x) Grøntområdet mellom Nybyen og Strømmorenen være ferdig opparbeidet. Det
skal forsøkes å gjenskape dagens uttrykk med trær og beplantning.
y) Den delen av Skamarken som ikke er tatt i bruk til jernbaneformål være ferdig
opparbeidet til offentlig tilgjengelig park.
z) Turvei Gundesølina-Dråpen være ferdig opparbeidet
2.1.5

Nedleggelse av eksisterende trasé
a) Senest innen ett år etter at nytt dobbeltspor er tatt i bruk skal all jernbaneteknisk
infrastruktur, herunder bl.a. skinner, sviller, kjøreledning, master, kabler og
kabelkanaler, ballastpukk i nødvendig grad, skilt og gjerder være fjernet.
b) Det skal være trygt å oppholde seg og ferdes på og langs eksisterende trasé
c) Senest innen ett år etter at nytt dobbeltspor er tatt i bruk skal alt av forurensede
masser være fjernet eller sikret mot utsiving til omkringliggende arealer, jfr.
Forurensningsloven.
d) Alle fyllinger og konstruksjoner på eksisterende trasé fra ny søndre tunnelportal skal
fjernes senest innen 1 år etter at nytt dobbeltspor er tatt i bruk. Dette gjelder også
eksisterende jernbanebru over E18.
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2.1.6

Fri ferdsel i Baker Thoens allé, Arboalleen og Vintergata
a) Baker Thoens allé skal være åpen for kjørende i to felt og for gående og syklende i
minst ett felt gjennom hele anleggsfasen, med unntak av korte stengninger i
forbindelse med spunting, riving, støping eller tilsvarende sikkerhetskritiske
arbeider.
b) Det skal tilstrebes å sørge for åpen ferdsel for gående og syklende gjennom enten
Arboalleen eller Vintergata under hele anleggsfasen. Dersom dette ikke er mulig
må perioden hvor disse er stengt samtidig være kortest mulig.
c) Baker Thoens allé skal være åpen for gående og syklende dersom Arboalleen og
Vintergata er stengt samtidig.
d) Baker Thoens allé og undergangen i Rødgata skal ikke være stengt for gående og
syklende samtidig.

2.1.7

Levering av data i henhold til FKB-standard
Bane NOR må levere data i henhold til FKB-standarden til kommunen fortløpende, og
senest innen 6 måneder etter at hvert delprosjekt av utbyggingen er ferdig.

2.2

Miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen (MOP)
Arbeid og tiltak i medhold av denne reguleringsplan skal gjennomføres i tråd med
tiltakshavers miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen, utarbeidet i samsvar med
tiltakshavers retningslinjer for slik plan. Miljøtiltak skal iverksettes og følges opp av
byggherre og/eller entreprenør i henhold til den til hver tid oppdaterte
miljøoppfølgingsplan. Kommunen skal høres om planen.

2.3

Sikringsgjerder
Innenfor arealer regulert til trasé for jernbane og annen banegrunn kan Bane NOR
sette opp sikringsgjerder mot jernbanen.

2.4

Støy, vibrasjoner og strukturlyd

2.4.1

Støy- og vibrasjonsforhold i driftsfase
a) Grenseverdiene i tabell 3 i Miljødirektoratets retningslinje for behandling av
støy i arealplanleggingen (T-1442) eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer
som erstatter disse, skal legges til grunn ved dimensjonering av permanente
støytiltak. For eiendommer som berøres av sumstøy fra veganlegg i tillegg til
jernbanetiltaket, skal tiltakene tilfredsstille kravene til sumstøy i NS8175:2012 og
T-1442/2016.
b) Det skal utføres detaljerte beregninger av lokale støytiltak for alle eiendommer
utsatt for støy der permanente støytiltak ved infrastruktur ikke tilfredsstiller
anbefalte grenseverdier gitt i T-1442. Anbefalt grenseverdi i T-1442 skal være
gjeldende for dimensjonering av lokal støyskjerming, og vurderinger av fasadetiltak
skal oppfylle innendørs lydkrav gitt i NS 8175:2012, klasse C. For bygninger hvor
fasadetiltak viser seg å være uforholdsmessig kostbare og lite gjennomførbare,
tillates mindre avvik fra gitte innendørs lydkrav.
c) For strukturstøy er grenseverdien i NS8175:2012 klasse C gjeldende. For
vibrasjoner er grenseverdien gitt i NS8176 klasse C gjeldende, eventuelt klasse D
der kostnytteforhold gjør det urimelig å gjennomføre klasse C.

2.4.2

Støy- og vibrasjonsforhold i anleggsfase
a) Grenseverdiene i Miljødirektoratets retningslinje for behandling av
støy i arealplanleggingen (T-1442), kapittel 4, med veileder M128, eller senere
vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, er gjeldende for hele
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anleggsperioden.
For å unngå bygningsskade er grenseverdier for vibrasjoner gitt i NS 8141:2001,
og de er gjeldende for hele anleggsperioden. For andre grunnarbeider (f.eks.
spuntarbeider, pigging, anleggstrafikk) gjelder NS 8141-2:2013.
Det skal gjennomføres prosjektering for å unngå skade på tilstøtende
konstruksjoner. Alle forhold skal avklares med objekteier.

2.5

Terrengbehandling og beplantning
a) Berørt terreng skal opparbeides slik at overgangen mellom nytt terreng og
eksisterende terreng ikke blir påfallende synlig. Hensynet til omgivelsene og
kommunens gatenorm skal vektlegges.
b) Veg- og jernbaneskråninger, voller og andre tiltak i terrenget i tilknytning til
trafikkanleggene, skal tilsåes eller beplantes. Der det plantes nytt, skal
beplantingen være stedegen. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad
søkes bevart. Drammen kommune skal godkjenne utomhusplan for disse tiltakene.
Inntil riks- og fylkesveier skal utomhusplaner godkjennes av Statens vegvesen.

2.6

Estetikk
Estetiske og landskapsmessige hensyn skal vektlegges ved realisering av prosjektet.
Særlig gjelder dette tunnelåpninger, bruer, skjæringer og massedeponi. Drammen
kommune skal godkjenne planer for dette. Inntil riks- og fylkesveier skal utomhusplaner
godkjennes av Statens vegvesen.

2.7

Energibrønner og andre brønner for vannforsyning
For vannforsyningsanlegg og energibrønner som kan bli skadet som følge av utbygging
av bane, skal det før anleggsstart utarbeides en plan for avbøtende tiltak.

2.8

Avkjørsler
a) Plassering av adkomster (vist med pil på plankartet) er veiledende, men antallet og
hvilke eiendommer som skal ha adkomst, er bindende. Ved justering av
plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med
kryss, kurvatur o.l.
b) Avkjørslene skal oppfylle krav om frisikt.
c) Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten.

2.9

Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminneloven § 8, 2. ledd.

2.10 Fremkommelighet i anleggsperioden
a) Det skal gjennomføres risikovurdering for trafikkavvikling for anleggsperioden og
midlertidige løsninger skal sikres i henhold til arbeidsvarslingsforskriften.
b) Fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående, syklende og motorisert trafikk må
til enhver tid sikres gjennom anleggsperioden, evt. gjennom alternativ rute.
c) Alternative ruter for gående, syklende og kjørende må være trafikksikre og
tydeliggjøres gjennom hele anleggsperioden. Spesiell vekt ilegges skoleveier med
tilhørende snarveier.
d) Det må sikres god fremkommelighet til/fra stasjonsområdene, for eksempel i
forbindelse med midlertidige bussoppsett i togfrie perioder.
e) Eventuell stengning og omlegging må omsøkes hos Drammen kommune.
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2.11 Søknad om tillatelse til tiltak
a) Anleggelse av offentlige jernbaneanlegg hvor Bane NOR er tiltakshaver er i følge
byggesaksforskriften § 4-3, ikke søknadspliktige så langt tiltaket er detaljert avklart i
reguleringsplan.
b) For dette jernbaneanlegget skal det søkes på ordinær måte for alle tiltak på grunnen
med unntak av jernbanetekniske anlegg som skinner, sviller, kjøreledning, master,
kabler og kabelkanaler, ballastpukk, skilt, sikringsgjerder, lave støttemurer, mindre
tekniske skap og lignende.
c) Tiltak inne i tunnelene er ikke søknadspliktige.
2.12 Vann, avløp og overvann
Omlagte VA-anlegg skal oppfylle Drammen kommunes VA-norm. Alle VA-anlegg og
pumpestasjoner som er eiet eller driftes av Drammen kommune eller tenkt overdratt
til kommunal drift og/eller eierskap skal godkjennes av Drammen kommune før
igangsetting av arbeider. Tilsvarende gjelder alle VA-anlegg og pumpestasjoner som
skal etableres på kommunalt eiet grunn.
2.13 Byggegrenser
Jernbanelovens byggegrenser gjelder der ikke annet fremkommer i reguleringsplanen.

3 BEBYGGELSE OG ANLEGG
3.1

Bebyggelse og anlegg (BA)
BA er de regulerte eiendommene Smithestrømsveien 41 og 43 som innløses og rives i
anleggsperioden. For krav til bebyggelsen gjelder kommuneplanens generelle
bestemmelser. Eventuell oppføring av boliger skal godkjennes av Bane NOR.

3.2

Boligbebyggelse (BA)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

3.3

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BKS)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

3.4

Sentrumsformål (BS)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

3.5

Næringsbebyggelse (BN)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
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3.6

Kontor (BK)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

3.7

Hotell/overnatting (BH)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

3.8

Industri (BI)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

3.9

Energianlegg (BE)
a) På felt BE1 ved Baker Thoens allé tillates det oppført nettstasjon.
b) På felt BE2 ved Danserud tillates det oppført transformatorstasjon o.l.

3.10 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
3.11 Forretning/kontor (BKB)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
3.12 Forretning/kontor/industri (BKB)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
3.13 Forretning/industri (BKB)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
3.14 Forretning/kontor/tjenesteyting (BKB)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
3.15 Kontor/industri (BKB)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
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4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR
Kravene til universell utforming skal opprettholdes.
4.1

4.2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S)
a) Felt o_S regulerer arealer til bilparkering, MC-parkering, utendørs sykkelparkering,
sykkelhotell, kiss&ride, HC-parkering, snuplass og korttidsparkering inkl. taxi på
Gulskogen stasjon. Drammen kommune skal godkjenne utomhusplan.
b) Antall bilparkeringsplasser skal opprettholdes, elbilparkering kan inkluderes i disse.
c) Antall sykkelparkeringsplasser skal ikke reduseres.
Veg (SV)
Veg o_SV1 er del av Bybrua som skal ombygges over grunnen.
Veg o_SV2 er del av Grønlandsundergangen på grunnen.
Veg o_SV3 er del av Grønlandsundergangen under grunnen.
Veg o_SV4 er del av Børsemakergata.
Veg o_SV5 er del av Kreftings gate under grunnen.
Veg o_SV6 er Sundhaugen bru over grunnen.
For regulering av E18 på vertikalnivå 2 (på grunnen) i Skoger, skal «Reguleringsplan
for omlegging av E 18, Eik - Vestfold grense og NSB i Kobbervikdalen» fortsatt gjelde
(planident 47/4, 31.03.1992).
For regulering av Tilfartsveg vest på vertikalnivå 1 (under grunnen), skal
«Områderegulering for Sundland» fortsatt gjelde (planident 358, 16.06.2015).
Andre veger ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

4.3

Kjøreveg (SKV)
Permanente drifts- og evakueringsveger for Bane NOR
Veg SKV1 skal ivareta behov adkomst til tekniske bygninger på Skamarken, gbnr.
110/531.
Veg SKV2 skal ivareta behov for adkomst til tekniske anlegg ved Sundhaugen.
Veg SKV3 er adkomst til tekniske anlegg på nordsiden av jernbanen ved Vintergata.
Veg SKV6 er adkomst fra Arboalleen til tekniske anlegg sør for jernbanen.
Veg SKV14 skal ivareta behov for offentlig vegareal ved portal ved Gunnerud.
Veg SKV15 skal ivareta behov for drifts- og evakueringsveg til tunnelportal ved
Gulliksrud.
Veg SKV19 skal ivareta behov for adkomst til tekniske anlegg nord for Gundesølina.
Veg SKV20 skal ivareta behov for adkomst til støyskjermer langs banen i Skoger.
Veg SKV21 skal ivareta behov for adkomst til tverrslag mv. ved Austadveien.
Veg SKV22 og 24 skal ivareta behov for adkomst til tverrslag mv. ved Danserud.
Veg SKV23 er kjøreveg i kulvert under eksisterende bane ved Danserud.
Offentlige veger:
Anlegg som Drammen kommune eller Statens vegvesen skal overta til drift og
vedlikehold skal utføres i henhold til planer som på forhånd er godkjent av vegeier.
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Veg o_SKV7 og 10 regulerer Baker Thoens allé tilrettelagt for 4 felt på grunnen. Det
tillates mindre justeringer av geometrien innenfor reguleringsformålet.
Veg o_SKV8 og 9 regulerer Baker Thoens allé tilrettelagt for 4 felt under grunnen.
Veg o_SKV16 og 18 er deler av Gundesølina på grunnen som ombygges som følge av
ny Gundesølina bru.
Veg o_SKV17 er veg på ny Gundesølina bru over grunnen.
Private veger:
Veg SKV11 reguleres for å sikre rett til adkomst i Guldlisten.
Veg SKV13 skal ivareta behov for evakueringsveg ved Gunnerud gård.
Andre kjøreveger ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller
områder regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt
reguleringsplan eller kommuneplan fortsatt gjelde.
4.4

Fortau (SF)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

4.5

Gang-/sykkelveg (SGS)
Minimum asfaltert bredde er 5 meter der annet ikke er angitt.
o_SGS1 er g/s-veg skal forbinde SKV1 på Skamarken til elvepromenaden (4 meter).
o_SGS2 er g/s-veg over Kreftings gate.
o_SGS3 er g/s-veg på nordsiden av jernbanen ved Vintergata.
o_SGS4 er g/s-veg under STJ1 ved Vintergata.
o_SGS5 er g/s-veg på sørsiden av jernbanen ved Vintergata.
o_SGS6 er g/s-veg nord-øst for Baker Thoens allé.
o_SGS7-8 er g/s-veg langs østsiden av Baker Thoens allé.
o_SGS9-13 er g/s-veg langs vestsiden av Baker Thoens allé.
o_SGS14 og 15 er g/s-veg under STJ1 i Baker Thoens allé under grunnen.
o_SGS16 er g/s-veg over Baker Thoens allé (6 meter).
o_SGS17 er g/s-veg mellom Guldlisten og STJ1 ved Gulskogen stasjon (3 meter, 3
meter rabatt mot kjøreareal).
o_SGS18 og 20 er g/s-veg på begge sider av Gundesølina bru på grunnen (3 meter).
o_SGS18 avsluttes øst for SKV15.
o_SGS19 er g/s-veg på ombygd Gundesølina bru over grunnen (3 meter).
o_SGS21 er fortau ved Austadveien (3 meter).
o_SGS22 er g/s-veg ved Danserud (3 meter).
o_SGS23-27 er g/s-veg ved Dråpen (3 meter).
Andre gang-/sykkelveger ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde
eller områder regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt
reguleringsplan eller kommuneplan fortsatt gjelde.

4.6

Gangveg/gangareal (SGG)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
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4.7

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

4.8

Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
På områder regulert til annen veggrunn – grøntareal kan det etableres grøfter,
murer, støyskjermer, støyvoller og annet som er en naturlig del av veganlegget.
Andre arealer for annen veggrunn - grøntarealer ligger i kombinasjon med midlertidig
rigg- og anleggsområde eller områder regulert med vegrett. For områdene skal
bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller kommuneplan fortsatt gjelde.

4.9

Trase for jernbane (STJ)
a) o_STJ 1-3 er regulert til jernbane på grunn, samt jernbane med sikringssone under
grunn. I områder regulert til trasé for jernbane kan det bygges jernbane med
tilhørende installasjoner. I volumet under grunnen tillates tverrforbindelser, nisjer,
bergrom etc. samt installasjoner. På stasjonsområdene tillates også heiser, trapper,
ramper, plattformer og nødvendige tekniske og publikumsrettede installasjoner.
b) Bane NOR har rett til å foreta mindre justeringer av sporgeometri, tunneltverrsnitt,
plassering av tverrforbindelser etc. innenfor reguleringsformålet.
c) o_STJ1 er jernbanearealer fra og med Drammen stasjon, forbi Sundland til og med
Gulskogen stasjon.
d) o_STJ2 er trasé for jernbane i tunnel mellom Drammen og Skoger. Tunnelen skal
på strekningen rett sør for kryssingen av Professor Smiths allé og fram til den når
fast fjell bygges som løsmassetunnel, på en slik måte at hus på grunnen ikke må
rives eller skades.Tunnelen skal bygges i henhold til geometriplan for tunnel, dok.
nr. ICP-32-A-26450, som definerer trasé og tunneltverrsnitt under grunnen.
Volumet innbefatter en sikkerhetssone som strekker seg inntil 15 m over tunnelens
tak, 15 m til hver side for tunnelveggene og 15 m under tunnelens såle. Volumet
skal eies av Bane NOR, jf. figuren nedenfor.
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Der o_STJ2 berører sikringssonen for eksisterende og planlagt løp for
Strømsåstunnelen legges sonen inntil vegtunnelens sikringssone. Bane NOR
tillates å injisere berget rundt jernbanetunnel, sprenge tunnel, installere bolter etc.
innenfor vegtunnelens sikringssone. Tiltak som må utføres av Bane NOR må være
avtalt og forhåndsgodkjent av Statens vegvesen.
Innenfor volumet tillates det ikke andre tiltak som krever tillatelse etter Plan- og
bygningsloven § 20-1 eller som medfører sprengning, tunneldriving, peleramming,
hullboring i og mot berg, brønnboring eller fundamentering for påføring av
tilleggslaster, eller andre tiltak som kan medføre skade på tunnelen uten etter
innhentet tillatelse fra Bane NOR. Slik godkjenning skal medfølge søknad om tiltak.
e) o_STJ3 omfatter jernbanearealer mellom tunnelportal i Skoger og parsellslutt ved
Stillerud inkludert ny jernbanebru over E18.
4.10 Annen banegrunn – tekniske anlegg (SBT)
a) o_SBT1-25 er regulert til annen banegrunn og tekniske anlegg på grunnen og
under grunnen. På grunnen kan områdene regulert til annen banegrunn nyttes til
tekniske anlegg og beredskapsplasser. Bygninger og annet som er nødvendig i
anleggsperioden og for jernbanedriften kan oppføres innenfor disse områdene.
Under grunnen kan områdene regulert til annen banegrunn nyttes til tekniske
bygg, tverrslag, evakueringstunneler, tverrforbindelser, nisjer, bergrom, etc. samt
installasjoner.
b) Bane NOR har rett til å foreta mindre justeringer av sporgeometri, tunneltverrsnitt,
plassering av tverrforbindelser etc. innenfor reguleringsformålet.
c) Innenfor o_SBT1 på Skamarken tillates det oppført tekniske bygg.
d) På o_SBT2 ved Sundhaugen tillates det oppført tekniske bygninger, pumpehus og
auto-transformatorer. Det tillates oppført en antennemast med høyde inntil 30 m
fra gjennomsnittlig planert terreng.
e) På o_SBT3-4 under grunnen tillates etablert permanente stag.
f) o_STB5-8 regulerer drifts- og evakueringstunneler ved Liasvingen/ Einar Aass vei,
Austadveien, Danserud og Gunnerud samt evakueringstunneler mellom R2-R3 og
R4-R5 (jf. geometriplan for tunnel, dok. nr. ICP-32-A-26450) innenfor et volum som
strekker seg inntil 10 m over tunnelen, 10 m ut til hver side for tunnelveggene og
10 m under tunnelenes såle. Volumet skal eies av Bane NOR.
Innenfor volumet tillates det ikke andre tiltak som krever tillatelse etter Plan- og
bygningsloven § 20-1 eller som medfører sprengning, tunneldriving, peleramming,
hullboring i og mot fjell, brønnboring eller fundamentering for påføring av
tilleggslaster, eller andre tiltak som kan medføre skade på tunnelen uten etter
innhentet tillatelse fra Bane NOR. Slik godkjenning skal medfølge søknad om
tiltak.
d) I området der o_STB5 kobles på Strømsåstunnelens drifts- og evakueringstunnel
ved Liasvingen/Einar Aass vei, tillates Bane NOR å injisere berget, sprenge tunnel,
installere bolter etc. innenfor vegtunnelens trafikkformål. Tiltak som må utføres av
Bane NOR må være avtalt og forhåndsgodkjent av Statens vegvesen.
g) o_SBT9 regulerer beredskapsplass ved Gunnerud.
h) På o_SBT10 ved tunnelportalen i Skoger tillates det oppført tekniske bygninger og
auto-transformatorer. Det tillates oppført en antennemast med høyde inntil 38 m
fra gjennomsnittlig planert terreng.
i) o_SBT11 regulerer beredskapsplass ved Austadveien.
j) o_SBT12 regulerer beredskapsplass ved Danserud.
k) o_SBT13 og 14 regulerer kulvertkonstruksjon under grunnen ved Danserud.
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l)

o_SBT15-17 regulerer midlertidige stag under grunnen på Gulskogen og ved
Skamarken.
m) o_SBT18-23 er banegrunn rundt tunneler under grunnen.
n) o_SBT24-25 regulerer midlertidige stag under grunnen ved Sundhaugen.
4.11 Annen banegrunn – grøntareal (SBG)
a) Arealet regulert o_SBG1 over kulverten øst for Smithestrøm skal utformes
parkmessig. Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite
allergifremkallende pollenutslipp. Det kan opparbeides mindre konstruksjoner som
f.eks. lekeapparater samt gang- og sykkelveger og stier innenfor området.
Området kan ikke bebygges eller brukes i strid med funksjonen som allment
tilgjengelig grøntområde.
b) o_SBG2-6 er arealer ved tunnelåpningen i Skoger, ved Gunnerud, Danserud og
Austad. Innenfor o_SBG2-6 kan det etableres driftsveger, beredskapsplasser,
grøfter, fyllinger/skjæringer, murer, støyskjermer/støyvoller og annet som er en
naturlig del av jernbaneanlegget.
4.12 Kollektivholdeplass (SKH)
Felt o_SKH1 og o_SKH2 reguleres til holdeplass/venteareal for buss ved Baker
Thoens Allé. o_SKH3 er bussholdeplass ved Gundesølina. o_SKH4 er ny
bussholdeplass ved Austadveien. Innenfor feltene kan det settes opp leskur og annen
nødvendig møblering.
4.13 Parkeringsanlegg (SPA)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
4.14 Parkeringsplasser (SPP)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
4.15 Parkeringshus/-anlegg (SPH)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
4.16 Vann- og avløpsnett (SVA)
o_SVA regulerer areal til overvannspumpestasjon ved jernbaneundergangen ved
Vintergata.
4.17 Snøsmelteanlegg
Det skal legges vannbåren varme i alle fortau og gang- og sykkelveger innenfor sone
for snøsmelteanlegg, i henhold til enhver tids gjeldende gatenorm for Drammen
kommune.
4.18 Undergang ved Ryddinggangen
a) Bredden på undergangen skal være minimum 5,0 meter
b) Undergangen skal knyttes til elvepromenaden og Dr. Hansteinsgate med trapp og
rampe på begge sider
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c) Ved bygging av undergangen skal Tangensporet løftes eller fjernes
4.19 Bybrua (o_SV1 og H570_1)
Punktene under gjelder fra Strømsø torg
a) Kommunen skal ha det avgjørende ordet på utforming, design, materialvalg, farge,
tverrsnitt, bredder og lignende.
b) Bybrua kan ha en bredde på totalt 19,0 meter. Fortauene skal utvides med 2 meter
oppstrøms og nedstrøms, alternativt med annet tverrsnitt bestemt av kommunen
innenfor samme totalbredde
c) Bybrua skal bygges i henhold til dagjeldende eurolastkode.
d) De funksjonelle forholdene ved bybrua, som fundamentering, oppbygning og
dimensjonering skal avklares av kommunen
e) Fortau og sykkelfelt på Bybrua skal ha gatevarme på hele bredden
f) Ombygging av Bybrua over sporene skal gjøres på en slik måte at den resterende
delen av Bybrua kan bygges uten at det berører jernbanedriften
g) Det skal være trappeadkomst fra Bybrua til alle plattformer på Drammen stasjon
h) Designet på alle trappeadkomstene skal utformes i samråd med Drammen kommune
i) Jernbanegata og alle dens funksjoner, herunder snuplass for kommunal gate,
kiss&ride for stasjonen, kjøreadkomst for varelevering og avfallshenting, minibuss for
(fly)tog, gjennomgående sykkelvei med fortau og parkering for sykkel og bil skal
opprettholdes.
4.20 Undergang i Vintergata (o_SGS3, OSGS4 og o_SGS5)
a) Undergangen, herunder ramper og kulvert, skal opparbeides som sykkelvei med
fortau med minimum 5,0 meters bredde, frihøyde minimum 3,1 meter.
b) Helningsgraden på vangene skal skrånes så mye det lar seg gjøre, minimum 5:1
c) Undergangen skal tilfredsstille kravene til universell utforming
d) Undergangen, herunder ramper og kulvert, skal være tilrettelagt for at det på et senere
tidspunkt kan komme langsgående sykkelekspressveg på nordsiden av jernbanen
uten behov for endringer i konstruksjon eller funksjon
4.21 Baker Thoens allé (o_SGS7 til o_ SGS12, o_SGS14, o_SGS15, o_SKV6 til
o_SKV9)
a) Baker Thoens allé skal bygges som 4 felts gate med tosidig sykkelvei med fortau
b) Baker Thoens allé skal knyttes opp til eksisterende rundkjøring ved Guldlisten
c) Krysset ved Stasjonsgata bygges signalregulert
d) Frihøyde for kjørearealet skal være minimum 4,9 meter
e) Frihøyde for sykkelveg med fortau skal være minimum 3,1 meter
4.22 Gang- og sykkelbru Høvlerismetten (o_SGS16)
a) Gang- og sykkelbru Høvlerismetten skal ha 6 m effektiv bredde. Utforming av brua
Høvlerismetten skal godkjennes av Drammen kommune.
4.23 Turvei mellom Gundesølina og Dråpen (o_SGS23-27)
a) Eksisterende forbindelse fra FV33 Gundesølina til kommunal veg Dråpen skal
opprettholdes, ev. omlegges, og være tilgjengelig for almennheten
b) Turveien skal være minimum 3 m bred
c) Langs o_SGS27 skal det etableres rabatt/gjerde mellom turveien og
parkeringsarealer ved gnr. 39/41.
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5 GRØNNSTRUKTUR
5.1

Grønnstruktur (G)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

5.2

Turveg (GT)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

5.3

Friområde (GF)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

5.4

Park (GP)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

5.5

Vegetasjonsskjerm (GV)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT
REINDRIFT
6.1

LNFR-areal (L)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

6.2

Jordbruk (LJO)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

6.3

Friluftsformål (LF)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
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7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED
TILHØRENDE STRANDSONE
7.1

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

8 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)
8.1

Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass (H130)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.

8.2

Sikringssone – Frisikt (H140)
Områdene er vist med linjer i plankartet kombinert med andre formål. I frisiktsonen skal
terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander
(herunder også parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende
vegers nivå.

8.3

Sikringssone - Tunnel (H190_1)
a) H190_1 er sikringssoner med restriksjoner rundt jernbanetunnelen og andre
tunneler tilhørende jernbaneanlegget under grunnen. Sonen strekker seg inntil 50
m over tunnelen, 50 m ut til hver side for tunnelveggene og 50 m under tunnelens
såle.
b) Sikringssonen legger seg inntil sikringssonen for Strømsåsen vegtunnel.
c) Innenfor sikringssonen er det ikke tillatt med tiltak som krever tillatelse etter planog bygningsloven § 20-1 eller som medfører sprengning, tunneldriving,
peleramming, hullboring i og mot berg, brønnboring eller fundamentering for
påføring av tilleggslaster, eller andre tiltak som kan medføre skade på tunnelene
eller sikringssonene uten etter innhentet tillatelse fra Bane NOR. Slik godkjenning
skal medfølge søknad om tiltak.

8.4

Faresone – Flomfare (H320)
a) Hensynssone H320 viser områder utsatt for flom og stormflo.
b) Sikker terrenghøyde i forhold til flom og stormflo er beregnet til kote 2,4
(høydereferanse NN2000).
c) Byggverk og tiltak under kote 2,4 må kunne tåle å bli utsatt for flom og stormflo.
d) Innenfor hensynssonen tillates det å heve terrenget forutsatt at:
Det benyttes rene masser.
Det kan dokumenteres tilfredsstillende stabilitet og geotekniske forhold i
området.

8.5

Faresone – Høyspenningsanlegg (H370)
Området ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområde eller områder
regulert med vegrett. For områdene skal bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller
kommuneplan fortsatt gjelde.
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Bevaring – kulturmiljø (H570_1-7)
Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljø. Løsninger og
anleggsgjennomføring skal sikre at hensynet til kulturminner og -miljøene blir ivaretatt.
Permanent og uopprettelig skade på kulturminner og kulturmiljø, herunder også
vegetasjon, skal unngås både i anleggs- og driftsfase.
Tiltak innenfor H570 og som berører kulturminner som er nevnt i fagrapport for
kulturminner og kulturmiljøer skal oversendes regional kulturminneforvaltning for
uttalelse.
H570_1 er sone for berørt del av Strømsø torg og Bybrua (Kulturmiljø Byaksen).
H570_2 er sone ved Strømsgodset kirke.
H570_3 er sone for Smithestrømsveien 1.
H570_4 er sone for Sundhaugen bru over grunnen.
H570_5 er sone for deler av Sundhauggata og Smithestrømsveien.
H570_6 er sone ved Smithestrøm, herunder bebyggelse og hageanlegg.
H570_7 er sone på gbnr. 17/22 og 17/110,115 på Danvik.

9

BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7)

9.1

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg
a) Bestemmelsesområdene ved Grønlandsundergangen og Kreftings gate reguleres
for å sikre rett til adkomst fra offentlig veg over eiendommene gbnr. 110/940,
110/151, 110/152, 110/154, 110/156, 110/972, 110/166, 110/73, 110/169, 110/187
og 110/673.
b) Bestemmelsesområdet nord for jernbanen ved Vintergata reguleres for å sikre rett
til adkomst fra SKV6 til offentlig veg over eiendommene gbnr. 13/166, 13/201 og
13/203.
c) Bestemmelsesområdet nord for jernbanen ved Tømmerkrana reguleres for å sikre
rett til adkomst fra offentlig veg over eiendommene gbnr. 105/212 og 105/165.

9.2

Midlertidig anlegg- og riggområde
a) På midlertidige rigg- og anleggsområder tillates etablert midlertidige anlegg kun
knyttet til gjennomføringen av InterCity-prosjektet Drammen – Kobbervikdalen.
Etablering av midlertidige stag, borestrenger, etc. under grunnen inngår i formålet.
Det samme gjelder omlegging av VA-ledninger, kabler, mv. Jernbaneområdene er
tilgjengelige for anleggsvirksomhet innenfor rammene av InterCity-prosjektet.
Adkomster til rigg- og anleggsområder er vist med piler på reguleringskartet.
b) I anleggsområdene mellom Sundhaugen og Drammenselva tillates det etablert
overvannsledning under grunnen. Kreftings gate og rundkjøringen mellom
Kreftings gate og Nedre Eikervei skal ikke berøres.
c) Gjennomføring av InterCity-prosjektet skal ikke forvanske eller stå til hinder for
senere gjennomføring av reguleringsplan for Tilfartsveg Vest.
b) Innenfor riggområdene (rigg 1-19) tillates oppført driftsbygninger, verksted, lager,
renseanlegg samt andre anlegg/funksjoner som har naturlig sammenheng med
gjennomføringen av tiltaket.
c) Innenfor Rigg 3 (ved Skamarken), Rigg 5 og 6 (ved Nybyen), Rigg 8 (ved
Arbojordet) kan det oppføres kontorbygninger og bygninger for forpleining.
d) Innenfor Rigg 16 og 17 (ved Gulliksrud) kan det oppføres kontorbygninger og
bygninger for forpleining samt overnatting.
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I områdene Rigg 9-15 (ved Danvik) tillates det mer intensiv anleggsvirksomhet i
forbindelse med grunnforsterkning for løsmassetunnelen. Arealene tillates brukt til
brakker, lager, heisanordninger, tanker, kummer, etc.
Rigg- og anleggsområdene skal sikres slik at uvedkommende ikke uforvarende
kan komme inn på områdene.
Rigg- og anleggsområdene skal fremstå som ryddige og være til minst mulig
sjenanse for omgivelsene.
Senest ett år etter at anlegget er satt i drift skal alle rigg- og anleggsområder være
tilbakeført til opprinnelig stand eller i den stand som følger av avtale med
grunneier. Drammen kommune skal godkjenne evt. ny bruk av områdene.
Senest ett år etter at anlegget er satt i drift skal den delen av Skamarken som ikke
er tatt i bruk til jernbaneformål være opparbeidet til offentlig tilgjengelig park.
De midlertidige bestemmelsesområdene opphører når kommunen har fått melding
om at anlegget, eller deler av dette, er ferdigstilt. Gjeldende regulering vil da være
nytt permanent formål som er angitt i denne planen, ev. opprinnelig
arealbrukskategori.

