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Drammen kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan
for nytt dobbeltspor Drammen - Kobbervikdalen og Drammen - Gulskogen
Fylkesmannen har fått oversendt varsel om oppstart av reguleringsplan for nytt
dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen og Drammen – Gulskogen. Fylkesmannen
viser til at tiltaket vil kunne få store konsekvenser for våre ansvarsområder som
tidligere varslet i uttalelsen til kommunedelplan. Videre kan vi ikke se at manglende
konsekvensutredning for tverrslagene er vurdert utredet på dette plannivå.
Bakgrunn
Fylkesmannen viser til brev av 12. februar 2017 med varsel om oppstart av reguleringsplan
for nytt dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen og Drammen – Gulskogen.
Hensikten med reguleringsplan er å avklare arealer som trengs til jernbaneanlegget. Videre
skal reguleringsplanen avklare nødvendige detaljer som atkomster, over-/underganger,
konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder
støytiltak og andre miljøtiltak.
Fylkesmannens kommentarer
Fylkesmannen viser til brev med varsl om oppstart fra Bane NOR hvor det ikke fremgår en
vurdering om reguleringsplanen faller innenfor kravene til konsekvensutredning. Vi bemerker
også at varselet gir inntrykk av at planen i hovedsak er avklart i overordna kommunedelplan.
Dette er ikke i tråd med samordningsbrevet som Fylkesmannen sendte ut fra statlige
høringsparter. Vi ber Bane NOR innarbeide de merknadene og forutsetningene som bli gitt i
det videre arbeidet med reguleringsplan.
Krav om konsekvensutredning
Fylkesmannen viser til høringsuttalelsen hvor vi påpekte flere mangler ved
konsekvensutredning for stormflo, tidevann og flom. Videre kan vi ikke se at våre merknader
angående manglende konsekvensutredning av tverrslagene er vurdert eller bemerket i varsel
om oppstart. Vi ser av varslet planavgrensning at Bane Nor nå har valgt ut 3 tverrslag i
reguleringsplan. Det fremgår ikke hva som ligger til grunn for valgte tverrlag. Vi minner
derfor om at de tverrslagene som lå i kommunedelplanen berører våre ansvarsområder.
Vi minner om at varsel om oppstart skal inneholde en vurdering av om Forskrift om
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven av 19. desember 2014 gjør seg
gjeldende for planarbeidet.
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Fylkesmannens ansvarsområder
Fylkesmannen viser til vår høringsuttalelse til kommunedelplan 5. oktober 2016. Vi ber om at
våre planfaglige anbefalinger og forutsetninger blir redegjort og innarbeidet i reguleringsplan.
Videre ber vi videre planlegging redegjøre for å ivareta våre ansvarsområder i tråd med
veileder for bedre samarbeid mellom kommunene og statlige etater i arealplanleggingen.
Forsøket med samordning av statlige innsigelser i Buskerud, juni 2016. Vi viser spesielt til
side 5 - 6 hvor våre ansvarsområder står beskrevet.

Med hilsen
Eli Kristin Nordsiden
fagsjef
Geir Sørmoen
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Oppstart av reguleringsplan for nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
og Drammen-Gulskogen
Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.
Vi har følgende generelle kommenterer til varsel om oppstart av reguleringsplan:

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større
sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være
godkjent kommune(del)plan.
Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,
og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større
utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk
og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad
planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller
fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt
gjennomført før området kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med
Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes. Langs riks- og fylkesveger kreves minimum
8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn – teknisk anlegg». Normalt kreves
teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle avvik
fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for forhåndsvurdering
før endelig planforslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.
Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /15 m med mulighet for
vegmyndigheten til å fastsette økt generell byggegrense til 100 m / 50 m. Byggegrensen
skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For
regulering av støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene
dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan for avk jørsler og
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byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7.
desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m.
E18 har utvidet byggegrense til 100 m i Fylkesdelplanen.
Planarbeidet synes å komme i konflikt på flere punkter med våre riks- og fylkesveger, noe
som må avklares nærmere i planarbeidet. Vi viser også til vår uttale til kommunedelplanen.
Det ser ut til å bli konflikt med blant annet: Fv. 282 Kreftingsgate, «Ny Konnerudnedføring»,
E134 Strømsåstunnelen, Fv. 33 Gundesølina, E18 kryss Kobbervikdalen, og E18.
Planområdet må utvides i sør for å inkludere nødvendig omlegging av motorvegen E18.
Transporter til og fra planområdet vil berøre store deler av det øvrige riks - og
fylkesvegnettet i Drammen, og det må utredes om det er nødvendig med tiltak som følge av
transportene. Planområdet må utvides i nødvendig grad til å omfatte slike tiltak.
Sundhaugen bru er med i Nasjonal verneplan for vegrelaterte kulturminner.
Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anders O. T. Hagerup
seksjonsleder

Tovslid Arne
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Drammen-Kobbervikdalen, høringsuttalelse til oppstart
reguleringsplan
Vi viser til mottatt varsel om oppstart for planarbeid med reguleringsplan for nytt dobbeltspor
Drammen – Kobbervikdalen og Drammen – Gulskogen. Tunsberg biskop og
bispedømmeråd er fagmyndighet for kirker og gravplasser og der slike blir berørt.
Det varslede planområdet sammenfaller med området som er båndlagt gjennom
kommunedelplanen, det berører store deler av Strømsgodset kirkegård og uteområdet rundt
Strømsgodset kirke.
I merknadsbehandlingen til kommunedelplanen, datert 23.11.2016, ligger det kommentarer
fra Jernbaneverket/Bane NOR til vår tilbakemelding til kommunedelplanens alternativ «Vest
for Nybyen under samlet». Det står blant annet:: Korridoren "Vest for Nybyen" medfører
minst inngrep i forhold til Strømsgodset kirke med omkringliggende miljø. Nytt dobbeltspor
kommer litt nærmere Strømsgodset kirke, men vil fortsatt være på jernbanens eiendom.
Trerekken langs kirkegården vil ikke bli berørt. I reguleringsfasen vil det bli sett videre på
tekniske og estetiske løsninger som kan begrense og tilpasse inngrepet ved kirka.
Utformingen kan diskuteres i samråd med kirkevergen.(Se punkt A 1-5)
Vi kan ikke se at det foreligger vesentlig ny informasjon som tilsier andre merknader til
oppstart med detaljreguleringsplan enn det vi ga i forbindelse med offentlig ettersyn av
kommunedelplan.
Merknadene fra Tunsberg biskop og bispedømmeråd fra 20.09.2017 og 3.10.2016
videreføres, se vedlegg. Det er en planfaglig forutsetning at de innarbeides i
reguleringsplanen for å unngå innsigelse videre i prosessen.
Med vennlig hilsen
Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør

Tove Frøvoll Thoresen
leder administrasjon og forvaltning
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Kommunedelplan Drammen, utbygging dobbeltspor Drammen Kobbervikdalen, høringsuttalelse
Vi viser til tidligere kommunikasjon og møte vedrørende forslag til kommunedelplan
for Drammen, utbygging av dobbeltspor Drammen stasjon – Kobbervikdalen.
Tunsberg biskop og Tunsberg bispedømmeråd er sektormyndighet i forbindelse med
regulering av kirketomter og gravplasser og dessuten der slike blir berørt. Vi har ikke
fått tilsendt høringsdokumentene fra Jernbaneverket slik som fastsatt i plan- og
bygningsloven. Vi viser derfor også til vår første høringsuttalelse vedrørende
Strømsgodset kirke og Strømsgodset kirkegård ut fra bestemmelsene i kirkeloven og
gravferdsloven, se vedlegg. Denne ble sendt direkte til Jernbaneverket.
De båndlagte arealene omfatter deler av både Strømsgodset kirke og kirkegård i de ulike
alternative løsningene. Strømsgodset kirke har høy kulturminneverdi, den har formell
status som listeført. Kirken og dennes nærmeste omgivelser skal tas vare på videre ut fra
de fremlagte illustrasjonene, samt Jernbaneverkets tilbakemelding, se nedenfor.
De konkrete konsekvensene i forhold til gravplassen framkommer imidlertid lite av de
framlagte utredningene. Jernbaneverket har imidlertid etter henvendelse, gjort rede for
konkret plassering av støttemur og skjermende tiltak. Ut fra denne tilbakemeldingen
skal ingen av gravene eller det øvrig gravplassareal innenfor inngjerdingen rundt
gravplassen, bli fysisk berørt av alternativet «Vest for Nybyen under samlet», verken
under anleggsperioden eller etterpå. Dette gjelder også kirkebygningen.
Ved alternaitvet «Sundland vest» vil tiltaket komme nærmere gravplassen, men fortsatt
vil det kunne gjennomføres uten at det kommer i berøring med gravene. Jernbaneverket
har ikke gjort rede for hvordan konsekvensene for gravplasssen og kirken vil være for
de øvrige alternativene.
Vi må derfor forutsette en ny høringsrunde dersom det skal arbeides videre med et av de
andre alternativene.
Det er videre en planfaglig forutsetning at bestemmelsene i reguleringsplanen blir i
samsvar med rammene Jernbaneverket nå har gjort rede for. For uten selve plasseringen
av anleggget med løsningen for støttemuren, innebærer dette også tiltak som
støyskjerm, erstatning av trær som vil kunne bli skadet og lignende. Gravene må ikke
Tunsberg bispedømmeråd
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3119 TØNSBERG
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Saksbehandler
Tove Frøvoll Thoresen
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berøres. Det må også være en dialog med Drammen kirkelige fellesråd i forhold til
gjennomføring av gravferder i anleggsperioden.
Med overnevnte forutsetninger ser vi det ikke som nødvendig å fremme innsigelse.

Med vennlig hilsen
Rolf Simeon Andersen e.f.
stiftsdirektør

Tove Frøvoll Thoresen
leder administrasjon og forvaltning
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Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for nytt
dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen og Drammen – Gulskogen Drammen kommune - Buskerud fylke
Vi viser til brev av 16.2.2017 vedrørende varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for
nytt dobbeltspor på strekningen Drammen – Kobbervikdalen og Drammen – Gulskogen i
Drammen kommune.
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til varslet oppstart av
detaljreguleringsplanen.

Med hilsen
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rådgiver
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Behandling i Fylkesutvalget - 05.04.2017
Representanten Lavrans Kierulf (Frp) opplyste at hans foreldre er berørt da de bor i området, og
vurderte seg som mulig inhabil. Et enstemmig fylkesutvalg støttet Kierulfs vurdering, og Kierulf trådte ut
av møtet.
Det var 14 stemmeberettigede under behandlingen.
Avstemming
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
1
Fylkesutvalget forutsetter at Gulskogen stasjon planlegges som et kollektivknutepunkt godt tilrettelagt
for overgang mellom sykkel, gange og buss.
2
I byggeperioden må det legges opp til midlertidige løsninger som ivaretar alle berørte brukergrupper og
særlig med vekt på barn og unge.
3
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med reguleringsplan følger opp innspillene slik det er redegjort for i
saksfremlegget.

Kierulf trådte inn i møtet igjen.
Fylkesutvalget er fulltallig.

Saksframlegg

Vår saksbehandler
Vår referanse

Inger Karlberg, tlf. 32 80 86 68
2017/10638-8

UTVALG

UTVALGSSAK

Fylkesutvalget

MØTEDATO
05.04.2017

Varsel om oppstart av reguleringsplan for nytt dobbeltspor
Drammen - Kobbervikdalen - Drammen kommune høringsuttalelse
Drammen kommune har vedtatt at arbeidet med detaljregulering av dobbeltspor på
strekningen Drammen – Kobbervikdalen og Drammen – Gulskogen skal gå videre med
korridoralternativet Vest for Nybyen under samlet». Bane NOR har varslet oppstart av
arbeidet med reguleringsplanen og ber om innspill som kan ha vesentlig betydning for
planarbeidet.
Forslag
1
Fylkesutvalget forutsetter at Gulskogen stasjon planlegges som et kollektivknutepunkt godt tilrettelagt
for overgang mellom sykkel, gange og buss.
2
I byggeperioden må det legges opp til midlertidige løsninger som ivaretar alle berørte brukergrupper og
særlig med vekt på barn og unge.
3
Fylkesutvalget ber om at arbeidet med reguleringsplan følger opp innspillene slik det er redegjort for i
saksfremlegget.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus
fylkesrådmann

Bakgrunn for saken
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Bane NOR oppstart av planarbeid for
detaljregulering av dobbeltspor på strekningen Drammen – Kobbervikdalen og Drammen - Gulskogen i
Drammen kommune. Bane NOR ber om innspill til arbeidet med reguleringsplan.
Kommunedelplan for dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen ble vedtatt av bystyret i Drammen
kommune 20.12.2016. Planområdet for detaljreguleringen gjelder korridoralternativet «Vest for Nybyen
under samlet». Innenfor planområdet skal det utarbeides forslag til reguleringsplan.
Det forventes at forslag til reguleringsplan legges ut på høring og offentlig ettersyn høsten 2017 og at
Drammen kommune gjør vedtak i 2018. Utbyggingen er en del av InterCity-prosjektet som forutsetter
at sammenhengende dobbeltspor nord for Tønsberg står ferdig i 2024.
Fylkesutvalget behandlet høringsuttalelse til offentlig høring av Kommunedelplan for nytt dobbeltspor
Drammen stasjon-Kobbervikdalen i sak 64/16.

Omfanget av reguleringsplanen
Reguleringsplanen omfatter bygging av nytt dobbeltspor i tunnel for Vestfoldbanen mellom Drammen
og Kobbervikdalen, dobbeltspor for Sørlandsbanen mellom Drammen og Gulskogen, og ombygging av
Drammenstasjon og Gulskogen stasjon. Planen vil omfatte baneanlegget med to spor og nødvendige
anlegg som utforming av to stasjonsanlegg, over og underganger, tverrslag/rømningsveier i forbindelse
med tunnel.
Varsel om oppstart
Sakens dokumenter omfatter et oppstartsbrev med en grov planavgrensing, med henvisning til vedtatt
kommunedelplan og utførte utredninger på websidene til Bane NOR og Drammen kommune. Med
tanke på at en reguleringsplan er en juridisk bindende plan som også er utgangspunktet for grunnerverv
burde varselet inneholdt en bedre beskrivelse av planarbeidet og et bedre kart. Selv om Drammen
kommune har varslet alle grunneiere med brev i forbindelse med kommunedelplanen, noe som ikke var
påkrevd, er det viktig at alle berørte parter er godt informert for å få til en god prosess.
Forholdet til andre planer
Grensesnittet til andre pågående planer i området bør beskrives. Dette er blant annet planprogram for
Kommunedelplan for Gulskogen Nord som er lagt ut på offentlig ettersyn. Drammen kommune har
etter offentlig høring av reguleringsplan for Gulskogen senter et pågående arbeid med å følge opp
innsigelser til Gulskogen senter. Innsigelser til reguleringsplanen for Gulskogen senter har grensesnitt til
arbeidet med regulering av Gulskogen stasjon. Fylkeskommunen forventer at Gulskogen stasjon blir et
godt kollektivknutepunkt med gode løsninger for buss, sykkel og gange. Fylkeskommunen forventer at
det i planarbeidet er tett dialog med fylkeskommunen i det videre arbeidet.
Utredningskrav
Konsekvensutredningen er foretatt på overordna nivå gjennom arbeidet med kommunedelplan.
Dersom det er behov for ytterligere utredning på detaljnivå skal dette beskrives. Slik saken nå står ser
det ikke ut til å være nødvendig med ytterligere utredninger. Planbeskrivelsen må beskrive planens
formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for
området, herunder forholdet til sektorlover. Det savnes en bedre beskrivelse av dette i varsel om
oppstart.

Automatisk fredete kulturminner
Planområdet inneholder ingen kjente, automatisk fredete kulturminner i henhold til den nasjonale
databasen for kulturminner. Selve fjelltunnelen vil ikke omfatte inngrep på bakkeplan utenom ved
tunnelåpningene, anleggsveier, riggplasser og eventuelt ved luftetårn.
I Nybyen er det planlagt løsmassetunnel, der anleggsarbeidet vil medføre en form for byggegrop der
masser stabiliseres for å begrense byggegropen mest mulig og for å redusere behovet for fjerning av
eksisterende bygninger og for å unngå å forårsake skader på disse. I dette anleggsarbeidet vil det også
kunne støtes på automatisk fredete kulturminner, men vi mener det vil være svært vanskelig i dette
tilfellet å avdekke slike kulturminner på forhånd med tradisjonelle arkeologiske metoder.
Gravemetoden - etter vår forståelse - innebærer at det er aktuelt å grave vertikalt etter at masser er
frosset/stivet av.
Fylkeskommunen anser potensialet for funn ved fjelltunnelen, anleggsveier, luftetårn og riggplasser i
sin helhet til å være lav, men det kan likevel forekomme kulturminner ved disse stedene. Dette er
særlig kulturminner knyttet til bruk av utmark (ferdselsveier, fangstgroper, kullgroper etc.) og ressurser
i landbruk/skogbruk (sætring, hustufter, rydningsrøyser, steingjerder, åkerreiner etc.) Ved arbeidet
med løsmassetunnelen vil det også kunne påtreffes kulturminner som er fra tiden før Reformasjonen
(før år 1537), men vi anser dette potensialet for å være lavt.
Fylkeskommunen vil endelig uttale seg når det foreligger en teknisk detaljert plan over
inngrepsområdene. Det kan være aktuelt med en arkeologisk registrering. En slik arkeologisk
registrering varsler vi i dette tilfellet her ved oppstart av planarbeidet. Omfanget av en slik registrering
kan vanskelig beregnes ut fra det eksisterende planområdet. En realistisk omfangsberegning kan
utføres når inngrepsområdene er avklart og avmerket innenfor planområdet. Dette er mest
hensiktsmessig da tiltakshaver har et planområde der inngrepene fra bakkeplan utgjør en liten del av
det totale planområdet, grunnet omfanget av fjelltunnelen.
Fylkeskommunen mener at en arkeologisk registrering i et begrenset omfang kan gjøres i tiden mellom
varslet oppstart og offentlig ettersyn av planen. Dette må senest gjennomføres når planen er lagt ut til
offentlig ettersyn. Det gjøres oppmerksom på at dersom utbygger/tiltakshaver velger senest mulige
tidspunkt, kan dette forsinke plansaken.
Fylkeskommunen vil således anbefale at tiltakshaver tar kontakt så snart det foreligger en samlet
oversikt over de konkrete inngrepsområdene og anleggsområdene. Fylkeskommunen forelegges da
tiltaksområdet for å gi en arkeologisk vurdering og eventuelt stille krav om gjennomføring av
undersøkelser etter kulturminnelovens § 9.
Fylkeskommunen vil i tillegg til dette be om at det legges inn en bestemmelse i reguleringsplanen som
omhandler meldeplikt for utbygger/tiltakshaver ved funn av automatisk fredete kulturminner. En slik
bestemmelse formuleres som følger:
«Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks
stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd.»

Nyere tids kulturminner
Fylkeskommunen har tidligere anbefalt at det tas hensyn til kulturminneinteressene som knytter seg til
planområdet.
Fylkeskommunen ser det som viktig at detaljreguleringsarbeidet er kjent med kulturminneinteressene i
området og oppfordrer til avbøtende tiltak da valgte korridor vil medføre nærføring og riving av
enkelthus. Fylkeskommunen ser det også som viktig at en i planarbeidet ser på tekniske og estetiske

løsninger som kan begrense og tilpasse inngrepet i nærheten av kulturminnene. Fylkeskommunen viser
her til retningslinjene for reguleringsplanfasen hvor det heter at det skal tas hensyn til omgivelsene
(5.2.4) og at kulturminner og kulturmiljøer skal sikres bevart så langt som mulig. Dersom det ikke er
mulig, skal det settes krav til dokumentasjon før riving. Det skal også vurderes avbøtende tiltak (5.2.9).
Fylkeskommunen viser til fagrapporten om kulturminner, utarbeidet i forbindelse med
kommunedelplanen. Askeladden viser kartavmerking av fredete kulturminner og listeførte kirke, mens
kart over andre verneverdige kulturminner og kulturmiljøer finnes tilgjengelig på kommunens
hjemmeside.
Konklusjon
Fylkesrådmannen vurderer at det er tilfredsstillende fremdrift på det videre planarbeidet med
detaljregulering av dobbeltspor på strekningen Drammen – Kobbervikdalen og Drammen - Gulskogen i
Drammen kommune. Ombygging av Drammen stasjon og Gulskogen stasjon er viktig for byutviklingen i
Drammen og dobbeltspor på strekningen er et viktig for regionen. Fylkesrådmannen vurderer det som
vesentlig at planarbeidet særlig følger opp at Gulskogen stasjon blir et godt kollektivknutepunkt, at det
er god dialog med berørte underveis i planarbeidet og at Bane Nor har god dialog med
fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet for å sikre tilfredsstillende fremdrift med hensyn
til arkeologisk vurdering og om gjennomføring av undersøkelser etter kulturminnelovens § 9.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Om prosjektet på Bane NOR sine websider
www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen
Vedtatt kommunedelplan og utførte utredninger
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/drammenkobbervikdalen/planer_og_dokumenter/
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Det visestil «Varselom oppstart av reguleringsplanfor nytt dobbeltsporDrammen– Kobbervikdalenog
Drammen- Gulskogen»oversendt10.februar2017.
Det visestil vår høringsuttalelsetil oppstart av kommunedelplanen,oversendt19.06.2015som her er
vedlagtsom en pdf-fil. Denneuttalelsenble sendt fra EBNett ASsom nå har skiftet navn til Glitre Energi
Nett AS.De fleste forholdenebeskreveti vår høringsuttalelsegjelder fortsatt, men noen forhold er
endret som beskreveti prikk-punktene nedenfor:
Tillatelsenfor 132 kV høyspentkabeli ProfessorSmithsallé er endeligbekreftet av olje- og
energidepartementet.
Glitre EnergiNett har fått anleggskonsesjon
for ny transformatorstasjonved Kreftingsgate på
Grønland,men plasseringenav ny stasjoner på nytt under vurderingav Glitre EnergiNett uten
at vi tror dette har stor innvirkningpå BaneNor sine planer.
Det er antatt at Glitre EnergiNett har behovfor en større kabeltraséi ProfessorSmithsallé som
da vil kryssejernbanen.Med t anke på byggegropenfor ny jernbanesom kommer her bør det
undersøkesom det er mulig å leggetil rette for ny kabeltraséi veien.

Vennlighilsen/ Bestregards
ErlingJuul
+47 951 95 185
Glitre EnergiNett AS
glitreenergi.no

postmottak@jbv.no

Kontaktperson:

Deres referanse:

Vår referanse:

Dato:

5147023\varslingsbrev

1601921

19.06.2015

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV KOMMUNEDELPLAN FOR
InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen
Vi viser til varsel om oppstart av kommunedelplan 28.04.2015 i Drammen kommune.
Høringsfristen er 19.juni 2015 og uttalelsen er dermed innen fristen.
EB Nett AS har etter energiloven områdekonsesjon i Drammen kommune. Dette innebærer at
vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg
har EB Nett anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon for spenningsområdene 50 og 132
kV.
På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i kommunedelplanen må tas høyde for de
anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte.

1. ANLEGG ETABLERT ETTER ANLEGGSKONSESJON (NORMALT REGIONALNETT)
1.1 Eksisterende høyspennings luftledning og høyspenningskabler
Vi vil gjøre oppmerksom på at det i planområdet er høyspennings jordkabler og avhengig av hvilken
korridor som blir valgt kan være høyspennings luftledninger som er bygget etter anleggskonsesjon gitt
av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg bygget etter
anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven, og for disse kan det derfor ikke
vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Utgangspunktet er
derfor at slike kraftledninger ikke skal inntegnes som et arealformål i en plan, men bør innarbeides
som hensynssone (faresone).
Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis
er samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt
utredningsgrense for magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.
EB NETT AS
Postboks 7007 - 3007 Drammen • Telefon 31 01 30 00 • Telefaks 31 01 30 01 • Org nr. 981915550
Besøksadresse: Møllebakken 4 - 3611 Kongsberg • Ing. Rybergsgt 99 – 3027 Drammen
www.eb-nett.no

1.2 For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende
Planlagt ny bebyggelse, eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg
må tas hensyn til i det videre planarbeidet. Vi må oppstille en del vilkår for at eventuelle
omlegginger skal kunne gjennomføres (se også pkt 3.3):
•

Eventuelle nye kabler eller luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg, må
minimum ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag.

•

Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til oss i god tid
før omleggingen ønskes utført. Omlegging kan være en tidkrevende prosess, og det er
en fordel om det tas hensyn til dette ved utarbeidelse av eventuelle bestemmelser
om særskilt rekkefølge for gjennomføring av de enkelte tiltakene i planen.

•

Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle luftledning eller kabelanlegg, må det påregnes
at det kan bli nødvendig å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset
til og hvor lenge anlegget kan være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for
kontinuerlig forsyning av strøm til kundene, jfr. også leveringsplikten i energiloven § 33.

•

Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om
endringer i de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i
anleggskonsesjon forutsetter blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full
kostnadsdekning, slik at nettkundene ikke belastes omleggingen. Dette betyr at vi vil
kreve full kostnadsdekning for omlegging. Utfallet av en konsesjonsbehandling kan
ikke forskutteres.

1.3 Dersom nytt høyspenningsanlegg er planlagt i området
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt EB Nett anleggskonsesjon for ny
transformatorstasjon ved Kreftings gate på Grønland. Det er også gitt anleggskonsesjon for ny 132
kV høyspent kabel på strekningen Grønland – Sundhaugen - Sundland (jfr. energiloven § 3-1).
Tillatelsen for 132 kV høyspentkabelen ved Professor Smiths allé er anket til olje- og
energidepartementet. Når dette blir endelig avklart ber vi om at den planlagte traséen til kabelen
og arealet for transformatorstasjonen innarbeides i kommunedelplanen.
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2. ANLEGG ETABLERT ETTER OMRÅDEKONSESJON (NORMALT DISTRIBUSJONSNETT)
Anlegg under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av
områdekonsesjon. Omlegging av disse anleggene fordrer ikke søknad om endring av
konsesjon, men en del hensyn må likevel ivaretas.
2.1 Forholdet til eksisterende frittliggende nettstasjoner
Det må tas hensyn til eksisterende nettstasjoner innenfor planområdet. For både nye og
eksisterende nettstasjoner gjelder at disse må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare
overflater.
Vi ser at det ofte dessverre ikke blir tatt hensyn til disse avstandskravene når nye bygninger planlegges og
oppføres. Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre
byggegrenser mot nettstasjoner i planbestemmelsene.

2.2 Andre forhold
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye
traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de eksisterende traséene. Normalt er
dette stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av
plass til ny trasé og/eller nettstasjon(er).

3. FELLES FOR ELEKTRISKE ANLEGG
3.1 Inntegning på plankart
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen,
herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Vi viser i
denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs Veiledning til
forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5.
Arealer og eiendommer som brukes til, eller i fremtiden skal brukes til transformatorstasjoner,
eventuelt nettstasjoner, avsettes i kommuneplanen til arealformål bebyggelse og anlegg,
underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1500, jf. vedlegg I til
kart- og planforskriften.
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3.2 Jording
Jordingsproblematikken mellom jernbanen og høyspenningsnett må tas hensyn til ved planlegging
og prosjektering.

Med vennlig hilsen
EB Nett AS

Erling Juul

Side 4 av 4

From:
Sent:
To:
Subject:

Martin H. Fulford<mhf@fpadvokat.no>
29. mars2017 16:15
PostmottakBaneNORSF
Drammen-Kobbervikdalen,høringsuttalelsertil oppstart reguleringsplan

UndertegnederepresentererBrageSolkontrollII ASsom eier eiendommenegnr. 110 bnr. 112 og 114 (Dr.
Hansteinsgate 13/17) ved Drammenstasjon.
Det visestil brev fra BaneNORSFdatert 7. mars2017med invitasjontil informasjonsmøteom nytt
dobbeltsporDrammen– Kobbervikdalensom ble sendt ut til grunneierneved Drammenstasjon. Brage
SolkonrtrollII ASv/Ulla Samuelsenvar tilstede på dette møtet. Det fremgår ikke noe frist for
innspill/merknaderav informasjonsbrevet,men vi ser at det i kunngjøringenbesom innspill innen 31.
mars2017.
BrageSolkontrollII AShar foreløpigfølgendemerknadtil saken:
Det forutsettes at utbyggingenikke vil berøreBrageSolkontrollII ASsine eiendommer,og videre
at utbyggingenskjer innenfor den angitte hensynssone(sikringsgrense)
for jernbanensom angitt
i reguleringsplanen«Detaljreguleringsfor Drammenstasjon/Dr.Hansteinsgate»som er under
utarbeidelse.

Med vennlig hilsen
Martin H. Fulford
Advokat
Ansvarligadvokat:TerjePettersen

FulfordPettersen & CoAdvokatfirmaDA
Delt ansvarmed ansvarsbegrensning
etter domstolloven§ 232

NedreTorggate18A,3015Drammen
Tel:
Mob:
Fax:
E-post:
Web:

32 25 47 00
990 33 233
32 25 47 01
mhf@fpadvoka
t.no
www.fpadvokat.no

For alle våre tjenester gjelder våre AlminneligeOppdragsvilkår.
Dennee-postenog eventuellevedleggkan inneholdekonfidensiell informasjon,og er kun beregnetfor mottakeren.Hvisdu mottar dennemeldingenved
en feiltakelse,ber vi om at du holder innholdetkonfidensielt,kontakteravsenderog sletter meldingen.
Theinformationtransmitted,includingany attachment,maycontain confidentialand/or legallyprivilegedmaterialand is intendedonly for the addressee.
If you receivethis in error, pleasekeepthe informationconfidential,contactthe senderand delete the material.
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Jernbane gjennom Smithestrøm
– historisk hage og nærmiljø

Ny Vestfoldbane under bygging øst for Smithestrøm i 2019. Fremtidsstudie. ©Jo Sellæg.
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Gjennom reguleringsplanen må Bane NOR må ta stilling til

3 SENTRALE FORHOLD
KNYTTET TIL SMITHESTRØM
Som eier av Smithestrøm gård (Nedre Strøm, 16/2, 16/332 og 16/349), Smithestrømsveien 7 og
7C, har jeg innspill til arbeidet med reguleringsplanen. Jeg vil peke på tre forhold knyttet til
regulering av jernbanespor forbi Smithestrøm og til selve gjennomføringen av utbyggingen.

Hageanlegget sett fra Vestfoldbanen omkring 1930. Vi skimter tennisbanen foran hovedbygningen og lengst til
venstre lindelysthuset for enden av aksen med granitt-trapper. Foto: Onshuus-familien.

1: Smithestrøm – historisk lystgård med hageanlegg
Smithestrøm gård ligger dominerende plassert på ryggen av Strøm-morenen. Bosettingen
hører med til den eldste i dalen, og gården spiller en sentral rolle i Strømsgodsets historie.
Hovedbygning og hage har en plass i internasjonal botanisk forskningshistorie som hjemsted for
utforskeren Christen Smith (1785-1816), Norges først professor i botanikk og økonomi.
Hovedbygningen på Smithestrøm ble reist i 1767-1788 og utformet av mestersnekker Brede
Rantzau, datidens fremste byggmester og «arkitekt» på Østlandet. Bygningen betraktes som et
hovedverk i norsk rokokkostil, og er autentisk og godt bevart. Den ble fredet i 1923.
Hageanlegget ble opparbeidet før huset ble reist. Det er utformet med fire terrasser på
østsiden av morenen, og har en tverrakse som knytter sammen hus og hage. Dette er en av få
bevarte terrasserte hager fra 1700-tallet i Norge, og danner en helhet med lystgårdsbygningen.
I 1929 truet Riksantikvaren med å frede hagen og han hindret kommunen i å anlegge en gate
her. Riksantikvar Harry Fett skrev personlig til eieren at «jeg er sikker på at en fredning av det
gamle haveanlegg foran Smithestrøms gård i høi grad vil bidra til å gi den gamle bygning den
ramme den fortjener.» Hagen ble ikke fredet den gang, men om hageanlegget skulle bli truet på
nytt, vil det være aktuelt å fremme områdefredning etter Lov om kulturminner.
Smithestrøm som kulturminne
Smithestrøm med hus og hage er det viktigste kulturminnet i planleggingsområdet.
Konsekvensutredningen fremhever «Smithestrøm lystgårdsanlegg» med høyeste skår på
skalaen for verneverdi. Anlegget defineres her som hage med lysthus, trapper og allé samt
hovedbygning og gårdstun. Vurderingen er sammenfallende med Drammen kommunes
kulturminneregistrering, hvor lystgårdsanlegget også inngår i et kulturmiljø fra Brekke bru
(«Kamelen») til elva.
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Hageanlegget
Det opprinnelige hageanlegget besto av
• prydhage,
• nyttehage og
• allé på en kunstig oppbygd rygg på morenen vest for nyttehagen.
Nyttehagen eksisterer fortsatt som et åpent grøntareal sør for prydhagen. Den har få spor etter
tidligere beplantning og omtales ikke nærmere her. Utfyllende kunnskap om hageanlegget
finnes i mitt «Forslag til etterbruk: Bydelspark på Smithestrøm» av 23/2-17.
.

Prydhagen inntegnet på flyfoto fra 1939. Her er også vist dagens eiendomsgrenser. Den kritiske østgrensen for
arealet er markert med blå sirkler. Foto/kart: Kart og geodata, Drammen kommune.

Prydhagen
Prydhagen ble i 1951 delt i forbindelse med at Norges Statsbaner kjøpte et større areal på
vestsiden av Vestfoldbanen. NSB anla gangvei gjennom prydhagen langs eiendomsgrensen
mot Smithestrøm og lot sin del av hageanlegget forfalle. Smithestrøms gjenværende del av
prydhagen har vært gjennom en forfallsperiode i 1960-70-årene og er i dag forenklet, men her
er de historiske spor fortsatt tydelige og hagen lar seg lett rekonstruere slik den var omkr. 1910.
Eksperter på hagekunsthistorie mener at det er mulig å gjenskape prydhagen fra 1700-tallet
basert på grundige arkeologiske undersøkelser av eksisterende anlegg.
Det er viktig at dette historiske anlegget ikke blir ytterligere forringet ved større inngrep i
terrenget. Den del av prydhagen som i dag ligger innenfor eiendommen g/bnr. 16/332 må
skånes for fysiske inngrep.
Når det gjelder Jernbanens del av prydhagen, bør vernemyndighetene og utbygger sørge
for at dette arealet blir kartlagt og hagearkeologisk undersøkt før jernbanebyggingen
starter. Det er viktig å samle kunnskap om det opprinnelige 1700-tallsanlegget før spor av
fortiden erstattet av spor for fremtiden.
3

Overt: Ryggen på morenen sett fra vest.
Under: Kartrekonstruksjon år 1000 med fjord på
begge sider av morenen og Nedre Strøms
(Smithestrøms) plassering.
Rekonstruksjon: Lars K Røed/Jo Sellæg©.

Til høyre: Alleen med siktlinje på foto fra 1939 og dagens eiendomsgrenser. Kart og geodata, Drammen kommune.

2: Alleen på moreneryggen
Fra tunet på Smithestrøm og rett sørover er det bygd en kunstig rygg for å rette ut et lavere parti av
Strøm-morenen. Ryggen har høyde på opptil 3 meter og bredde på 7-10 meter. Den er fra 1760-årene
beplantet som allé med lind og lønn og med undervegetasjon av gamle syriner på hver side av gangstien
i alleen. Alleen koner perspektivisk sørover for å øke dybdefølelsen, et grep som i dag er svært uvanlig.
Den kunstige ryggen ble anlagt da gården mistet tilgang til vann fordi fjorden trakk seg tilbake fra
områdene på hver side av morenen – Sundland på vestsiden og Nybyen på østsiden. Det ble da
nødvendig å legge vannledning av uthulte trestokker fra inntak i Strømsåsen. For å redusere lekkasjer i
rørsystemet, ble terrenget jevnet ut med en kunstig rygg. Ledningen kan være etablert i middelalderen
og senest ved Willum Mechlenburgs omfattende utbygging av gården til avlsgård for sitt bypalé omkring
1650. Deler av en vannledning av trestokker er funnet i 1979 ved graving 6-8 meter sør for hovedbygningen, der gårdens vanningstrau opprinnelig lå. Vannledningen hadde en diameter på 35-40 cm.
Den kunstige ryggen er trolig bygd opp av avfall fra husholdning og gårdsdrift gjennom mange år
(mødding). For noen år siden gravde jeg ut en liten husholdningskrukke med høy alder i skjæringen mot
gangveien ned til Brekke bru (”Kamelen”). Dyrebein og rester av potteskår og glass er gjennom årene
kommet opp i dagen flere steder langs høyderyggen.
Alleen og den kunstig oppbygde ryggen på morenen har svært høy verneverdi – både som allé
og fornminne. Sannsynligvis kvalifiserer den til automatisk fredning, noe som bør utredes. Det er
viktig at allé og rygg spares for anleggsveier og annen virksomhet knyttet til jernbanebyggingen.
4

Foto av hageanlegget ca. 1950 med fire terrasser. Inntegnet antatt trase for jernbanen og antatt kjørevei for
massetransport. Skissen er basert på Bane NORs snitt (under) som oppgir 51 meters avstand fra den fredete
hovedbygningen til jernbanetraséen og en inntegnet anleggsvei som legger beslag på ytterligere ca. 10 meter.

3: Foreslått løsning for massetransport er en trussel mot
kulturminner, bløte trafikanter og nærmiljø
Kort begrunnet:
Trussel mot kulturminnene
De foreløpige skisser viser at anleggsveien
for uttransport av masser anlegges på den
tredje av de fire terrassene (regnet ovenfra) i
det historiske hageanlegget (konfr. side 2-3).
Anleggsveien vil også kunne komme i konflikt
med søndre del av det middelalderske (?)
vannledningsanlegget på morenen (side 4).
‘
Trussel mot bløte trafikanter
Krysset Smithestrømsveien/Professor Smiths
allé er meget uheldig utformet og her skapes det daglig uoversiktlige situasjoner. Skolebarn
uten trafikk-kultur gir her vesentlige bidrag til å skape farlige trafikksituasjoner ved å gå på alle
kanter av biler som venter på å komme ut i krysset. Med anslagsvis 27 lastebiler hver vei daglig
(Bane NORs anslag), vil situasjonen her bli helt uoversiktlig og derfor livsfarlig.
Krysset Konnerudgata/Professor Smiths allé er i perioder sterkt overbelastet. Krysset er dårlig
utformet og trafikkavviklingen er derfor lite effektiv. Dette gjelder spesielt trafikk fra «Proffen» og
ned mot byen, som her må vike for biler fra 2. Strøm terrasse. Vi har erfaring for at store biler i
dette krysset reduserer kapasiteten betydelig.
Trussel mot nærmiljø
Konnerudgata er sterkt trafikkbelastet. Bebyggelsen i Nybyen (og Strømsbyen) har overveiende
eldre bebyggelse som ikke er er tilpasset trafikkbelastningen. Boligområdet er i dag et av våre
mest sårbare mht. trafikk- og miljøbelastning.
Disse utfordringene kan minimaliseres eller helt unngås ved å transportere massene med
jernbane. Utfordringer og alternativ masseutkjøring er illustrert på neste side.
5

Utgravde masser er av Bane NOR beregnet til ca. 13 000 lastebil-lass som tilsvarer 27 lastebiler daglig hver vei i to
år. Den planlagte transportruten gjennom sentrale deler av Strømsø er full av utfordringer for kulturminner, bløte
trafikanter og nærmiljø. Rune Jahnsens forslag (informasjonsmøtet 22/2-17) om å transportere massene på bane
(natt-tog?) vil løse disse utfordringene. Og i tillegg unngår man mye ekstraarbeid med stadig vasking av lastebiler
og annen tilrettelegging for redusert miljøbelastningen ved massetransport.

6

Konklusjon
1
Bane NOR må seriøst vurdere alternative løsninger til masseutkjøring gjennom
nærmiljøet og sentrale Strømsø. Også Drammen kommune har gjennom
reguleringsarbeidet et tungt ansvar for å legge avgjørende vekt på løsninger som
minimaliserer jernbanebyggingens belastningene på nærmiljø, bløte trafikanter og
kulturminner.
2
Den rimelig godt bevarte del av Smithestrøms historiske hageanlegg (den del som ligger
innenfor grensene av 16/332) må spares for inngrep – midlertidige så vel som
permanente.

Smithestrøm, 1/3-2017

Jo Sellæg
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From:
Sent:
To:
Subject:

Sven Lindberg <sven.lindberg@choice.no>
22. mars 2017 22:57
Postmottak Bane NOR SF
Drammen-Kobbervikdalen, høringsuttalelser til oppstart
reguleringsplan

Hei
Ønsker å komme med et innspill om mulig å kunne ta hensyn til eventuell ny stasjon ved Eikkrysset. Nedslagsfeltet for denne stasjonen vil være Svelvik, Skoger, Knive, Åskollen, Konnerud
og Fjell-området. I dag må alle disse brukere av tog reise til Drammen stasjon, noe som er svært
uhensiktsmessig og fører til unødvendige trafikkstrømmer inn mot sentrum. Med færre
parkeringsplasser ved Drammen stasjon i nær fremtid, vil denne passe best til dem som benytter
kollektivtransport, gange og sykkel.
Ny Svelvikvei vil ende opp i Eik-krysset, samt at håpet er at det blir en langt bedre tilførselsvei
til/fra Konnerud. Denne kan også ende opp i nærheten av Eik-krysset. En slik stasjon vil avhjelpe
trafikksituasjonen i Drammen sentrum, samt gi kortere avstand til toget for nær sagt alle bydelene
nevnt i forrige avsnitt. Stasjonen vil hjelpe til å trekke trafikken ut av sentrum, og antall brukere
av tog vil ventelig øke pga langt enklere adkomst. Det er også mange bedrifter i umiddelbar
nærhet - og flere blir det vel.
Om ikke stasjonen bygges med det første, så er jo håpet at en slik kan være tatt med inn i planen.
Da inkludert en stor parkering med ladepunkter osv.
Hilsen
Sven Lindberg
Sverresgt 5A
3046 Drammen
922 53 472

