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A. Formål med planen
Bane NOR ønsker å omregulere en del av reguleringsplan 0602-398, Detaljreguleringsplan for
InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen, i området ved Gulliksrud i Skoger.
Bakgrunnen for omreguleringen er et ønske om å gjenbruke eksisterende jernbanebru over E18.
Det reduserer byggekostnadene og man slipper å legge om E18 i anleggsfasen. Aktivitetene i
anleggsperioden reduseres og arealbeslaget blir mindre. Mer om planens virkninger i kap. B og F.
B. Planområde

Figur B-1: Varslet planområde
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Innenfor foreslått planavgrensning endres sporgeometrien i ca. 250 meter av den sydligste delen
av tunnelen noe, slik at linja treffer eksisterende jernbanebru over E18. Nordre del av
jernbanestrekningen vil forløpe i tunnel, søndre del på bakkenivå. Påhugget må flyttes ca. 40 til
50 meter mot sørvest. Flyttingen medfører omregulering av arealene i påhuggsområdet, inkludert
ny plassering av bygninger. Tilhørende justering av veger vil være en del av omreguleringen
innenfor varslet planområde. Varslet planområde er 165 daa.
For informasjon om hvilke virkninger planarbeidet ventes å få utenfor planområdet, er det i det
følgende satt opp en sammenligning mellom den tidligere regulerte løsningen og ny løsning:
Regulert løsning
Eksisterende regulering baserer seg på en linje med hastighet 200 km/t. Den stive
geometrien innebærer ny bru over E18 i Skoger, og der nye spor kobles på dagens
dobbeltspor ved Stillerud. Løsningen medfører blant annet:
•
•
•

reisetid: 5:23 (Drammen st. – km. 63,506. Gjennomsnitt begge retninger)
nærføring til, og inngrep i næringsområdet Dråpen
midlertidig omlegging av E18 ved riving av eksisterende jernbanebru og bygging
av ny bru
• ombygging av Gundesølina bru
• tap av 11 dekar fulldyrka mark øst for E18 som følge av ny bru og ombygd
Gundesølina bru
• anleggsarbeider ved Skoger skole og Stillerud (transport, støy, støv)
• etablering av driftsadkomster ved Gundesølina (SKV19) og Stillerud (SKV20)
• ca. 40 dekar permanent erverv i Skoger
Ny løsning
Prosjektendringen består i å benytte eksisterende jernbanebru over E18, i stedet for å
bygge ny bru. Hastigheten på eksisterende linje over bru er 160 km/t. Geometrien i ca.
250 meter av den sydligste delen av tunnelen må endres noe, slik at linja treffer
eksisterende jernbanebru. Påhugget må da flyttes ca. 40 til 50 meter mot sørvest.
Løsningen medfører blant annet:
•
•
•
•
•
•
•
•

reisetid: ca. 15 sek. langsommere enn regulert løsning
Dråpen berøres ikke i driftsfasen
det bygges ikke ny bru for jernbanen, sporet på brua justeres
ingen ombygging av Gundesølina
ingen tap av fulldyrka mark øst for E18
ingen anleggsarbeider på strekningen mot Stillerud, kun noe transport på
Gundesølina
ingen etablering av driftsadkomster ved Gundesølina (SKV19) og Stillerud
(SKV20)
ca. 16,5 dekar permanent erverv i Skoger
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C. Planlagt bebyggelse, driftsveg og turveg
Arealer og tiltak innenfor planområdet planlegges regulert etter de samme prinsipper som brukt
for tilsvarende strekning i tidligere vedtatt plan.
Jernbanetrasé på bakken og jernbanetunnel under bakken foreslås regulert til formål trasé for
jernbane. Beredskapsplass med tilhørende tekniske bygg og installasjoner foreslås regulert til
formål Annen banegrunn – tekniske anlegg. Arealene på bakkenivå over jernbanetunnelen
foreslås regulert til formål Annen banegrunn – grøntareal. Vegene innenfor området foreslås
regulert henholdsvis til Kjøreveg og Gang-/sykkelveg, og sidearealer langs disse – formål Annen
veggrunn – grøntareal. Rigg- og anleggsområder, vil bli markert som bestemmelsesområde
Midlertidig anlegg- og riggområde. Etter 1. juli 2018 er det ikke lenger krav om at man må ha
underliggende formål. Endelig valg av fremstilling i plankartet avklares med planmyndigheten.
I tilknytning til beredskapsplassen ved tunnelmunningen planlegges reist enkelte nødvendige
jernbanetekniske bygg og installasjoner, se foreløpig modell i Figur C-1. Ut over dette
planlegges det ikke opparbeidet bebyggelse innenfor planområdet.
På grunn av endret sporgeometri, vil eksisterende undergang under sporet ved Gulliksrud måtte
forlenges. Undergangen vil bli regulert på vertikalnivå 1, under grunnen.

Figur C-1: Planlagt bebyggelse ved beredskapsplassen vil bestå av tekniske bygg og installasjoner:
Anleggsveg under jernbanen i anleggsperioden vil fungere som turveg i driftsfasen.

Som i tidligere vedtatt plan, legges det opp til at eksisterende driftsveg over eiendommene 41/4,
41/5001 og 39/1, vest i planområdet, oppgraderes og tas i bruk som kjøreatkomst til
beredskapsplass ved tunnelutløpet på Gulliksrud. Driftsvegen har påkobling til overordna vegnett
(Fv. 33 Gundesølina) sør i planområdet.
Turvegen mellom Gundesølina og Dråpen etableres i tråd med gjeldende plan og foreliggende
utbyggingsavtale. Veg-geometrien endres noe, men funksjonen som turveg videreføres. Gangog sykkelvegen vil krysse under planlagt jernbanetrasé i eksisterende kulvert og tjene både som
turveg og som driftsveg for tilgrensende landbrukseiendom 39/1.
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Utviklingsfaser
Dobbeltsporstrekningen mellom Drammen stasjon og Skoger planlegges å stå ferdig opparbeidet
og satt i drift i 2025. Ny løsning vil innebære noe mindre bygge- og anleggsarbeid enn i
opprinnelig regulert løsning. Målsetningen om å ha anlegget klart til avtalt tid (2025) skal være
mulig å opprettholde, selv om noe tid nå må settes av til denne ekstra planprosessen.
1. Vi byggesøker innenfor regulert areal
2. Vi søker dispensasjon for forskjæringen
D. Utbyggingsvolum og byggehøyder
I tilknytning til beredskapsplassen vil det, som tidligere, være aktuelt å reise et teknisk bygg, fire
frittstående AT-trafoer og en signalmast. Samla fotavtrykk for disse byggene og installasjonene
vil være i størrelsesorden 250 m2. Signalmasta vil trolig få en høyde på om lag 32 meter, øvrige
elementer er planlagt å bli reist med én etasjehøyde. De omtalte elementene er i utgangspunktet
tenkt plassert på rekke langs vestre ytterkant av kjøreflata på beredskapsplassen.
Sporene for planlagt jernbanetrasé i dagsonen innfor planområdet tenkes opparbeidet på høyde
ca. 74 – 76 m.o.h., med tilkobling til eksisterende sporforløp et stykke ut på dagens jernbanebru
over E18. Opparbeidelse av tiltak innenfor planområdet vil medføre terrenginngrep, omtrent i
tilsvarene omfang som hva som har vært forutsatt i tidligere vedtatt reguleringsplan.
E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter
Foreslått løsning medfører redusert investeringskostnad, i tillegg til å gi et redusert omfang av
arealbeslag, anleggsvirksomhet og trafikktiltak i dagsonen i Skoger. Traséen vil få en noe
krappere horisontalgeometri, noe som vil senke hastigheten fra 200 til 160 km/t i området, samt
innebære om lag 15 sekund mindre spart reisetid.
For mer utførlig oversikt over de funksjonelle og miljømessige kvalitetene prosjektet vil tilføre
nærområdet og byen viser vi til tabellen i kapittel B, samt omtale i kapittel F.
F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser
F.1 Naturressurser
Jordbruk: Det ble i reguleringsplanfasen beregnet tap av ca. 11 dekar fulldyrka jordbruksareal i
Skoger. Arealene lå i hovedsak øst for E18 som følge av ny jernbanebru. Med bruk av
eksisterende trasé vil dette arealbeslaget bortfalle, noe som er svært positivt.
Skogbruk: For regulert løsning er det beregnet et permanent tap på 12,5 dekar høyproduktiv,
hogstmoden skog samt et belte med plantet, ung gran. Det ventes ikke at konsekvensene endrer
seg i særlig grad med ny løsning. Når omprosjekteringen er ferdig, kan tapet beregnes mer
nøyaktig.
=> Forbedring med svært positive konsekvenser
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F.2 Naturmiljø
Portalen flyttes ca. 40-50 meter mot sørvest. Ved tunnelpåhugget er ravinelandskapet preget av
igjenfylling, oppdyrking og skogplanting. Lokaliseringen berører i praksis samme naturtype som
før.
=> Ingen endrede konsekvenser, positivt med færre aktiviteter i anleggsfasen
F.3 Landskapsbilde
Dagsonen i Skoger går gjennom et ravinelandskap med jorder innrammet av kantvegetasjon. På
grunn av trevegetasjonen som rammer inn strekningen, er det lite innsyn til området utenfra.
Ravinene berøres ikke. For regulert løsning ble det vurdert at endringene i driftsfasen ville ha
små konsekvenser for landskapsbildet. Ny løsning benytter i større grad eksisterende
infrastruktur og vil gi færre inngrep og aktiviteter i anleggsperioden. Dette vil kunne vurderes
som en liten positiv gevinst ved ny løsning. Foreslått løsning vil ikke innebære ytterligere
nærføring til gårdstunet på gnr. 39/1,4, slik som opprinnelig regulert løsning gjør. En forholdsvis
marginal flytting av tunnelpåhugget 40-50 meter endrer trolig ikke konsekvensvurderingen.
=> Ingen endrede konsekvenser, positivt med færre aktiviteter i anleggsfasen
F.4 Friluftsliv og nærmiljø
Ombygging av Gundesølina bru, og deler av vegen, samt regulerte driftsadkomster til
sporområdet øst for Gundesølina og sørover går ut. Det betyr mindre anleggsarbeid i nærheten av
Skoger skole og boligområdet på Stillerud. Dette vil blant annet gi færre negative konsekvenser
for gående og syklister og mindre støy og støv fra anleggsvirksomheten i anleggsperioden. Ingen
endring i konsekvenser for driftsfasen.
=> Ingen endrede konsekvenser, positivt med færre aktiviteter i anleggsfasen
F.5 Kulturminner
Det er ingen kjente kulturminner i området, og det er av kulturminnemyndighetene ikke vurdert
behov for undersøkelser. Det forventes derfor ingen endring i forhold til regulert løsning.
=> Ingen endrede konsekvenser
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G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og
retningslinjer, og pågående planarbeid

Figur G-1: Planlagt regulering (blått og rødt) og opphevet regulering (grått).
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Den foreslåtte omreguleringen vil innebære en justering av de løsningene som er forutsatt i
reguleringsplanen som ble vedtatt 24.04.2018. Det som inngår i varselet planområde er de blå og
røde arealene i Figur G-1. Det som beholdes av eksisterende reguleringsplan innenfor
kartutsnittet er markert med fiolett farge. De delene av eksisterende regulering som oppheves er
vist med grå skravur. På disse arealene vil det ikke skje noen endringer i forhold til dagens
situasjon. Eksisterende bane er regulert i en eldre plan fra 1992, denne ikke er opphevet.
Det pågår ikke annet planarbeid i området.
Med unntak av en sone på om lag 200 m2 vest i planområdet, som foreslås anvendt til midlertidig
riggområde, befinner hele planområdet seg innenfor kommunedelplanens utstrekning.
Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4)
Det er ingen boligeiendommer innenfor planområdet. I omreguleringen legges det heller ikke til
rette for bygging av boliger. Da det heller ikke ligger boliger i planområdets nærområde vil
forslagsstiller hevde at tiltaket ikke kommer i berøring med kravene til leke- og oppholdsareal.
Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4)
Planen omfatter ikke utbyggingstiltak som i henhold til kommuneplanens arealdel vil betinge
parkering. Parkeringsmuligheter for drift og tilsyn av det jernbanetekniske anlegget ved
tunnelutløpet på Gulliksrud løses, som før, ved bruk av beredskapsplassen. I ny foreslått løsning
videreføres beredskapsplassen i en tilsvarende størrelse som opprinnelig planlagt, men med en
plassering forskjøvet noe sørover som følge av omleggingen av jernbanetraséen.
Det kan også nevnes at planlagt utbygging ikke lenger vil komme i inngrep med sørvestre del av
kjørearealene rundt næringsbygg Dråpen 22 på gnr. 39/40.
H. Berørte interesser av planinitiativet
Skolesektor: Med bakgrunn i redusert omgang av anleggsarbeid og tilhørende anleggstrafikk kan
tiltaket ventes å komme mindre i direkte berøring med skoleveien for skolebarn langs
Gundesølina.
Statens vegvesen: I ny løsning legges det ikke lenger opp til etablering av ny bru over E18. Dette
fjerner behovet for omlegging av E18. Gjenbruk av eksisterende jernbanetrasé på strekningen sør
for planområdet gjør også at en ikke vil få byggearbeider tett på E18s nordgående kjørebane i
sonen nordvest for boligbebyggelsen på Stillerud eller forlengelse av Gundesølina bru.
Landbruksmyndigheter: Ny løsning fjerner behovet for permanent beslag av dyrkamark, hvilket
innebærer at heller ikke landbruksmyndighetene vil bli like berørt som tidligere.
Ut over dette ventes planinitiativet i utgangspunktet ikke å komme særlig sterkt i berøring med
vesentlige kommunale, regionale eller statlige interesser.
Med hensyn til private grunneiere kan følgende opplyses:
Ettersom tekniske fag ikke har prosjektert ferdig ny løsning, hersker det noe usikkerhet rundt
endelig arealbeslag. Foreløpige anslag tyder imidlertid på at 9 eiendommer skånes ved bruk av
eksisterende spor i Skoger:
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39/4

41/15

41/16

41/19

41/23

41/40

41/237

41/5000

46/9

Det er for regulert løsning behov for ca. 40 dekar permanent erverv sør for tunnelmunningen i
Skoger. Med ny løsning vil det permanente ervervsbehovet være ca. 16,5 dekar, det vil si en
reduksjon på ca. 23,5 dekar.
Cirka 5,5 dekar av omreguleringen er ikke tidligere regulert. Dette er i hovedsak
sideforskyvningen av tunnelen ved flytting av portalen 40-50 meter mot sørvest. Disse arealene
ble imidlertid varslet i forbindelse med eksisterende regulering.
I. Samfunnssikkerhet
Da det vil kreves noe mindre anleggsvirksomhet for å realisere ny, foreslått løsning, vil også
omfanget av anleggstrafikk generelt reduseres. Særlig gunstig er dette for Gundesølina og den
ferdsel av skolebarn som der finner sted.
Ny, foreslått løsning vil komme langt mindre i berøring med trafikken på E18. Det er ikke behov
for å legge om E18 i anleggsperioden, når det ikke skal bygges ny bru.
J. Samarbeid og medvirkning
Opplegg for samarbeid og medvirkning foreslås drøftet i planarbeidets oppstartsmøte. For
gjennomføring av høringer og medvirkning vil det bli tatt utgangspunkt i de føringer som følger
av plan- og bygningsloven, §§1-1, 12-8 og 12-10. Behov for eventuelle informasjonsmøter mot
berørte aktører i nærområdet vil bli vurdert i samråd med planmyndighet. Bane NOR har allerede
god kontakt med berørte grunneiere i forbindelse med prosjektets grunnerverv.
Forslagsstiller vurderer at den jevnlige og tette kontakten med kommunen gjennom KDP- og
reguleringsprosessen har vært av stor verdi. Bane NOR håper det gode samarbeidet kan fortsette
også i den forestående omreguleringsprosessen. Opplegg for faste arbeidsmøter og annen
løpende kontakt underveis i planprosessen diskuteres gjerne i oppstartsmøtet. Et utkast til
møteplan kan gjerne skisseres i oppstartsmøtet.
Det vil nokså sikkert også inntreffe behov for dialog med andre offentlige myndigheter underveis i
planprosessen, i første rekke Statens vegvesen. Vi vil bidra til at forslagstiller og planmyndighet
holder hverandre løpende og godt orientert i slik type dialog.

K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger
Konsekvensutredning ble utarbeidet i forbindelse med kommunedelplan for strekningen, og
vedtatt av Drammen kommune bystyre 20.12.16 (sak PS 0192/16). Utredning av tverrslag og
evakueringstunneler ble utført i 2017. Forslagstiller vurderer konsekvensutredningen som
tilstrekkelig i henhold til tiltaket i omreguleringen, jf. §§ 6 b) og 8 a) i forskrift om
konsekvensutredninger (2017), og anser ikke at planforslaget utløser behov for ny
konsekvensutredning.
Endringer i konsekvenser foreslås beskrevet i planbeskrivelsen.
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