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FORORD
Nasjonal transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Det skal planlegges med sikte på at
utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden innen 2030. InterCity-prosjektet skal
planlegge en moderne dobbeltsporet jernbane der den ikke allerede er bygget ut eller er under bygging mellom Oslo og Lillehammer, Halden og Skien.
I 2012 ble det utarbeidet en konseptvalgutredning for InterCity-strekningene (KVU IC) etter mandat fra
Samferdselsdepartementet. I Drammen ble det foreslått en trasé i en korridor mellom Nybyen og
Strømmorenen med tunnel gjennom Strømsåsen til Kobbervikdalen.
Kommunedelplan for dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen med tilhørende konsekvensutredning ble
vedtatt av bystyret i Drammen kommune 20. des 2016.
Detaljreguleringsplanen for strekningen Drammen – Kobbervikdalen ble vedtatt i bystyret i Drammen
24. april 2018. Bane NOR ønsker å omregulere en del av reguleringsplanen i Skoger. Hensikten med
omreguleringen er å redusere både prosjektkostnadene og arealinngrepet ved å bruke eksisterende
bru over E18 i stedet for å bygge ny bru.
Plan- og prosjekteringsarbeidet for omreguleringen i Skoger er gjennomført av Hanne Anette Stormo
som prosjektsjef og Torgeir Fossnes som leder for offentlig plan.
Norconsult har vært rådgiver for planarbeidet med Svein Sørheim som oppdragsleder og
Edel H. Nordang som fagansvarlig for regulering.

Oslo,
20. februar 2019
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1 INNLEDNING
Bane NOR ønsker å omregulere en del av reguleringsplan 0602-398, Detaljreguleringsplan for InterCitystrekningen Drammen – Kobbervikdalen, i området ved Gulliksrud i Skoger.
Hensikten med omreguleringen er å redusere prosjektkostnadene og arealinngrepet i Skoger ved bruke
eksisterende bru over E18 i stedet for å bygge ny bru. Det vil bl.a. føre til at man slipper å legge om E18
i anleggsfasen.
Detaljreguleringsplanen består av plankart [12] og planbestemmelser [13] i tillegg til denne beskrivelsen.
Konsekvensutredning ble utarbeidet i forbindelse med kommunedelplan for strekningen, og vedtatt av
Drammen bystyre 20.12.16 (sak PS 0192/16). Utredning av tverrslag og evakueringstunneler ble utført
i 2017 ved utarbeidelse av detaljreguleringsplanen. Den utarbeidete konsekvensutredningen vurderes
som dekkende for tiltaket i omreguleringen, og Drammen kommune som planmyndighet anser ikke at
planforslaget utløser behov for ny konsekvensutredning. Endringer i konsekvenser er beskrevet.
Parallelt med utarbeidelse av Detaljreguleringsplan for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen ble det utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen [18]. Det ble også utarbeidet en samlet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for tiltaket [17]. Miljøoppfølgingsplanen
og ROS-analysen er dekkende for InterCity-strekningen i Skoger.
Utbyggingsavtale for prosjektet InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen ble vedtatt av bystyret 24.04.2018. Det vurderes ikke å være behov for ny utbyggingsavtale selv om den sørligste delen
av dette prosjektet nå omreguleres i en ny reguleringsplan. Vedtatt utbyggingsavtale vil fortsatt gjelde
for de forhold som er relevante, bl.a. for forbindelsen mellom Gundesølina og Dråpen.
Reguleringsplanen er fremmet av Bane NOR med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 3-7, 3. ledd.
Drammen kommune la planen ut til offentlig ettersyn 28. november 2018. Høringsfristen ble satt til 18.
januar 2019. Det kom inn seks uttalelser.
Etter offentlig ettersyn er plankart med bestemmelser revidert ihht. innspill fra Statens vegvesen og
Fylkesmannen i Oslo og Viken. Endringen knytter seg til fremstilling, og endrer ikke planens innhold.
I tillegg er foreliggende planbeskrivelse justert med oppdatert beskrivelse knyttet til massetransport og
varighet av byggearbeidene.
Informasjon om planarbeidet kan finnes på følgende nettsider:
Bane NOR:
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/drammen-kobbervikdalen/
Drammen kommune:
https://www.drammen.kommune.no/politikk/politikk/kunngjoringer-og-horinger/
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2 GRUNNLAG FOR PLANARBEIDET
2.1

Nasjonal transportplan, KVU, kommunedelplan og detaljreguleringsplan

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

Kommunedelplan (KDP) for dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
Planprogrammet ble fastsatt i bystyret 24.11.2015 [7]. Det ble utarbeidet konsekvensutredning som
del av beslutningsgrunnlaget for fastsettelse av korridor. Formålet med konsekvensutredningen var å
vurdere virkninger av tiltaket for miljø og samfunn. Det ble bl.a. vurdert prissatte konsekvenser og utredet konsekvenser for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø, naturressurser og
støy. 20. desember 2016 ble kommunedelplanen godkjent av bystyret. Planen båndla arealer for korridoralternativet "Vest for Nybyen under samlet".
Detaljreguleringsplan for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen
Detaljreguleringsplanen regulerer areal for 6 lange spor til plattform på Drammen stasjon. Stasjonen
får direkte adkomst til Bybrua og strandpromenaden. Mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon
reguleres det areal til nytt dobbeltspor for Sørlandsbanen. Gulskogen stasjon bygges om med fire spor
til lange plattformer. Planen omfatter nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen, med planskilt avgrening med
Sørlandsbanen, og videre i tunnel til Skoger. Tunnelstrekningen mellom Drammen og Skoger etableres med hastighet 200 km/t. I planen ble det forutsatt at banen føres over E18 på ny bru før nytt dobbeltspor kobles til eksisterende dobbeltspor ved Stillerud. Omreguleringen forutsetter bruk av eksisterende bru over E18 i stedet for å bygge ny bru.
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3 DAGENS SITUASJON
3.1

Eksisterende trasé for Vestfoldbanen

Dagens trasé for Vestfoldbanen mellom Drammen og Skoger er enkeltsporet med mange svinger og
lav hastighet. Fra Skoger til Holm i Sande kommune er det dobbeltspor. Dagens strekningskapasitet
er høy nok for dagens trafikkmengde, men ikke for fremtidig trafikkøkning.
I Skoger grener dagens Vestfoldbane fra enkelt- til dobbeltspor ved industriområdet Dråpen, se
Figur 2. Etter en kort rettlinje går sporene over i en lang S-kurve hvor blant annet E18 krysses på bru
vest for Nedre Gulliksrud.

Dråpen
Nedre Gulliksrud

Gundesølina

E18

Figur 2: Flyfoto over område i Skoger. Nytt dobbeltspor kobles på eksisterende spor nord for bru over
E18. (Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR).

Figur 3: Påhuggsområde vest for dagens jernbane og Dråpen industriområde (Foto: Norconsult).
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4 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
4.1

Bakgrunn og omfang

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. Figuren under viser en oversikt over foreliggende, planlagt og opphevet regulering.

Figur 4: 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 varslet planområde er de blå og røde arealene. 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 er ikke opphevet, og vil fortsatt gjelde når planen fra 24.04.2018 oppheves sørøst for E18.
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 er en del av omreguleringen innenfor varslet planområde.

4.2

Planlagt bebyggelse, driftsveg og turveg

I tilknytning til beredskapsplassen ved tunnelmunningen planlegges reist et teknisk bygg, fire frittstående trafoer og en signalmast, se foreløpig modell i Figur 5. Det kan være aktuelt å tilrettelegge for
uttak av brannvann i togtunnelen. Det vil da etableres et teknisk bygg og et høydebasseng. En mulig
plassering av disse er også vist. Ut over dette planlegges det ikke opparbeidet bebyggelse innenfor
planområdet.
Samlet fotavtrykk for disse byggene og installasjonene vil være i størrelsesorden 350 m2. Signalmasten vil trolig få en høyde på om lag 32 meter, øvrige elementer er planlagt å bli reist med én etasjehøyde.

Figur 5: Planlagt bebyggelse ved beredskapsplassen vil bestå av tekniske bygg og installasjoner: Anleggsveg under jernbanen i anleggsperioden vil fungere som turveg i driftsfasen.
På grunn av endret sporgeometri, vil eksisterende undergang under sporet ved Gulliksrud måtte forlenges. Undergangen vil bli regulert på vertikalnivå 1, under grunnen.
Sporene for planlagt jernbanetrasé i dagsonen innenfor 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.
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
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ved tunnelutløpet på Gulliksrud. Driftsvegen har påkobling til offentlig 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. Gang- og sykkelvegen vil krysse under planlagt jernbanetrasé i eksisterende kulvert og tjene både som turveg og som
driftsveg for tilgrensende landbrukseiendom 39/1.

4.3

Tunnelstrekningen

Tunnelstrekningen mellom Drammen og Skoger etableres med hastighet 200 km/t. Tunnelen er med
kulverter og portaler i hver ende ca. 7 km lang og stiger med 12,5 ‰ i retning Skoger. Det etableres
en dobbeltsporet tunnel med evakueringsmulighet for hver 1000 m. Tunnelen skal bygges i henhold til
geometriplan for tunnel [20], som definerer trasé og tunneltverrsnitt. Omreguleringen medfører justering av trasé i ca. 250 meter av den sydligste delen av tunnelen noe, lengdeprofil for denne strekningen er vist i Figur 6.
Det er besluttet å bygge tunnelen med konvensjonell drivemetode (sprengning) og at det benyttes 2
tverrslag (hjelpetunneler) for atkomst til jernbanetunnelen. Det forutsettes også å drive tunnelen fra
sørenden (Skoger).
Dobbeltsportunnelen har et sprengningstverrsnitt på 123 m², som sikres med bolter og sprøytebetong.
Vann- og frostsikring utføres med drenert membran og utstøpning, med betongtykkelse minimum
300 mm, som medfører et gjenstående luftareal på ca. 93 m². Tunnelsålen isoleres i frostsonen.
Berggrunnen rundt tunnelen forinjiseres slik at vannlekkasjen inn i tunnelen blir minimal og grunnvannsbalansen opprettholdes.
Sikkerhetssone og restriksjonssone
I forbindelse med regulering av tunnelen er det satt en grense for hva det er nødvendig for Bane NOR
å eie. Det er definert en sikkerhetssone rundt tunnelen, som vist på Figur 10, side 21 Området innenfor sonen skal Bane NOR ha eiendomsrett til, og ha full råderett over. Tunnelbredden for den dobbeltsporede jernbanetunnelen blir 14 m. For å ta høyde for usikkerhetsmomenter er bredden for sikkerhetssonen satt til 15 meter. Det reguleres dermed et 45 m bredt og 45 m høyt jernbaneformål under
bakken.
Rundt tunnelen er det etablert en restriksjonssone på 50 meter fra tunnelveggen. Restriksjonssonen
er innarbeidet i reguleringsplanen som hensynssone – sikringssone under grunnen. Skal det utføres
sprengning, peleramming, hullboring i og mot fjell, brønnboring eller fundamentering for påføring av
tilleggslaster, må Bane NOR godkjenne tiltaket. Hensikten med sikringssone og restriksjonssone er å
unngå skade på tunnelen og dermed sikre stabil togdrift.
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Figur 6: Lengdeprofil omregulert trasé
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5 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
5.1

Konsekvenser for omgivelsene

Den tidligere utarbeidete konsekvensutredningen vurderes som tilstrekkelig i henhold til tiltaket i omreguleringen, det er derfor ikke gjennomført en ny konsekvensutredning. I dette kapitlet beskrives virkninger av tiltaket.
Omreguleringen vil i hovedsak innebære reduserte inngrep og konsekvenser i forhold til vedtatt kommunedelplan og vedtatt reguleringsplan. I kap. 6 er endringer i konsekvenser i forhold til vedtatt detaljregulering fra 24.04.2018 for de enkelte fagtema nærmere beskrevet. I dette kapitlet beskrives konsekvensene av planforslaget som foreligger nå i forhold til dagens situasjon.
5.1.1 Naturressurser
Jordbruk: Tiltaket berører ikke fulldyrka jordbruksareal i Skoger
Skogbruk: Det er beregnet et permanent tap på ca. 12,5 dekar høyproduktiv, hogstmoden skog samt
et belte med plantet, ung gran.
5.1.2 Naturmiljø
Ravinelandskapet vil ikke bli berørt av permanente tekniske inngrep. Arealbeslaget knyttet til tunnelportal, brupilarer og atkomstvei til riggområde er nokså begrenset, men vil berøre noe plantet gran,
blandingsskog og løvskog, som det ikke er knyttet viktige verdier til. Midlertidige arealbelsag til rigg- og
anleggsområde vurderes følgelig å medføre begrenset skade på naturverdier.
5.1.3 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. Endringene i driftsfasen ville ha små konsekvenser for landskapsbildet.
5.1.4 Friluftsliv og nærmiljø
Atkomsten til Gulltoppen friluftsområde går tvers igjennom planlagt riggområde øst for jernbanen, og
må legges om midlertidig. Det innebærer at brukerne av området får noe lengre og brattere vei til friluftslivsområdet i denne perioden. Etter endt anleggsfase kan dagens atkomstvei benyttes som før.
Det vil bli begrenset med anleggsarbeid i nærheten av Skoger skole, da massetransport vil skje via
Dråpen.
5.1.5 Kulturminner
Det er ingen kjente kulturminner i området, og det er av kulturminnemyndighetene ikke vurdert behov
for nye undersøkelser da funnpotensialet er lavt. Planen er ikke i befatning med bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner.
5.1.6 Støy og vibrasjoner i anleggsfasen
Det ble i detaljreguleringsplan for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen foretatt
støyberegninger og vurderinger knyttet til støy ved påhuggsområdet i anleggsperioden [21]. Arbeidene
omfatter pigging og graving i forbindelse med planering. Beregningsresultatet indikerer at ingen støyfølsom bebyggelse vil bli berørt av disse arbeidene på riggområdet.
5.1.7 Støy og vibrasjoner i driftsfasen
Det er ingen støyutsatte boliger og annen støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet.
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Konsekvenser i anleggsfasen

Bergtunnelen drives fra to tverrslag, Austadveien og Danserud, samt fra sørenden av tunnelen i Skoger.
Riggområde
Hovedriggområdet for tunnelbyggingen er planlagt like ved tunnelpåhugget og med atkomst fra fylkesveg 33, Gundesølina. Her er det rikelig med plass for det som trengs av areal for utførelse av tunnelentreprisen. For bygging av dagstrekningen trenger man mindre riggområder til bl.a. anleggsveger for
tilkomst til bygging av ny linje, se Figur 7.

Figur 7: Riggområder og anleggsveier i Skoger.

Massetransport
Massetransportene fra tunnelpåhugget på Gulliksrud vil gå via Dråpen, og ut på E18, slik at man
unngår transport av sprengstein langs fv. 31 Gamle Sørlandske, som bl. a. fungerer som skolevei, se
Figur 8.
Overskudd av sprengstein for tunneldriften er forutsatt transportert til Drammen havn. Massetransporten vil foregå på dag- og kveldstid.
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Figur 8: Mulig massetransport fra påhugg
Gulliksrud i Skoger via Dråpen industriområde

Forurenset grunn
For området i Skoger er det ikke mistanke om forurenset grunn annet enn tett inn til eksisterende spor
og veier. Behovet for miljøtekniske grunnundersøkelser vil bli kartlagt og bestemt i neste prosjekteringsfase slik at massenes forurensningsgrad, disponeringsmuligheter og deponibehov kan bestemmes. Hvis undersøkelsene avdekker forurenset grunn, vil det bli utarbeidet tiltaksplan som skal godkjennes av Drammen kommune før byggestart.
Håndtering av vann i anleggsfasen
Både anleggsvann fra byggegroper og riggområder samt vann fra tunneldrivingen fra portalområdet
må håndteres. Vannet vil måtte renses for å redusere innholdet av kjemikalier, olje og partikler samt at
pH må nøytraliseres før utslipp til nærmeste resipient, som er Leirelva. Det er søkt om tillatelse til utslipp til Leirelva til Fylkesmannen i Buskerud.
Varighet av byggearbeidene
Forutsetningen for framdrift og byggetid for planstrekningen Drammen – Kobbervikdalen er fullføring
av anlegget i løpet av 2024. Ny løsning vil innebære vesentlig mindre anleggsarbeid i dagsonen i Skoger enn i opprinnelig regulert løsning. Tunnelarbeidene vil ha tilsvarende varighet som tidligere angitt,
ca. 3,5 år. Det samme gjelder arbeidet med de jernbanetekniske arbeidene i tunnelen som tar ytterligere 1,5-2 år. Arbeidene i dagsonen gjøres i løpet av noen få måneder og avsluttes med en kobling
mot eksisterende spor i 2024.
Ny løsning vil innebære noe mindre bygge- og anleggsarbeid enn i opprinnelig regulert løsning. Målsetningen om å ha anlegget klart til avtalt tid (2024) skal være mulig å opprettholde, selv om noe tid nå
må settes av til ekstra planprosess.
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Områdestabilitet og skredfare

Temaet ble utredet i forbindelse med detaljreguleringsplanen for InterCity-strekningen mellom Drammen og Kobbervikdalen.
Det ble utført supplerende grunnundersøkelser høsten 2016 og sommeren 2018. Resultater fra disse
undersøkelsene, sammen med innsamlede data og grunnundersøkelser utført i Teknisk hovedplan,
utgjør et relativt omfattende omfang med grunnundersøkelser totalt for prosjektet.
Der jernbanen ikke skal gå i tunnel, ligger planområdet under marin grense. Kvartærgeologisk kart viser mektige leiravsetninger over store arealer. Grunnundersøkelsene har påvist at det er sprøbruddmateriale innenfor planområdet, men i begrensede dybdeintervaller. I Kobbervikdalen er sprøbruddmaterialet avdekket i varierende dybder under terreng.
Over tunnelen skråner terrenget østover ned mot eksisterende jernbanelinje med terrenghelninger
brattere enn 1:15. Over bergtunnelen er det utført en rekke grunnundersøkelser, og ingen av disse antyder sprøbruddegenskaper. Det er konkludert at det ikke er grunnlag for å angi aktsomhetsområder
på vestsiden av eksisterende jernbanetrasé.

5.4

Teknisk infrastrukur

5.4.1 Vann- og avløpstekniske anlegg
I forbindelse med detaljreguleringsplanen er utarbeidet egen rapport for vann- og avløpstekniske anlegg (VA-anlegg) og fjernvarme (FV-anlegg). Det er ingen fjernvarmeanlegg i tilknytning til området.
Nedenfor beskrives VA-anlegg for til tiltaket:
Tunnel for ny Vestfoldbane
Innlekkasjevann fra bergdel av tunnel transporteres via et dykket selvfallsystem til Drammenselva.
Overvann
Drenering av sporene skjer ved vanlige drens- og overvannsgrøfter langs sporene.
Vannforsyning til drift og brannvann
Det må etableres en ny stikkledning fra kommunalt vannforsyningsnett innerst i Dråpen til beredskapsplass ved Gulliksrud portal for brannvannsforsyning.
Brannvann i togtunnell
Det kan bli aktuelt å tilrettelegge for uttak av brannvann i togtunnel. I systemet vil det inngå en trykkøkningsstasjon, et teknisk bygg med grunnflate anslagsvis 7 m x 7 m (sannsynligvis noe mindre). Bygget
plasseres et sted på beredskapsflaten på vestsiden av ny Vestfoldbane ved Gulliksrud. Det vurderes
også å etablere en buffertank på 100 m3 ved Gulliksrud. Tanken har en høyde på 5 meter.

5.4.2 Eksterne kabler
Det er en i dag en rekke kabler som går langs eksisterende spor og som krysser sporet. Det er lagt
opp til å prøve å frigjøre areal hvor det skal bygges ved å legge om de langsgående kablene i en provisorisk føringsvei.

InterCity-prosjektet

Side:

16 av 28

Dato:

20.02.2019

DETALJREGULERING SKOGER
PLANBESKRIVELSE

6 KONSEKVENSER I FORHOLD TIL DETALJREGULERINGSPLAN VEDTATT 24.04.2018
6.1

Oversikt over endringer i konsekvenser utenfor planområdet

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:
Tidligere regulert løsning
Detaljreguleringen vedtatt 24.04.2018 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 og Stillerud
• ca. 40 dekar permanent erverv i Skoger
Ny løsning (omregulering)
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2

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 og Stillerud
ca. 16,5 dekar permanent erverv i Skoger

Endringer i konsekvenser for fagtema

Omreguleringen vil i hovedsak innebære reduserte inngrep og konsekvenser i forhold til vedtatt kommunedelplan og vedtatt reguleringsplan. I dette avsnittet er endringer i konsekvensene for de enkelte
fagtema beskrevet.
6.2.1 Endringer i reisetid
InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen, som regulert i detaljsreguleringsplan vedtatt
24.04.2018, reduserer reisetiden mellom Drammen stasjon med i underkant av 3 minutter. Ved den
nye løsningen vil reduksjonen i reisetid bli 15 sekunder mindre.

Dagens trasé
Løsning vedtatt 24.04.2018
Løsning som foreslås nå

Lengde
(Drammen stasjon – Stillerud)
8,8 km
8,7 km
8,7 km

Reisetid
8:18 min
5:23 min
5:38 min
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6.2.2 Naturressurser
Jordbruk: Det ble i arbeidet med detaljreguleringsplanen vedtatt 24.04.2018 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: I planforslaget som nå foreligger 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

6.2.3 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 i driftsfasen, positivt med færre aktiviteter i anleggsfasen
6.2.4 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 detaljreguleringsplanen vedtatt 24.04.2018 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 ikke konsekvensvurderingen.
=> Ingen endrede konsekvenser i driftsfasen, positivt med færre aktiviteter i anleggsfasen
6.2.5 Friluftsliv og nærmiljø
Turvegen mellom Gundesølina og Dråpen etableres i tråd med planen vedtatt 24.04.2018 og foreliggende utbyggingsavtale. 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 i driftsfasen, positivt med færre aktiviteter i anleggsfasen
6.2.6 Kulturminner
Hoveddelen av detaljplanens oppgitte areal er undersøkt tidligere i forbindelse med etablering av jernbanestrekningen og E18. 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
6.2.7 Støy og vibrasjoner i anleggsfasen
Det ble i arbeidet med detaljreguleringsplanen vedtatt 24.04.2018 foretatt egne støyberegninger og
vurderinger knyttet til støy i anleggsperioden [21]. Omreguleringen gir mindre anleggsvirksomhet og
redusert støy
=> Positiv konsekvens - støy i anleggsfasen vil reduseres
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6.2.8 Støy og vibrasjoner i driftsfasen
Innenfor området der detaljreguleringsplanen vedtatt 24.04.2018 foreslås opphevet, ligger flere støyutsatte boliger. Da det i det nye forslaget til reguleringsplan ikke legges opp til tiltak her, vil dagens situasjon bevares.

6.2.9 Konsekvenser i anleggsfasen
Ny jernbane over E18 utgår. Midlertidig omlegging av E18 i anleggsfasen utgår som følge av dette.
Ombygging av Gundesølina bru, og deler av vegen, samt regulerte driftsadkomster til sporområdet øst
for Gundesølina og sørover, går ut. Det betyr mindre anleggsarbeid og færre negative konsekvenser,
herunder mindre støy og støv fra anleggsvirksomheten i anleggsperioden.
=> Positivt med færre aktiviteter i anleggsfasen
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7 PLANFORSLAGET
7.1

Planområde

Figur 9: Varslet planområde
Varslet planområde er 165 daa.
Det pågår ikke annet planarbeid i området. Med unntak av en sone på om lag 200 m 2 vest i planområdet, som foreslås anvendt til midlertidig riggområde, befinner hele planområdet seg innenfor kommunedelplanens utstrekning.
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Planprosess og medvirkning

Tabell 1: Planlagte aktiviteter i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan
Aktivitet
Antatt gjennomføring
Oppstartsmøte reguleringsplan Drammen kommune
27. august 2018
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid
14. september 2018
Reguleringsplan klar for 1.-gangsbehandling
Nov. 2018
1.-gangsbehandling i formannskapet
20. november 2018
Høringsperiode
November 2018 – januar 2019
Merknadsbehandling
Januar 2019
Vedtak av plan
Vår 2019
Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeid 14. september 2018. Det kom inn 10 uttalelser som er
behandlet i eget dokument, «Oppsummering av høringsuttalelser til oppstart av planarbeid» [30].
Det har vært avholdt regelmessige samarbeidsmøter med Drammen kommune, som har bidratt til avklaringer og utforming av planforslaget.
Det har blitt informert om planarbeidet på Bane NORs hjemmesider. Det er også opprettet egen facebook-side som oppdateres hver gang det legges ut noe på internett.
Det er avholdt åpent møte/åpen kontordag i forbindelse med offentlig ettersyn.

7.3

Plankart

Arealer og tiltak innenfor planområdet planlegges regulert etter de samme prinsipper som brukt for tilsvarende strekning i tidligere vedtatt plan. Plankartet er fordelt på ett delkart på/over grunnen og ett
under grunnen. Målestokk er satt til 1:1500 i A1 og 1:3000 i A3.
På grunnen
Jernbanetrasé på bakken foreslås regulert til formål trasé for jernbane, o_STJ1. 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, er markert som bestemmelsesområde Midlertidig anlegg- og riggområde (sort loddrett stiplet strek).
Andre områder enn de som er nevnt ovenfor er medtatt etter krav fra Fylkesmannen i Buskerud etter
offentlig ettersyn. Områdene ligger i kombinasjon med midlertidig rigg- og anleggsområder. For disse
områdene er det i planbestemmelsene presisert at bestemmelsene i vedtatt reguleringsplan eller kommuneplan fortsatt skal gjelde.

Under grunnen
o_STJ2 er trasé for jernbane i tunnel samt tunnelens sikkerhetssone. Tunnelens sikkerhetssone strekker seg 15 m over tunnelens heng (tak), 15 m ut til hver side for tunnelveggene og 15 m under tunnelens såle (gulv), se Figur 10. Tunnelens sikkerhetssone erverves av Bane NOR. Innenfor tunnelens
sikkerhetssone er det ikke tillatt å sprenge, bore, drive tunnel etc. uten spesiell tillatelse fra Bane
NOR.
H190_1, sikringssone – tunnel omkranser tunnelen under grunnen, og er vist som skrå skravur på vertikalnivå 1. Dette er en restriksjonssone for jernbanetunnelen. Sonen strekker seg 50 m over tunnelens heng (tak), 50 m ut til hver side for tunnelveggene og 50 m under tunnelens såle (gulv). I bestemmelsene fastsettes det at tiltak innenfor sonen krever tillatelse fra Bane NOR. I tillegg til trasé for jernbane, foreslås volumet regulerert som o_SBT2 og o_SBT3, annen banegrunn - tekniske anlegg.
.
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Figur 10: Prinsippskisse; sikkerhetssone og restriksjonssone.
Nedenfor gjengis og forklares de viktigste formålene og sonene i plankartet:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg (SKV): Ivaretar behov for adkomst til tekniske anlegg.
- Gang-/sykkelveg (SGS): Ivaretar bl.a. forbindelse mellom Dråpen og SKV1/Gundesølina.
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG): sideareal til veger.
- Trase for jernbane (STJ): jernbanearealer.
- Annen banegrunn – tekniske anlegg (SBT): areal for beredskapsplass og arealer i tunnelens sikringssone.
- Annen banegrunn – grøntareal (SBG): arealer over tunnel
Hensynssoner
Sikringssoner
- Sikringssone - Tunnel (H190_1): Reguleres rundt tunnelen under grunnen for å sikre tunnelene
mot eventuelle skader fra boring, sprengning etc.
Bestemmelsesområder
- Anlegg- og riggområder: Arealer som er nødvendige for å få bygget prosjektet, inkl. lager, brakkrigg, verksted, renseanlegg, midlertidige stag under grunnen etc.

I Figur 11 og Figur 12 på de neste sidene vises utsnitt fra plankartet.
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Figur 11: Utsnitt av plankart på/over grunnen, Vestfoldbanens trasé markert med rød strek. Stiplede
arealer er rigg- og anleggsområder.
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Figur 12: Utsnitt av plankart under grunnen, jernbanetunnel.
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Planbestemmelser

Planbestemmelsene [13] er med på å fastlegge forhold som det ikke er mulig, eller hensiktsmessig å
fastlegge i plankartet. Blant annet bestemmes det noe om rekkefølge, krav til tiltaket (bl.a. støy), krav
til bruken og utformingen av arealene. Bestemmelsene brukes til å klargjøre den rettslige betydningen
av de forskjellige formålene som er vist på plankartet. Planbestemmelsene kan bare brukes som
hjemmel innenfor planens avgrensning.

7.5

Grunnerverv

Bane NOR har kontakt med alle som må avstå grunn og rettigheter.
For mer informasjon om grunnerverv, se informasjonsbrosjyre på internett: http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/drammen-kobbervikdalen/berorte-naboer/

7.6

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er utarbeidet ROS-analyse for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen [17]. Denne
ROS-analysen er dekkende for InterCity-strekningen i Skoger.

7.7

Miljøoppfølgingsplan

Parallelt med forslaget til detaljreguleringsplanen som ble vedtatt 24.04.2018 ble det utarbeidet en
egen miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen [18]. Planen er dekkende for InterCity-strekningen
i Skoger, også i den justerte utgaven som nå foreslås.
Miljøoppfølgingsplanen skal bidra til å ivareta de som bor og ferdes nær anleggsområdene og anleggsveier. I tillegg skal MOP bidra til å ivareta generelle samfunnsinteresser.
For å sikre at miljøkravene gjennomføres, er hensynet gjort juridisk bindende i planbestemmelse punkt
2.2: «Miljøtiltak skal iverksettes og følges opp av byggherre og/eller entreprenør i henhold til den til enhver tid oppdaterte miljøoppfølgingsplan.»

InterCity-prosjektet

Side:

25 av 28

Dato:

20.02.2019

DETALJREGULERING SKOGER
PLANBESKRIVELSE

8 FORUTSETNINGER OG ANDRE PLANER
En rekke vedtatte overordnede planer og nasjonale føringer har betydning for planarbeidet. De mest
sentrale er omtalt i de påfølgende delkapitler.

8.1

Nasjonale føringer

Forskrift om konsekvensutredninger (revidert 01.07.2017)
Forskriften [6] er en presisering og utfylling av plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. Krav til konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende
behandling av forslag til planprogram.
Kommunedelplan for jernbanen ble utredet i tråd med utredningsplikten beskrevet i § 2c, kategorien
"kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål", som alltid skal konsekvensutredes.
Jernbane er for øvrig et tiltak som er nevnt som punkt 7a i vedlegg 1. Normalt skal tiltaket da konsekvensutredes på reguleringsplannivå, men "der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på høyere
plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan" skal ikke planen konsekvensutredes en gang til (§ 2, andre ledd).
Tiltaket er utredet i tråd med forskriften i tidligere utarbeidet kommunedelplan og detaljregulering for
InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen. Planmyndigheten mener utførte utredninger er dekkende for foreslått omregulering.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Forventningene [4] ble revidert og vedtatt 12. juni 2015, og beskriver hvilke hensyn man bør vektlegge
i planleggingen for å fremme en bærekraftig utvikling. Det er et viktig grunnlag for utformingen av planen og for ivaretakelse av ulike fagområder. Eksempel på relevante føringer: effektive planprosesser,
blant annet med bruk av regionalt planforum. Tilpasning til klimaendringer, mer effektiv og attraktiv kollektivtrafikk og fortetting uten nedbygging av landbruksarealer.
Planen er utformet i nær dialog med Drammen kommune. Som et nasjonalt løft for jernbanen i IC-området, støtter planen opp om bærekraftig utvikling ved å være en effektiv og attraktiv kollektivløsning.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Formålet med retningslinjene [9] er å synliggjøre, styrke og ivareta barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. I planprosessen skal konsekvenser for
barn og unge vurderes.
I detaljregulering for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen er konsekvenser i anleggsfasen og konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv vurdert. En trafikksikkerhetsgruppe er operativ og følger
prosjektet inn i anleggsperioden. Det vil bli begrenset med anleggsarbeid i nærheten av Skoger skole,
da massetransport fra tunneldriften vil skje via Dråpen. Ombygging av Gundesølina bru unngås med
den omregulerte løsningen, og da blir det langt mindre anleggsarbeid ved skolen. Det er gjennomført
barnetråkkregistreringer og trafikktellinger i området som grunnlag for risikoreduserende tiltak. Ett av
tiltakene er omlegging av fotgjengerkryssingen i krysset Gamle Sørlandske x Gundesølina. Her vil det
bli trafikk i forbindelse med forberedende arbeider.
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
Formålet med retningslinjen [10] er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger
støyproblemer. Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder,
som for eksempel vei- og baneanlegg. Planforslaget legger ikke opp til ny støykilde, men traseen blir
flyttet og vil gi endret støysituasjon for bebyggelsen rundt.
Støy er utredet i detaljregulering for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen, og beskrevet i
kap. 5.1.6 og 5.1.7 fulgt opp i planbestemmelse 2.4 for å sikre at forholdet følges opp i senere byggeog anleggsfase.
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Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Formålet med denne loven er å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser. Det skal skje ved bærekraftig bruk og vern også slik at naturen gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel nå og i framtiden. Loven er relevant for Drammenselva og ellers der korridoren går gjennom naturområder.
Naturmiljø er tidligere utredet i henhold til planprogrammet, og supplert i detaljregulering for InterCitystrekningen Drammen – Kobbervikdalen. Planbestemmelse 2.2 sikrer at videre arbeid og tiltak skal
gjennomføres i tråd med tiltakshavers miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen [18], der miljøtiltak videreføres inn i prosjekteringsfasen.
Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE, revidert 22. mai 2014)
Retningslinjene [11] gjør rede for hvordan flom- og skredfare bør utredes og tas hensyn til i arealplaner. Retningslinjene bygger på bestemmelsene i plan- og bygningsloven og kravene til trygghet mot
flom og skred som er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10) med tilhørende veiledning. Retningslinjene
bør legges til grunn ved arealplanlegging i områder som kan bli utsatt for- eller føre til fare.
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse. Flom er ikke vurdert som en fare i tiltaksområet. Skredfaren er også utredet og beskrevet i kap. 5.3.

8.2

Gjeldende kommuneplan

Kommuneplanens arealdel 2014-2025
I forhold til arbeidet med omregulering i Skoger, vil kommuneplanens arealdel [8] som knyttes til langsiktige arealvurderinger, være den viktigste overordnede planen å forholde seg til. Aktuelt utsnitt fra
arealdelen, er vist i Figur 13.
I Kobbervikdalen er landbruks-, natur- og friluftsområdene (grønt) dominerende vest for dagens jernbane, hvor en tenker seg at jernbanetraseen skal koble seg til eksisterende dobbeltspor.

Figur 13: Kommuneplanens arealdel, utsnitt fra Kobbervikdalen.
Det er i vedtatt plan ikke satt av arealer til jernbanetraseen, og tiltaket IC Drammen – Kobbervikdalen
vil kreve inngrep i arealer som er avsatt til andre formål.
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Gjeldende reguleringsplaner i området

Tabell 2: Gjeldende reguleringsplaner
Plan ID
Navn
398
Detaljregulering for InterCity-strekningen Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen,
vedtatt 24.04.2018
59/3
Reguleringsplan for Kobbervikdalen sør ”Dråpen”, vedtatt 27.05.2003
47/4
305
48/10
48/7
45/1
47/4
32/2

8.4

Reguleringsplan for omlegging av E18, Eik – Vestfold grense og NSB i Kobbervikdalen
(1992)
Detaljregulering for Gulliksrud boliggrend (2016)
Reguleringsendring av gang- sykkelveg langs Gundesølina (1994)
Reguleringsplan fyllingsområde X3, Kobbervikdalen
Omlegging av Fagreheimkrysset, reguleringsplan, vedtatt 24.11.1987
Reguleringsplan for E-18, parsell Eik - Gunnarsrud, med gangvei Kobbervikdalen – Stillerudveien, vedtatt 19.03.1975
Reguleringsplan for E-18 med tilknytningsveger på strekningen Fagerheim – Skoger stasjon, vedtatt 19.09.1974

Reguleringsplaner under arbeid

Det pågår ikke arbeid med øvrige reguleringsplaner i eller ved planområdet:
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