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Drammen - Uttalelse til Reguleringsplan for Intercity strekningen i Skoger
Fylkesmannen har mottatt forslag til Reguleringsplan for InterCity Strekningen Skoger til offentlig
ettersyn. Hensikten med omreguleringen er å redusere både prosjektkostnadene og arealinngrepet
ved å bruke eksisterende bru over E18 i stedet for å bygge ny bru. Endringen medfører at tiltaket
ikke vil få konsekvenser for dyrka mark i Skoger. Fylkesmannen ser det som positivt at våre
interesser blir mindre berørt av planforslaget som nå er til offentlig ettersyn.
Vi vil bemerke at plankartet må oppdateres med arealformål for Midlertidig anlegg- og riggområde. Vi
viser til plan- og bygningsloven, Reguleringsplanveileder og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan
og digitalt planregister. Vi viser også til tidligere kontakt med Drammen kommune og Bane NOR i
forbindelse med tidligere prosjekt. Etter vår vurdering er det ikke åpnet opp for å kun ha skravur,
uten arealformål. Videre kan vi ikke se at bestemmelsesområder kan anlegges utenfor
planavgrensningen slik som planforslaget legger opp til.
I planbeskrivelsen er det henvist til at fra 1. juli 2018 er ikke lengre er nødvendig med arealformål for
midlertidig anlegg- og riggområder. Det er ikke vist til ytterligere henvisninger hvor dette står
beskrevet. Vi kan ikke se annet enn å opprettholde tidligere merknader til denne fremstillingen av
plankartet. Vi forutsetter derfor at kommunen sikrer at plankartet blir utarbeidet i tråd med
gjeldende føringer som vist til i våre merknader.
Fylkesmannen har ingen ytterligere merknad til planforslaget.

Med hilsen
Eli Kristin Nordsiden (e.f.)
Seksjonssjef

Geir Sørmoen
rådgiver
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Svar vedr Drammen kommune - Detaljregulering for InterCity-strekningen i
Skoger - høring av planforslag
Vi viser til sak mottatt her vedr ovennevnte.
Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta marine ressurser i vår region samt bidra til at
fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår. Vi har på denne bakgrunn vurdert det
nye planforslaget for InterCity-strekningen i Skoger.
Vi finner ingen konflikter i forhold til de interesser vi er satt til å ivareta og har derfor heller
ingen merknader til de foreslåtte planer.
Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Detaljregulering
for InterCity-strekningen i Skoger - Drammen kommune
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 28.11.2018.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region xxx kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for InterCitystrekningen i Skoger - Drammen kommune - Buskerud fylke
Vi viser til brev datert 28.11.2018 vedrørende offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
InterCity-strekningen i Skoger i Drammen kommune.

Detaljregulering for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen ble vedtatt av
Drammen bystyre 24.04.2018. Strekningen Gulliksrud - Stillerud i Skoger reguleres på
nytt fordi prosjektomfanget blir mindre enn tidligere antatt.
Kystverkets ansvar
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning og jobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i
planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.
Merknader fra Kystverket
Kystverket Sørøst kan ikke se at planforslaget har betydning for de interesser som vi skal
ivareta, og vi har på denne bakgrunn ingen merknader til offentlig ettersyn av planforslaget.

Med hilsen

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger - endring - offentlig
ettersyn
Vi har mottatt for uttale ovennevnte forslag til reguleringsplan.
Planforslaget berører riksveg E18
Saksopplysninger:
Det foreslås nå en løsning basert på eksisterende jernbanebru og eksisterende jernbanelinje
sør for brua. Den delen av tidligere vedtatte planen fra 24. april 2018 sør for brua skal
samtidig oppheves på strekningen Gulliksrud - Stillerud. Tunnelpåhugg nord for brua flyttes
noe mot sørvest.
Vår vurdering:
Statens vegvesen er svært fornøyd med dette reviderte planforslaget som berører E18 i
vesentlig mindre grad enn tidligere plan.
Plankartet er noe utydelig, men det ser for oss ut til at planområdet nå i sin helhet er lagt
utenfor eiendomsområdet til E18 med unntak av et lite område ved jernbanebrua der en del
av eiendomsområdet til E18 er foreslått endret til jernbaneformål. Vi vil forutsette at dagens
eiendomsområde for Statens vegvesen opprettholdes til vegformål «annen veggrunn –
teknisk anlegg» da det ligger innenfor sikkerhetssonen langs E18.
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Konklusjon:
Vi viser til ovennevnte forhold som bes endret i planen før endelig godkjenning i kommunen.
Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anders O. T. Hagerup
seksjonsleder

Tovslid Arne

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Uttalelse til høring av planforslag - Intercity-strekningen i Skoger Drammen kommune – detaljregulering
Kort om planforslaget
Endringen omfatter området ved Gulliksrud i Skoger for InterCity i strekningen Drammen –
Kobbervikdalen. Dette er en justering av de løsningene som var forutsatt i vedtatt plan av
24.4.2018. Eksisterende bane er regulert i en eldre plan fra 1992, og denne vil gjelde når planen
fra 24.4.2018 oppheves sørøst for E18.
Planendringen omfatter forandring av sporgeometrien i ca. 250 m av den sydligste delen av
tunnelen. Påhugget flyttes ca 40-50 m mot sørves. Et spor i strekningen vil gå på bakkeplan, mens
det andre vil forløpe i tunnel. Endringen medfører også en ny plassering av beredskapsplassen for
tekniske bygg og installasjoner. Driftsvei under nye jernbanespor vil etter anleggsfasen overføres
til bruk som turvei. Reduksjon i reisetid vil bli 15 sekunder mindre som følge av ny løsning.
Planfaglige merknader
Buskerud fylkeskommune viser til sin uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeid i brev av
03.10.2018. Omreguleringen innebærer reduserte inngrep og konsekvenser sammenlignet med
vedtatt kommunedelplan og vedtatt reguleringsplan. Fylkeskommunen er positive til at
negative virkninger på omgivelser og nærmiljø reduseres, blant annet som følge av mindre
anleggsarbeid og bortfall av arealbeslag av dyrka mark.
Arkeologiske kulturminner
Det ble gjennomført arkeologisk registrering i 2017 for tre delområder av strekningen. Det ble
ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet. Slike funn var heller ikke kjent
innenfor planområdet i forkant av registreringen. Planendringen er en innsnevring av det
opprinnelige planområdet, og vi har ikke stilt krav om ytterligere arkeologiske registreringer i det
nye planområdet.
Bane NOR har i planbestemmelsene vist til meldeplikten dersom slike kulturminner likevel skulle
fremkomme under grave- og anleggsarbeider, jf. planbestemmelse § 2.8 Kulturminner. Vi mener
bfk.no
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Hauges gate 89, Drammen
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dette er tilstrekkelig for å ivareta kulturminner fra tiden før 1537 som kan ligge skjult i bakken
innenfor planområdet.
Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Fylkeskommunen har ingen merknader planforslaget når det gjelder verneverdige bygninger og
etterreformatoriske kulturminner.
Saksbehandler arkeologiske kulturminner: Inger Karlberg, 41 29 75 53
Saksbehandler bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner: Ingvild Tjønneland 40 91 79 88

Med vennlig hilsen

Kjersti Morseth Hallerud
fagleder plan

Susanne Astrup Schiager
rådgiver
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