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1 KOMMUNEDELPLAN DOBBELTSPOR GULSKOGEN–
HOKKSUND
1.1

Bakgrunn

Bane NOR har utarbeidet forslag til kommunedelplan (KDP) og konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor på strekningen Gulskogen–Hokksund. Etter høring og offentlig ettersyn av KDP/KU er det gjort
tilleggsvurderinger for temaer som har kommet opp gjennom behandling av høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er behandlet i eget dokument [1]. I tillegg til å være et supplement til konsekvensutredningen, er tilleggsvurderingen er en tydeliggjøring av vurderingene fra konsekvensutredningen av
korridoralternativene for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund.
Gjennom konsekvensutredningen er det utredet tre alternative korridorløsninger på delstrekningen
Gulskogen–Mjøndalen (se Figur 1.1) og to korridoralternativer på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund (se Figur 1.2).

Figur 1.1: Korridoralternativer på delstrekningen Gulskogen–Mjøndalen.

Nordre korridor

Søndre korridor

Figur 1.2: Korridoralternativer på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund.
Bane NOR har anbefalt kombinasjonen Midtre korridor og Søndre korridor i sitt forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Gulskogen–Hokksund.
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Temaer i tilleggsvurderingen

Flere av de innkomne høringsuttalelsene peker på de samme problemstillingene. Det er identifisert til
sammen 13 tema og problemstillinger som suppleres i henhold til konsekvensutregningen. Disse er:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Folkehelse
Boliger og eiendommer, herunder:
a. Risiko for innløsning av boliger
b. Erverv av grunn og rettigheter
Steinberg
Mjøndalen
Støy og støyreduserende tiltak
Jordbruksareal og jordvern
Grunnforhold
Flom og flomgrenser
Samordning av planer med Statens vegvesen
Hastighetsprofil
Kjøretider
Trafikkmengde
Muligheter for trinnvis utbygging

For å få svart ut de gjennomgående problemstillingene fra merknadsbehandlingen på en tilfredsstillende måte, inneholder dette dokumentet Bane NORs utdypende kommentarer og opplysninger innenfor hvert enkelt tema. Bane NOR har også kommet videre i planleggingen av dobbeltsporet siden offentlig ettersyn. Relevant ny kunnskap er innarbeidet i dette dokumentet.
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2 FOLKEHELSE
2.1

Bakgrunn og om temaet folkehelse

Buskerud fylkeskommune har fremmet innsigelse til Nordre korridor på strekningen Mjøndalen–Hokksund, med bakgrunn i Folkehelseloven og Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Temaet folkehelse ble ikke tilstrekkelig utredet i fagrapport nærmiljø og friluftsliv [2], og foreliggende utredning vil
være et supplement til denne fagrapporten.
Utredningen omfatter en vurdering av Nordre og Søndre korridors konsekvenser for folkehelse i Øvre
og Nedre Eiker kommuner. Målet er å synliggjøre ulikheten mellom de to korridorene, i form av begrensninger og muligheter sett i et folkehelseperspektiv. Utredningen baserer seg på Helsedirektoratets metode for helsekonsekvensutredninger, og tar for seg de sektorer og temaer som kan bli påvirket
av utbyggingsprosjektet [3]. Særlig fokus rettes mot barn og unge, som utgjør en sårbar gruppe og
som er sterkt representert i de berørte nabolagene.
Med folkehelse menes en befolknings helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Begrepet omfatter fysisk og psykisk helse, samt sosiale og miljømessige forhold. Viktige aspekter ved
folkehelsen er eksempelvis oppvekst/levekår, bomiljø og fysisk aktivitet.
Folkehelseloven gir kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ansvar for å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. En kommune skal fremme befolkningens helse innen de oppgaver den er tillagt, blant annet ved lokal utvikling og planlegging, mens fylkeskommunen skal være
pådriver for folkehelsearbeidet i det aktuelle fylket, og understøtte folkehelsearbeidet i kommunene.
Kommunen kan med hjemmel i Folkehelselovens § 11 pålegge den som planlegger eller driver virksomhet for egen regning, å utrede mulige helsemessige konsekvenser av tiltaket [4]. Helsekonsekvenser skal utredes når det er grunn til å tro at saken eller tiltaket vil ha vesentlige konsekvenser for befolkingens helse eller helsens fordeling i befolkningen, jfr. også Plan- og bygningsloven § 4-2, 2. ledd [5].
I arbeidet med tilleggsvurderingen av folkehelse ble det avholdt et møte 09.01.2018 med Buskerud
fylkeskommune, representanter for barn og unge, samt kommunelegen fra Nedre Eiker og Øvre Eiker
kommuner. Hensikten med møtet var å trekke veksler på lokalkunnskap, få identifisert mulige informasjonskilder, presentere forslag til utredningsmetode, diskutere arbeidsopplegg/-prosess, samt avklare
om arbeidet er på riktig nivå (tilpasset KDP).

2.2

Folkehelsetilstand i Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner generelt

Folkehelse er et viktig satsningsområde i kommunene som blir berørt av Nordre og Søndre korridor,
og i Nedre Eiker også et hovedsatsningsområde. Begge kommunene har de to siste årene utarbeidet
meldinger/analyser som beskriver helsetilstanden i befolkningen og identifiserer viktige utfordringer.
Befolkningen i Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner er i vekst, og utviklingen i det lokale arbeidsmarkedet er positiv. Nærhet til de store arbeidsmarkedene og et godt kollektivtilbud gjør det enkelt å
pendle til og fra arbeid. Boligprisene er lavere enn i Drammen, og det er lettere tilgang på eneboliger
med hage. Gang- og sykkelveinettet er relativt godt utbygd, og det er stort sett trygg vei til skolene. I
tillegg er natur- og friluftsområder, samt andre arenaer for fysisk aktivitet, lett tilgjengelige. Disse positive faktorene er trolig medvirkende til det relativt høye antallet barnefamilier som har bosatt seg i
kommunene. Utfordringer ligger i at utdanningsnivået er lavere enn landsgjennomsnittet, og at det er
høyt frafall fra videregående skole. Statistikker viser at det er sterk sammenheng mellom utdanningsnivå, helse og levevaner [6] [7]. Generelt ligger inntektsnivået i kommunene lavere enn i for eksempel
Drammen, men samtidig er inntektsfordelingen jevnere. I Øvre Eiker er andelen arbeidsledige, uføretrygdede og eneforsørgere høyere enn på landsbasis.
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Folkehelsetilstand på Steinberg og Loesmoen

På bakgrunn av data fra nabolagsprofiler og informasjon fra kommunene vurderes de berørte boligområdene på Steinberg og Loesmoen å være nokså representative for Nedre Eiker og Øvre Eiker, sett i
et folkehelseperspektiv [8] [9] [10] [11]. Det sosiale miljøet beskrives som godt, og kort vei til kollektivknutepunkt og turområder nevnes som viktige trivselsfaktorer. Boligområdene er gamle og veletablerte, og vurderes som stabile og trygge. Frem til nå har det vært liten utflytting, men et nært forestående generasjonsskifte på Steinberg kan medføre endringer her på relativt kort sikt. En del av beboerne sjeneres av støy og barrierevirkninger, som følge av nærheten til jernbanen og E134, samt
Hokksund flyplass. Kommunene har også mottatt klager på togstøy [10] [11]. I en studie som blant annet beskriver hvilke faktorer som påvirker boligområders attraktivitet og prisnivå, pekes det på at områder med mye gjennomgangstrafikk har sunket i attraktivitet, og at plagsom trafikk i nærheten av alle
typer boliger slår negativt ut [12]. Dette kan ha betydning for hvordan boligområdene utvikler seg på
sikt.
2.3.1 Steinberg
Andelen familier med barn og unge er i dag relativt høy på Steinberg (40 %). Kort vei til barneskole og
aktivitets- og turområder er nærmiljøkvaliteter som gjør tettstedet attraktivt for denne gruppen. Nedre
Eiker kommune har nylig gjennomført barnetråkkregistreringer som gir god oversikt over barn og
unges viktigste ferdsels- og aktivitetsområder [13]. Registreringene viser at de mest trafikkerte delene
av skoleveisystemet er Steinbergveien fra Steinberg skole til krysset med Nedre Skistadvei (se
venstre i Figur 2.1).
Det er også registrert mye trafikk på blant annet Haftornveien. Dagens planovergang mellom Haftornveien og Steinbergveien, og den planskilte kryssingen ved Steinberg stasjon utgjør en viktig del av
skoleveisystemet. Noen av ungdomsskoleelevene benytter buss til Veiavangen skole, som ligger i
Mjøndalen, mens andre ferdes til fots eller på sykkel på Steinbergveien til/fra rundkjøringen ved E134
(se høyre i Figur 1.2). I tillegg er det noen som ferdes på Haftornveien langs jernbanelinjen, og krysser
denne ved Kilen for å komme til rundkjøringen Steinbergveien/E134. Kryssingen skjer på sti under
jernbanebrua, og denne er generelt en mye benyttet snarvei. Bane NOR kjenner til at noen benytter
seg av snarveier over jernbanelinja (dvs. ulovlig kryssinger av jernbanen), og det er blant annet blitt
klippet hull i gjerdet ved nedlagte planoverganger. Barn er blitt observert lekende like ved skinnene, og
det er også registrert tilfeller med nesten-ulykker [14].

Figur 2.1: De mest trafikkerte gangforbindelsene på Steinberg registrert av elever på Steinberg
skole (til venstre) og Veiavangen skole (til høyre).
Viktige aktivitetsområder for barn og unge nær dagens jernbane er blant annet skolegården på Steinberg, fotballbanen ved Loe fabrikkområde, «Hollywood» (Landbruks- natur- og friluftsområde sør for
jernbanelinjen), og området mellom Haftornveien og Nedberg [13].
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2.3.2 Loesmoen
På Loesmoen er andelen barnefamilier lavere enn på Steinberg (28 %), noe som blant annet kan ha
sammenheng med at Hokksund barneskole ligger et stykke unna. Det er imidlertid kortere vei til både
ungdomsskole og videregående skole herfra, og andelen unge på videregående skole er vesentlig
større i dette nabolaget. Barnetråkkregistreringer viser at Loesmoveien har størst trafikk av barn og
unge med bosted på Loesmoen, og at barn ikke krysser jernbanen på vei til skolen. Grøntområdet
mellom Pålsplass og Myraveien er et viktig aktivitetsområde, som ligger litt over 100 meter nord for
jernbanen [15]. Også på Loesmoen er det registrert noe ulovlig kryssing, men behovet for å ta snarveier er først og fremst knyttet til bruk av friluftslivsområder på sørsiden av sporet [11] [14]. Boligbebyggelse, skoler og andre viktige målpunkter ligger på nordsiden av jernbanen og E134.
De videregående skolene ligger i Drammen, Hokksund og Kongsberg, og elevene reiser i hovedsak
hit med kollektivtransport. Elever som går på skole i Hokksund benytter buss, mens de som går på
skoler i Drammen og Kongsberg reiser med tog fra Steinberg og Hokksund stasjoner. Steinberg og
Loesmoen har for øvrig en del faste jobbpendlere, som benytter togtilbudet flere ganger i uken.

2.4

Utbyggingens konsekvenser for folkehelse

2.4.1 Nordre korridor
Bygging av dobbeltspor gjennom Steinberg medfører en rekke virkninger som vurderes å ha betydning for folkehelsen, som for eksempel arealbeslag, støy og barrierevirkninger. I det følgende gis en
beskrivelse og vurdering av hvordan ulike faktorer påvirker helse og trivsel i nabolagene som blir berørt.
2.4.1.1 Steinberg
Utvidelsen til dobbeltspor krever et arealbeslag som kan føre til innløsing av et større antall boliger.
Dette vil kunne påvirke bomiljøet i Steinberg på flere måter. Først og fremst vil en rekke familier måtte
flytte, enten permanent eller midlertidig. Det er relativt god tilgang på boliger på Steinberg, men for
lavinntektsgrupper vil alternativene være begrensede. Konsekvensene for enkeltpersoner kan derfor
potensielt bli store. For eksempel vil flytting til bolig i et mindre attraktivt område kunne ha direkte påvirkning på helsesituasjonen. Flere studier peker på sammenhengen mellom sosioøkonomiske størrelser som inntekt og utdanning, handlingsmuligheter på boligmarkedet og helsesituasjon [16]. Fraflytting
vil videre medføre en vesentlig endring av et tidligere stabilt nabolag. Sosiale nettverk som kan være
helt avgjørende for trivsel og trygghet, brytes opp. Bomiljøets betydning for den enkelte avhenger av
livsfaser og livssituasjon. Utsatte grupper, som barn og unge, eldre, arbeidsledige og trygdede som
tilbringer mye av sin tid hjemme, er spesielt avhengige av de sosiale nettverkene [17].
Jernbanen gjennom Steinberg utgjør i dag en barriere, som vil bli forsterket ved bygging av dobbeltspor. Eksisterende planoverganger vil legges ned og erstattes med færre planskilte kryssinger, slik at
det blir mer tungvint å forflytte seg fra den ene siden av jernbanen til den andre. Blant annet vil forbindelsen mellom Haftornveien og Steinbergveien, som i dag utgjør en viktig del av skoleveisystemet,
stenges. Dette innebærer at en del barn og unge vil få lengre vei til skole og aktivitetsområder, og at
personer med liten mobilitet blir mer isolerte. Det kan også bli vanskeligere for barn som bor på hver
sin side av jernbanen å komme i kontakt med hverandre, noe som kan ha betydning for sosial nettverksutvikling og trivsel. Tilgangen til aktivitetsområder vil ikke i seg selv bli begrenset, da det finnes
flere slike områder både nord og sør for jernbanen, men stedstilhørighet kan bli mer avgjørende når
det gjelder valg av lekeplass. En positiv virkning av fortsatt jernbanelinje gjennom Steinberg er mulighet for at Steinberg stasjon kan beholdes. Det er knyttet usikkerhet til hvorvidt togstopp på Steinberg
stasjon opprettholdes i fremtiden, selv om Nordre korridor realiseres.
Dagens togtrafikk gjennom Steinberg er en betydelig kilde til støy, og en rekke boliger er utsatt for
støy over grenseverdiene. Det er dokumentert at støy virker negativt på helse og trivsel, for eksempel
gjennom søvnproblemer og andre stressrelaterte sykdommer. Vibrasjoner fra togtrafikken kan ha
samme negative helseeffekt som støy [17] [18]. Dobbeltsporet legger til rette for økt trafikk av både
person- og godstog, noe som medfører at et høyere antall boliger vil bli utsatt for støy over grenseverdiene. Det vil bli en vesentlig økning i godstrafikk, da transporter mellom Sør- og Sør-Vestlandet og
Drammen/Oslo fortsatt skal gå via Sørlandsbanen. Godstrafikk på Vestfoldbanen vil også etter hvert
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overføres til Sørlandsbanen. Dette fører til flere godstogpasseringer med lengre tog og høyere støynivå. Den økte støypåvirkningen kan delvis avbøtes ved ulike støyreduserende tiltak, men topografi og
andre forhold kan gjøre at støyskjermingen ikke har like god effekt i alle områder. Samtidig kan for eksempel støyskjermer eller støyvoller sperre for utsikt, forsterke barriereeffekten og bidra til redusert
trivsel [2].
De samlede negative virkningene vil kunne føre til at bomiljøene nær jernbanen oppleves som mindre
attraktive, og dermed skape ringvirkninger som for eksempel økt utflytting. Da mindre attraktive bomiljøer ofte rekrutterer lavinntektsgrupper, vil det kunne oppstå uønskede sosioøkonomiske skillelinjer
mellom boligområdene nær jernbanen og boligområder i andre deler av Steinberg. En rekke studier
har vist at sosiale ulikheter skaper avstand og utrygghet, og reduserer mulighetene for sosial integrasjon og nettverksbygging, med påfølgende effekt på helse og trivsel [17].
2.4.1.2 Loesmoen
Påvirkningen på folkehelsen vurderes som klart mer beskjeden på Loesmoen. Langt færre boliger blir
direkte berørt, og den negative påvirkningen på bomiljøet/nærmiljøet som helhet vil være begrenset.
Barrierevirkningene vil også være mindre, da boligbebyggelse, skoler, viktige sentrumsfunksjoner og
aktivitetsområder ligger på nordsiden av jernbanen. Barnetråkkregistreringer viser i tillegg at ingen viktige ferdselsveier for barn og unge krysser jernbanen [15]. Behovet for kryssing knyttes først og fremst
til friluftslivsutøvelse. Friluftslivsområdene vil ikke bli vanskeligere tilgjengelige enn i dag, men områdene vil bli mer utsatt for støy. På Loesmoen vurderes støybelastningen, som følge av økt trafikk av
passasjertog og godstog, som den største negative påvirkningen på folkehelsen.
2.4.2 Søndre korridor
På strekningen mellom Mjøndalen og Loesmoen går Søndre korridor gjennom landbruksområder med
lite boligbebyggelse. Få boliger vil måtte innløses, og antallet boliger som vil berørt av barrierevirkninger og støy over grenseverdiene er begrenset. Det er generelt areal nok til å gjennomføre ulike
støyreduserende tiltak som gir mindre visuelle barriereeffekter enn vanlige støyskjermer. På Loesmoen vil Søndre korridor ha mindre negativ påvirkning på bomiljøet enn Nordre korridor, da avstanden
mellom boligbebyggelsen og jernbanen vil være større. Blant annet vil det ikke bli nødvendig med innløsing av boliger. Konsekvensene for folkehelsen vurderes derfor som begrensede.
Valg av Søndre korridor vil føre til at arbeidspendlere og elever ved videregående skoler utenfor Eikerkommunene mister dagens togtilbud. Bytte av transportmiddel gir en mer tungvinn reise, som vil
kunne ha betydning for trivsel i hverdagen, se nærmere omtale i neste avsnitt.

2.5

Sammenlikning av Nordre og Søndre korridor

Den primære forskjellen mellom Nordre og Søndre korridor er lokalisering av dobbeltspor gjennom eller utenom tettbebyggelsen på Steinberg, med de konsekvenser dette vil ha for boligområder, nærmiljøkvaliteter, lokal infrastruktur og tilgjengelighet til viktige målpunkter. Forskjellen i konsekvenser for
Loesmoen anses som små.
Uavhengig av korridorbredde er antall boliger som står i fare for å bli innløst 6-7 ganger høyere ved
valg av Nordre korridor enn ved valg av Søndre korridor (se avsnitt 3.1). Tilsvarende forholdstall kan
også benyttes når det gjelder antall boliger som blir berørt av støy over grenseverdiene [19]. Den viktigste konsekvensen av å velge Søndre korridor er imidlertid at en betydelig støykilde og barriere gjennom Steinberg vil forsvinne permanent. Boligområdene nær eksisterende jernbanetrasé vil bli mer attraktive, hvilket kan føre til at flere ønsker å bli boende og at flere flytter inn. Fraværet av fysiske barrierer som hindrer ferdsel og nettverksbygging vil knytte nabolagene på Steinberg tettere sammen, og
skape større trygghetsfølelse. Ved å legge jernbanen utenom Steinberg bedres også tilgjengelighet til
for eksempel skole og viktige aktivitetsområder for barn og unge.
Samtidig fører bygging av jernbane i Søndre korridor til at innbyggerne på Steinberg mister togtilbudet.
Analyser av passasjertall og -utvikling for Steinberg stasjon basert på årsrapport for Buskerudbysamarbeidet [20] indikerer 140-150 faste dagpendlere (se avsnitt 4). Hyppige bussavganger mellom Steinberg og andre byer/tettsteder i regionen sørger for å opprettholde kollektivtilbudet, og det er planlagt
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en økning til timinuttersfrekvens i rushtiden [21]. Det er likevel ikke usannsynlig at noen pendlere velger å bruke bil til Mjøndalen eller Hokksund stasjon, eventuelt helt frem til endelig bestemmelsessted
dersom parkeringskapasitet eller kollektivtilbud ikke anses som tilstrekkelig. Parkeringsstrategidokumenter fra perioden da Steinberg stasjon var stengt (desember 2012 – september 2015) indikerer at
noen pendlere da reiste med bil til Mjøndalen, men at stasjonens parkeringskapasitet ga begrensninger [22] [23]. Risikoen for overføring av reisende fra kollektivtransport til bil er størst når det gjelder
arbeidspendlere, da de aller fleste elever på videregående skoler er avhengige av et kollektivtilbud.
Dersom alle arbeidsreisende velger bil på hele strekningen, vil et scenario uten togstopp på Steinberg
ikke kunne sies å bygge opp under de nasjonale klimamålene om at veksten i persontransport skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange. Imidlertid må denne risikoen for trafikkoverføring lokalt veies
opp mot potensialet for at antall gjennomreisende med tog øker generelt i regionen. Valg av buss til
stasjonene Hokksund eller Mjøndalen vil ha ubetydelige konsekvenser sett både i et klima- og et folkehelseperspektiv, mens valg av sykkel vil ha positive konsekvenser. Et bytte av transportmiddel vil imidlertid gjøre reisen mer tungvinn.
Sanering av eksisterende jernbane og stasjonsområde på Steinberg vil frigjøre arealer som kan benyttes til formål som tjener folkehelsen. Eksisterende jernbanetrasé kan for eksempel tilrettelegges for
gang- og sykkeltrafikk. Dette vil kunne skape en meget effektiv forbindelse mellom Hokksund, Steinberg og Mjøndalen, og gi pendlere et godt alternativ til bil og kollektivtransport. Øvrige frigjorte arealer
åpner også for ny utbygging og mulighet for å opprette nye grønne ferdselskorridorer mellom landbruksområdene i sør og Drammenselva i nord. En slik utvikling av tettstedet vurderes som aktivitetsfremmende og trivselsskapende, med positiv innvirkning på befolkningens helse.

2.6

Oppsummering og konklusjon

Bygging av Nordre korridor vurderes å ha størst negative konsekvenser for folkehelsen generelt.
Steinberg vil bli sterkest berørt, og innløsing av eller nærføring til et større antall boliger kan føre til utflytting og endring av det sosiale miljøet, som igjen kan gi redusert trivsel og trygghetsfølelse. Dette vil
ha særlig betydning for sårbare grupper som for eksempel barn og unge. Sterkere barrierevirkninger
medfører blant annet at en del får lengre vei til skole og aktivitetsområder, og den økte støybelastningen vil kunne ha innvirkning på helse og trivsel. Ved bygging av Søndre korridor vil den negative
påvirkningen på bomiljø og nærmiljøkvaliteter være meget begrenset.
Den viktigste konsekvensen av å velge Søndre korridor er imidlertid at jernbanen flyttes ut av Steinberg. Når støykilden og barrieren gjennom Steinberg forsvinner, vil boligområdene nær jernbanen bli
mer attraktive og nabolag knyttes tettere sammen. Bygging av dobbeltspor i Søndre korridor kan medføre at pendlere fra Steinberg velger å benytte bil til arbeid, eller at de får en mer tungvinn reise, noe
som kan ha betydning for trivsel i hverdagen.
Sanering av eksisterende jernbane og stasjonsområde vil frigjøre arealer som kan åpne for tilrettelegging for en effektiv gang- og sykkelforbindelse mellom Eikerbyene, samt tettstedsutvikling som kan ha
positiv innvirkning på befolkningens helse.
Oppsummert vurderes Søndre korridor å ha færrest negative og flest positive konsekvenser for folkehelsen. Denne konklusjonen styrker argumentasjonen og vurderingene i fagrapport nærmiljø og friluftsliv [2], der valg av Søndre korridor anbefales av hensyn til bomiljø og nærmiljø.
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3 BOLIGER OG EIENDOMMER
3.1

Risiko for innløsning av boliger

Det er etterlyst mer informasjon om antall boliger som risikerer å måtte innløses som følge av utbyggingen av dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund. Spesielt gjelder dette for Nordre korridor
gjennom tettstedet Steinberg på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund.
Antall boliger (bygninger) som potensielt står i fare for å bli innløst, er beregnet ut ifra en 60 meter
bred korridor som inkluderer normalprofil for dobbeltspor (30 m) og et anleggsbelte på begge sider av
sporet (15+15 m). Dette er normal detaljeringsgrad på dette plannivået. Hovedhensikten er å sammenligne korridoralternativer. Det er først gjennom en eventuell reguleringsplan at konsekvenser for
boliger kan fastslås endelig.
Korridorbredden i henhold til planforslaget (200 m) tar høyde for dobbeltspor, veiløsninger, støyskjermer med videre og nødvendig areal i forbindelse med anleggsgjennomføring.
Det er gjennomført en GIS-analyse med bruk av alternative korridorbredder på henholdsvis 30, 40, 50
og 60 meter. Analysen er foretatt på grunnlag for foreløpig linjeføring og regnet ut i fra senterlinje.
Analysen er også basert på grunnlagsopplysninger/kart som er oppdatert etter at forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund ble lagt ut til offentlig ettersyn. GIS-analysen belyser spennet i antall boliger (bygninger) som står i fare for å bli innløst som
følge av tiltaket. Gjennom GIS-analysen er det også avdekket i hvilken grad smalere korridorbredde
reduserer potensielt antall berørte boliger og om dette påvirker rangeringen av korridoralternativene i
henhold til konsekvensutredningen.
De oppdaterte resultatene for antall boliger som potensielt kan bli berørt av dobbeltspor på delstrekningen Gulskogen–Mjøndalen er vist i Figur 3.1, mens tilsvarende for delstrekningen Mjøndalen–
Hokksund fremgår av Figur 3.21. Resultatene underbygger Bane NORs anbefaling av korridoralternativ på begge delstrekningene.
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Figur 3.1: Oppdatert oversikt over antall bygninger (boliger) som står i fare for innløsning ved
ulike korridorbredder (30-40-50-60 meter) på delstrekningen Gulskogen–Mjøndalen.

Mjøndalen stasjon, som tilsvarer strekningen mellom vestre brukar for jernbanebru over Fv28 og
østre brukar for jernbanebru over elva Evja, er ikke inkludert i resultatene.
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Figur 3.2: Oppdatert oversikt over antall bygninger (boliger) som står i fare for innløsning ved
ulike korridorbredder (30-40-50-60 meter) på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund.
Figur 3.2 viser entydig at det er betydelig flere bygninger (boliger) som potensielt kan bli berørt av
dobbeltspor i Nordre korridor enn i Søndre korridor. Den relative forskjellen mellom korridoralternativene på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund blir imidlertid lavere jo smalere korridorbredden er.

3.2

Erverv av grunn og rettigheter

Det juridiske grunnlaget for gjennomføring av grunnerverv er en vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen vil vise hvilke arealer som berøres av tiltaket, både permanent og midlertidig arealbeslag. Planen gir utbygger grunnlag for å kreve eller skaffe hjemmel til disse arealene for å kunne gjennomføre
tiltaket.
Avtaler inngås innenfor ekspropriasjonsrettslige regler. Et hvert infrastrukturtiltak søker i størst mulig
grad å komme fram til minnelige avtaler, eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes å komme frem til
minnelige løsninger, har tiltakshaver anledning til å ekspropriere grunn og rettigheter.
For midlertidig bruk av arealer til anleggsformål, som områder for rigg, drift og mellomlagring av utstyr
og masser mv., vil det vanligvis bli inngått leieavtale og fastsatt krav til istandsetting.
Bane NOR ser at gjennomføring av tiltaksjordskifte kan være nødvendig for å sikre god arrondering for
jordbruket i planområdet. Dette gjelder spesielt i Søndre korridor på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund, hvor dobbeltsporet vil bryte opp det som i dag er et sammenhengende jordbruks- og kulturlandskap, og skape et nytt skille mellom jordbruk på nord- og sørsiden av sporet. På nordsiden vil arealet
bli avgrenset av E134.
I konsekvensutredningen ble det foretatt en kartlegging av private drikkevanns- og avløpsanlegg.
Denne kartleggingen viste ingen slike forekomster. For videre oversikt over private og offentlige
vann/avløpssystem vil kommunale data og kart bli benyttet. Dette arbeidet vil bli foretatt i senere planfaser (reguleringsplan).
For nærmere informasjon om hvilke rettigheter og plikter som faktisk følger en kommunedelplan, henvises det til Plan- og bygningslovens § 15.1 og Bane NORs hjemmesider (http://www.banenor.no/Prosjekter/Inter-City-/Grunnerverv/).
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4 STEINBERG
Anbefalingen av alternativet Søndre korridor gjenspeiler at Bane NOR vurderer at samfunnets samlede behov må gis prioritet fremfor et relativt begrenset antall togbrukere på Steinberg. Korridoranbefalingen svarer ut føringer i Areal- og transportplan for Buskerudbyen [21] og Buskerudbypakke 2. Her
er Steinberg stasjon ikke definert som noe knutepunkt. Fra august 2017 går det fire busser i rushtidene gjennom Steinberg, og Brakar har planer om ytterligere frekvensøkning når bompenger blir innført lokalt. Parkeringskapasitet ved Mjøndalen og Hokksund stasjoner er i henhold til Bane NORs parkeringsstrategi. Begge stasjonene ligger også innenfor akseptabel sykkelavstand (<3 km) fra Steinberg.
Bane NOR har ikke anledning til å publisere grunnlagsopplysninger om reisende med persontog som
er benyttet i analysene av prissatte konsekvenser. Imidlertid kan andre datakilder som er frigitt etter
arbeidet med konsekvensutredningen var ferdigstilt benyttes. Dette omfatter årsrapport for Buskerudbysamarbeidet for 2016 [24] med opplysninger om antall på- og avstigende passasjerer per stasjon for
perioden 2014-2016, samt svar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til stortingsrepresentant Per
Olaf Lundteigen (28.03.2017) om passasjerutviklingen for Steinberg stasjon fra november 2015 og ut
året 2016.
På grunnlag av årsrapporten til Buskerudbysamarbeidet for 2016 illustrerer Figur 4.1 passasjerutviklingen for tog i Buskerudbyen de senere årene. Følgende observasjoner kan trekkes fra denne figuren:
1.

Blant de ti stasjonene i Buskerudbyen er Steinberg den nest minst trafikkerte. Passasjertallene for stasjonene Hokksund og Mjøndalen er henholdsvis ca. seks og sju ganger større enn for Steinberg.

2.

Når det sees bort ifra Drammen er Kongsberg den stasjonen i Buskerudbyen som både har flest passasjerer og størst relativ vekst fra 2014 til 2016. Reisende til/fra Kongsberg er blant de som vil ha størst
nytte av dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund.
Passasjertall for tog i Buskerudbyen (2014-2016)
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Figur 4.1: Passasjerutvikling for tog i Buskerudbyen (2014-2016). (Kilde: Buskerudbyen.no)
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I svaret fra statsråden om passasjerutviklingen for Steinberg stasjon er kalendereffekten ved sammenligning av passasjertallene for november måned ikke hensyntatt. I november 2015 var det fem søndager, mens det var fire søndager i samme måned året etter. Erfaringsmessig er trafikken på helgedager, spesielt søndag, lavere enn på virkedager. Passasjertallene på virkedager utgjør gjerne 86 % av
trafikken for en hel uke, mens lørdag og søndag ofte utgjør henholdsvis 8 % og 6 %. På bakgrunn av
disse forutsetningene kan følgende observasjoner utledes:
1.

Gjennomsnittlig antall på- og avstigende passasjerer på Steinberg stasjon på én hverdag omtrent to
måneder etter gjenåpningen i 2015 var 227. Dette er litt færre enn i 2008 med de sist offentlig tilgjengelige passasjertallene for Steinberg stasjon (232 på- og avstigende passasjerer jfr. fagrapport prissatte konsekvenser i KU [25]). Disse tallene indikerer at Steinberg stasjon i prinsippet har hatt en nullvekst fra 2008 til 2015.

2.

I november 2016 kan gjennomsnittlig antall på- og avstigende passasjerer på Steinberg stasjon på en
hverdag estimeres til 285. Dette tilsvarer en passasjervekst på 25 % sammenlignet med samme måned
året før. Det er forutsatt at denne passasjerveksten er jevnt fordelt på alle ukedagene (hverdager, lørdag og søndag). 25 % er identisk med den registrerte passasjerveksten for Steinberg stasjon i desember måned fra 2015 til 2016. 25 % vurderes derfor som det korrekte anslaget på passasjerveksten etter
gjenåpningen av Steinberg stasjon.

3.

Det kan være rimelig å forutsette at reisemønsteret fra/til Steinberg stasjon er symmetrisk. Dette innebærer at hvis en person for eksempel går på toget på stasjonen om morgenen, så går denne personen av toget på samme stasjon om ettermiddagen. Denne forutsetningen innebærer at antall reisende
(enkeltindivider) til/fra Steinberg stasjon på én hverdag utgjorde ca. 113 i november 2015 og ca. 142 i
november 2016. Dette tilsvarer en økning på ca. 30 reisende.

4.

En sammenligning av passasjertallet for Steinberg stasjon på en hverdag i 2008 med passasjertallene
for en hverdag i november 2016 innebærer en gjennomsnittlig årlig vekst på 2,6 %.

Det ovenstående indikerer at Steinberg stasjon har 140-150 enkeltindivider som reiser fast med tog
til/fra stasjonen hver dag. For disse menneskene er togstopp på Steinberg viktig. Hvis togstopp på
Steinberg opphører, uavhengig av om det er Søndre eller Nordre korridor som blir valgt, så vil disse
passasjerene måtte endre sin reiseatferd. Det er ønskelig at disse beholdes som brukere av kollektivtransport. I rushtidsperiodene om morgenen og ettermiddagen betjener Brakar i dag Steinberg med
busstilbud med en samlet kapasitet tilsvarende ca. 200 passasjerer i timen i retning både mot Mjøndalen og Hokksund. Bane NOR kjenner ikke belegget på disse bussavgangene i dag, men det er grunn
til å anta at kapasiteten er tilstrekkelig til å dekke økt etterspørsel fra reisende på Steinberg. Samtidig
er busstilbudets store styrke at det er fleksibelt, slik at det enkelt kan skaleres opp (eller ned) og tilpasses den konkrete etterspørselen i transportmarkedet.
NTPs grunnprognoser for persontransport [26] er lagt til grunn i beregningen av vekst i antall reisende
med tog til/fra Steinberg. Grunnprognosen gir en årlig vekst i antall togreiser på 1,4 % frem til og med
2018, og 1,0 % etter 2018. Grunnprognosen er den samme for alle infrastrukturprosjekter i NTP, slik
at alle investeringstiltak er likebehandlet for sammenligninger.
I fagrapport for prissatte konsekvenser [25] er antall på- og avstigende passasjerer på Steinberg stasjon for Nullalternativet i 2025 estimert til 94.000. Med utgangspunkt i samlede passasjertall for Steinberg stasjon i 2016 innebærer dette at stasjonen må ha en høyere årlig passasjervekst (ca. 3,4 %) fra
2016 til 2025 enn det NTPs grunnprognoser tilsier. Årsveksten må dessuten være høyere enn gjennomsnittet for Steinberg stasjon i perioden 2008-2016. Dette tilsier at passasjertallene for Steinberg
stasjon ikke er underestimert i konsekvensutredningen.
Nedre Eiker kommune har i sin høringsuttalelse foreslått at det bør utredes togstopp på Steinberg i
Søndre korridor. Kostnaden ved å etablere et nytt togstopp er av en størrelsesorden som ikke lar seg
forene med den passasjermengde det her er tale om. Dette gjelder også kostnader relatert til flytting
av stasjonen i Nordre korridor. Grunnet uhensiktsmessig lokalisering, kostnader og økt reisetid for øvrige passasjerer vil mulighet for en ny stasjon i Søndre korridor ikke bli utredet videre.
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Bane NOR viser til Areal- og Transportplan Buskerudbyen 2013-2023 [21], hvor Steinberg ikke er definert som noe knutepunkt. Utviklingen av kollektivtilbudet handler om å utvikle en optimal rolledeling
mellom buss og tog, hvor de kollektive transportmidlenes egenskaper rendyrkes og forsterkes. Togets
konkurransefortrinn er høy fremføringshastighet og kort reisetid, mens bussens styrke er fleksibilitet
og større flatedekning. I Buskerudbyen er strategien – på samme måte som i Oslo og Akershus – at
buss i økende grad skal mate til sentrale knutepunkter. Bane NOR vurderer NSBs sammenligning av
avstand mellom Steinberg og Hokksund med gjennomsnittlig holdeplassavstand på lokalstrekningen
Asker–Oslo, som lite hensiktsmessig. Ifølge rapporten «Reisevaner i Buskerudbyen 2013/14» er kollektivreiser i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner kjennetegnet av de er lange (hhv. 42,5 og 39,8
km). I Øvre Eiker er dessuten andelen togreiser av samlede kollektivreiser høy (60 %), noe lavere i
Nedre Eiker (38 %). Dette indikerer at en stor andel har Oslo-området som målpunkt. Strekningen Asker–Oslo er til sammenligning ca. 20 kilometer og reisetiden maksimalt en halv time.
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5 MJØNDALEN
Forhold som gjelder strekningen Mjøndalen stasjon (Fv28 – Evja) inngår ikke i kommunedelplan og
konsekvensutredning. Ved oppstarten av KDP-prosessen var Mjøndalen stasjon et eget pågående
prosjekt i Bane NOR («Knutepunktutvikling Mjøndalen»). Dette prosjektet skulle levere en reguleringsplan for det sentrale stasjonsområdet, men grunnet kostnader er prosjektet skrinlagt.
Det er i oktober 2017 inngått avtale om planlegging og prosjektering av infrastruktur mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Avtalen gjelder arealplan (dvs. kommunedelplan) og konsekvensutredning,
med tilhørende planprogram for dobbeltsporstrekningen Gulskogen–Hokksund, inkludert Hokksund
stasjon, men ekskludert Mjøndalen stasjon. I tillegg omfatter avtalen teknisk hovedplan for hele strekningen, inkludert de to stasjonene. Mjøndalen stasjon er derfor ikke en del av kommunedelplanen som
skal vedtas. Prosjektets mål i hovedplanarbeidet er derfor å planlegge dobbeltspor gjennom Mjøndalen innenfor dagens jernbanearealer, såfremt dette er mulig.
Den tekniske prosjekteringen i hovedplan vil kunne tydeliggjøre forhold ved Mjøndalen stasjon. Dette
må ivaretas gjennom en reguleringsplanprosess. Bane NOR kan derfor per i dag ikke svare ut alle
spørsmål relatert til området ved Mjøndalen stasjon.
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6 STØY OG STØYREDUSERENDE TILTAK
I konsekvensutredningen inngår støy som et tema både for ikke-prissatte konsekvenser og prissatte
konsekvenser.
Støyberegningene er gjennomført med støykartleggingsprogrammet Cadna/A versjon 4.6 og er i henhold til nordisk metode for støy fra skinnegående trafikk. Det er utarbeidet støysonekart for de ulike
alternativene basert på beregninger i en høyde 4 meter over terreng, i henhold til T-1442/2012 [19].
Metodikken tar ikke hensyn til fremherskende vindretning(er).
Planlegging, plassering, utforming og omfang av støyreduserende tiltak vil først planlegges i detalj i
senere planfaser. I konsekvensutredningen er hovedfokuset å belyse de støymessige konsekvensene
ved de aktuelle korridoralternativene og foreta en rangering av alternativene. Konsekvensutredningen
er entydig på at støyulempene på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund er størst for Nordre korridor.
For å belyse mulige effekter av støyskjerming er det gjennomført tilleggsberegninger av støysituasjonen for Nordre korridor gjennom Steinberg med et eksempel på støyskjerming. «Worst case» situasjonen tilsvarer situasjonen uten støyskjerming og togstopp på Steinberg (se Figur 6.1). Figur 6.2 er et
eksempel som illustrerer effekter av støyskjermer som er plassert 6 meter fra nærmeste spormidt og
har høyde 3 meter over spor (tilsvarende IC Drammen–Kobbervikdalen). Testberegninger i 1,5 meter
høyde over terreng viser at støyskjermene har god effekt. Som tidligere nevnt, må høyde og plassering av støyskjermer planlegges nærmere og optimaliseres i senere planfaser.

Figur 6.1: Støysituasjon for Nordre korridor uten togstopp på Steinberg (uten støyskjerming og
togstopp på Steinberg).
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Figur 6.2: Støysituasjon for Nordre korridor uten togstopp på Steinberg med eksempel på effekter av støyskjerming.
Støyreduserende tiltak i form av fysiske støyskjermer bidrar til å øke barriereeffekter. Dette inngår i
konsekvensutredningen under temaet nærmiljø/friluftsliv som en negativ konsekvens.
Det pågår et utredningsarbeid i Bane NOR relatert til muligheten for å erstatte bremseklosser av
støpejern med kompositt for godstog. Utredningen skal blant annet belyse tekniske, økonomiske og
sikkerhetsmessige utfordringene ved den nye teknologien. Innføring av godstog med bremseklosser
av kompositt ligger såpass langt frem i tid til at det ikke skal inngå i støyberegningene.
Prosjektet Gulskogen–Hokksund KDP/HP forholder seg til gjeldende regelverk. Eventuelt redusert behov for støysikring grunnet innføring av bremseklosser av kompositt for godstog kan gi reduserte kostnader. Mulige reduserte kostnader kan ivaretas gjennom det påfølgende detaljplan-/reguleringsplanarbeidet.
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7 JORDBRUKSAREAL OG JORDVERN
Bane NOR har forståelse for ønsket om å ivareta matjord og respekt for landbruksinteressene i området. Konsekvensutredningen, samt uttalelse fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), viser at matjorda er vurdert å være av høy/nasjonal verdi.
Det har det vært nødvendig å gjøre avveininger mellom jordbruk og nærmiljø. I avveiningen mellom
Nordre korridor, som gir inngrep i eksisterende bomiljø med konsekvenser for folkehelse, og Søndre
korridor, som omdisponerer jordbruksareal, har Bane NOR valgt å sette menneskelige hensyn før
jordvern. Forskjellen i samfunnsøkonomisk nytte underbygger også valg av Søndre korridor. Den samfunnsøkonomiske analysen er basert på Statens vegvesens metodikk (Håndbok V712 [27] som lå til
grunn da konsekvensutredningen ble gjennomført (høsten 2016). I V712 er blant annet forutsetninger
for prissetting av dyrket mark definert. Hensikten med like forutsetninger for alle utbyggingsprosjekter
for infrastruktur er at beslutningstagere får et ensartet sammenligningsgrunnlag for rangering, prioritering og valg mellom ulike prosjekter.
Et arealbeslag på totalt 359 dekar dyrket mark [28] tilsvarer 9 % av årlig nasjonal omdisponering. Det
understrekes at prosjektet har benyttet et tverrprofil på 50 meter for beregning av permanent beslag
av jordbruksareal, mens et normalprofil for dobbeltspor inklusive driftsvei er på 30 meter. Tverrprofilet
på 50 meter er benyttet for å sikre tilstrekkelig areal til nødvendige kryssinger under jernbanen (se illustrasjonseksempler i Figur 7.1 og Figur 7.2). Tverrprofilet er også definert bredt for å unngå at signalisert arealbeslag øker gjennom det videre planarbeidet. Det forventes derfor at totalt arealbeslag vil bli
redusert i den videre prosjekteringen og planleggingen (hovedplan og reguleringsplan).

Figur 7.1: Normalprofil i bebygde områder (30 meter) sammenlignet med profil for arealberegning på dyrket mark (50 meter).
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Figur 7.2: Visualiseringseksempel av arealbeslag for dobbeltspor på dyrket mark (ved 30 og 50
meter korridorbredde).
Når det gjelder størrelsen på drivverdige arealer for effektivt jordbruk, har NIBIO oppgitt at arealer under 5 dekar regnes som lite aktuelle å drive, mens arealer på mindre enn 15 dekar regnes som mindre
attraktive for kornproduksjon. «Restarealet» mellom et dobbeltspor i Søndre korridor og E134 er på
900-1000 dekar. Dersom dobbeltsporet gis en linjeføring som ligger tettere på dagens E134, reduseres størrelsen på de mellomliggende jordbruksarealene. I reguleringsplanfasen vil muligheter for flytting og nydyrking av matjord vurderes nærmere (jfr. erfaringer med matjordplan utarbeidet i forbindelse med planleggingen av InterCity Tønsberg–Skien for Vestfold fylkeskommune). Videre vil et mulig tiltaksjordskifte kunne bidra til å sikre drivverdige arealer for berørte jordbruksinteressenter. Dette
vil også redusere omfanget av landbruksunderganger.
Det ikke lar seg gjøre å bygge et fremtidsrettet dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund uten å
berøre dyrket mark, så lenge Mjøndalen og Hokksund stasjoner skal opprettholdes. Bane NOR har
vurdert – og forkastet – flere ulike korridorer, kort gjengitt i avsnitt 6.3 i fastsatt Planprogram [29] og i
konsekvensutredningens hovedrapport [30] avsnitt 5.3.3. En variant av Indre korridor nærmere/i åssiden (nærmere E134) frarådes av fagfolk innen hydrologi og skred (jfr. Fagrapport for flom og overvann
[31] avsnitt 4.1.1). Av hensyn til flom og overvann er det av sikkerhets- og driftshensyn hensiktsmessig
å ha en buffersone mellom jernbane og skråningsfot.
Bane NOR vil i den videre planleggingen tilstrebe at arealbeslaget for dobbeltspor blir så lite som mulig. Prosjektert løsning per 09.03.2018 i teknisk hovedplan indikerer at det permanente beslaget av
dyrket mark kan reduseres fra 359 til om lag 250 dekar. Dette tilsvarer et arealbeslag av dyrket mark
på 6,3 prosent av målet i nasjonal jordvernstrategi. Prosjekteringsarbeidet er ikke ferdigstilt og omfang
vil kunne endres.
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8 GRUNNFORHOLD
Det foreligger tilstrekkelig med informasjon og dokumentasjon til å foreta et valg av korridoralternativ
på dette plannivået (kommunedelplan).
Figur 8.1 og Figur 8.2 gir en oversikt over grunnundersøkelser som er gjennomført i dobbeltsporprosjektet, og grunnforhold på de to delstrekningene (henholdsvis Gulskogen–Mjøndalen og Mjøndalen–
Hokksund). De blå prikkene markerer steder hvor det ble foretatt grunnboringer høsten 2016, de rosa
prikkene markerer steder hvor det ble gjennomført undersøkelser våren 2017, mens de grønne prikkene viser hvor det er gjennomført grunnundersøkelser høsten 2017.

Figur 8.1: Oversikt over grunnundersøkelser og grunnforhold på delstrekningen Gulskogen–
Mjøndalen i kombinasjon med tolkning av resultater fra AEM-målinger [32].

Figur 8.2: Oversikt over grunnundersøkelser og grunnforhold på delstrekningen Mjøndalen–
Hokksund i kombinasjon med tolkning av resultater fra AEM-målinger [32].
Av figurene fremgår det at grunnundersøkelsene som ble foretatt høsten 2016, var lokalisert relativt
spredt over alle de aktuelle korridoralternativene for dobbeltspor helt fra Gulskogen til Hokksund. Undersøkelsene som ble gjennomført våren 2017, var derimot konsentrert til den anbefalte korridoren på
delstrekningen Gulskogen–Mjøndalen (Midtre korridor), mens undersøkelsene som er gjennomført
høsten 2017 har tilsvarende vært fokusert på den anbefalte korridoren mellom Mjøndalen og Hokksund (Søndre korridor), samt Mjøndalen stasjon (som ble integrert i prosjektet høsten 2017).
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Bane NOR er oppmerksom på at det generelt er utfordrende grunnforhold på hele dobbeltsporstrekningen Gulskogen–Hokksund. Dette er felles for alle korridoralternativene. Gjennom grunnundersøkelsene har Bane NOR hatt stort fokus på kartlegging av områdestabilitet. Dette er årsaken til at flere av
borepunktene (rosa og grønne prikker) er lokalisert et stykke unna de anbefalte traseene for dobbeltspor.
Bakgrunnsfargen i kartet i Figur 8.1 og Figur 8.2 indikerer grunnforhold etter tolkning av AEM-målingene, sammen med tekstlig forklaring i kartet. Grunnundersøkelsene som er gjennomført høsten 2017,
viser seg å understøtte tidligere funn. Dette innebærer at det er utfordrende grunnforhold også langs
den foreslåtte traséen i Søndre korridor. Disse utfordringene er likevel teknisk løsbare og representerer ingen overraskelser sammenlignet med kunnskapen som forelå da korridoranbefalingen ble gitt.
Grunnundersøkelsene har gitt bedre kunnskap om blant annet dybder til berg. På delstrekningen
Mjøndalen–Hokksund er det økende løsmassemektighet nordover mot tettbebyggelsen i Steinberg.
På denne delstrekningen er det generelt mest utfordrende grunnforhold i nærheten av Hokksund flystripe og Loeselva. Begge korridoralternativene på delstrekningen berører dette området.

Figur 8.3: Løsmassekart på strekningen Gulskogen–Hokksund (kilde: NGU).
I hovedplanarbeidet er det foretatt en kvikkleirevurdering på delstrekningene Gulskogen–Stryken og
Skramnes–Hokksund. NGUs løsmassekart (Figur 8.3) beskriver løsmassene i området som havavsetning i tillegg til Elveavsetning. Grunnundersøkelsene viser forekomster av leire under det øvre laget av
elveavsetning. Ved Narverud ligger kvikkleiresone «667 Narverud» med faregrad lav og ved Daler ligger kvikkleiresone «489 Daler» med faregrad middels. Begge områdene ligger på sørsiden av Drammenselva men nord for banen. Ved Busland ligger kvikkleiresone «484 Busland» med faregrad middels og ved Vestfosselva ligger kvikkleiresone «483 Hokksund Kurbad» med faregrad lav. Begge områdene tangeres av banetraseen.
Kunnskapsgrunnlaget per i dag innebærer at det ikke kan utelukkes at det kan gå områdeskred som
påvirker planområdet. Stabilitetsanalyser vil vise om det fins profiler hvor områdestabiliteten for dagens situasjon er utilfredsstillende (sikkerhetsfaktor mindre enn 1,4). I følge NVE-veilederen vil det da
bli nødvendig med tiltak (i eller utenfor jernbanetraseen) for å forbedre områdestabiliteten. I neste
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planfase vil det derfor bli foretatt noen innledende stabilitetsanalyser som danner grunnlag for utarbeidelse av en optimal plan for supplerende grunnundersøkelser. Dette vil gi et sikrere grunnlag for å vurdere behov for tiltak for å bedre områdestabiliteten. Lokalstabiliteten må uansett ivaretas. Dette blir en
viktig rettesnor i videre geoteknisk prosjektering, både for generelle fyllinger og skjæringer og for alle
typer konstruksjoner som medfører gravearbeid eller oppfylling på terreng. Områdestabilitet og kvikkleireskred vil ivaretas og inngå som tema i ROS-analysen i videre planfaser.
Bane NOR gjør også oppmerksom på at fargebruken for AEM-målinger i hovedrapport for konsekvensutredningen [30] og planbeskrivelse [33] er invertert i forhold til standarden. Hensikten er å gjøre
AEM-kartene mer pedagogisk riktige og lesbare. I disse kartene representerer derfor rødt lav resistivitet antatt bløtere masser, mens blått er høy resistivitet antatt fastere masser.
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9 FLOM OG FLOMGRENSER
Konsekvensutredningen er ikke basert på de siste oppdaterte flomsonekartene fra NVE. Dette skyldes
at fagutredningen for flom og overvann [31] var ferdigstilt før NVEs oppdaterte flomsonekart ble publisert.
Generelt innebærer de oppdaterte flomsonekartene fra NVE at flomsituasjonen i Drammenselva har
utviklet seg til det bedre (se Figur 9.2 og Figur 9.2). Det er imidlertid fortsatt slik at eksisterende jernbanelinje gjennom Steinberg er flomutsatt ved 200-årsflom i Drammenselva (se Figur 9.2). Dette i
motsetning til Søndre korridor som ikke vil være berørt av 200-årsflommen.

Figur 9.1: Oppdatert flomsonekart for delstrekningen Gulskogen–Mjøndalen (kilde: NVE).

Figur 9.2: Oppdatert flomsonekart for delstrekningen Mjøndalen–Hokksund (kilde: NVE).
For sidevassdragene er det sett på aktsomhetssoner for flom (NVE – se Figur 9.3 og Figur 9.4). Aktsomhetssoner er imidlertid en grov kartlegging, og det vil her være nødvendig å gjøre egne vurderinger i senere planfase. Figur 9.4 indikerer imidlertid at begge korridoralternativene på delstrekningen
Mjøndalen–Hokksund berører aktsomhetssoner.
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Figur 9.3: Oppdatert kart for aktsomhetsområder i forhold til flom for delstrekningen Gulskogen–Mjøndalen (kilde: NVE).

Figur 9.4: Oppdatert kart for aktsomhetsområder i forhold til flom på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund (kilde: NVE).
De oppdaterte flomsonekartene fra NVE tilsier derfor at den samlede vurderingen av korridoralternativer med hensyn til flom og overvann er uendret fra konsekvensutredningen.
Sommeren 2017 fikk Bane NOR utført nøyaktige innmålinger av eksisterende spor og sentrale objekter på strekningen Gulskogen–Hokksund. Dette skyldtes blant annet usikkert kartgrunnlag og høyder
på eksisterende spor. I en tidlig planfase (KU) er en slik usikkerhet akseptabel. Den detaljerte innmålingen viser at lavpunktet for eksisterende spor på Steinberg ligger 64 cm over 200-årsflommen i
Drammenselva (se Figur 9.5).
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GUL

Figur 9.5: Høydeforskjell mellom eksisterende spor på strekningen Gulskogen–Hokksund og
200-årsflom i Drammenselva og tekniske krav i henhold IC Teknisk Designbasis.
Oransje strek markerer minimumskrav i forhold til flom (40 cm), mens grå strek representerer anbefalt avstand (80 cm).
De tekniske kravene i tilgrensende InterCity-prosjekt (Drammen–Kobbervikdalen) omfatter minimumskrav og normalkrav (anbefalinger). Som sikkerhet mot 200-årsflom er minimumskravet 40 cm, mens
normalkravet er 80 cm. Dette innebærer at Steinberg oppfyller minimumskravet, men ikke normalkravet. I planleggingen av dobbeltspor Gulskogen–Hokksund er normalkrav for flom lagt til grunn, med
mindre det foreligger vesentlige grunner (f.eks. kostnader) til å fravike normalkravene.
I den videre planleggingen vil det bli tatt hensyn til nye opplysninger fra NVE om havnivåstigning.
Disse opplysningene tilsier at ved flomvannstander for flom i år 2100 er 24 cm høyere ved Pukerud og
avtagende til 8 cm høyere ved Hokksund, sammenlignet med 200-årsflom i dag.

HOK
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10 SAMORDNING AV PLANER MED STATENS VEGVESEN
Statens vegvesen har fremmet innsigelse begrunnet i manglende konsekvensutredning og sikring av
tiltak som ivaretar behovet for fremtidig utvidelse av E134 til fire felt.
Basert på nåværende trafikktall (ÅDT) på E134 har Statens vegvesen bekreftet at det ved en eventuell
utbygging av E134 vil være behov for utvidelse til fire kjørefelt. Statens vegvesens krav til firefelts vei
tilsier hovedvei i klassen H8 med dimensjonerende hastighet 100 km/t og planskilte kryss.
Etablering av et dobbeltspor må sees i sammenheng med en eventuell omlegging av E134 på store
deler av strekningen mellom Mjøndalen (fra Mjøndalslokket/Fv28) og Hokksund. Det er en utfordring
at det hverken foreligger konkrete planer eller pågår noen utredning/planprosess for ny E134. Bane
NOR er avhengig av konkrete innspill fra veimyndighetene i det videre arbeidet for å vurdere en mulig
samordning.
Søndre korridor ivaretar firefelts E134. Nordre korridor ivaretar gjeldende regulering av E134 (med
midtdeler). En eventuell utvidelse til firefelts E134 fordrer flytting av E134 sørover og etablering av et
nytt planskilt kryss. I anleggsfasen vil arealbeslag (dyrket mark) være på ca. 80 dekar. Permanent
arealbeslag blir på ca. 40 dekar. Omfanget av inneklemt jordbruksareal er ikke tatt med i beregningen.
I samråd med Statens vegvesen er det gjort et anslag på kostnader ved eventuell etablering av ny firefelts E134 over en 1,3 kilometer lang strekning mellom rundkjøringen sør for Steinberg og flystripen,
inkludert ett planskilt kryss. Dette er stipulert til 627 millioner kroner 2018-kroner eksklusivt mva. (+/40 %).
Eksisterende jernbanebru over E134 i Mjøndalen (Mjøndalslokket) ivaretar firefelts vei, og jernbanebru
over Fv28 i Mjøndalen må utvides/skiftes ut. Nødvendig tilpasning til Statens vegvesens behov ved
Fv28 kan innarbeides i videre prosjektering.
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11 HASTIGHETSPROFIL
Stortinget har lagt føringer for hvilken hastighetsprofil som skal legges til grunn ved utbygging av nye
dobbeltsporparseller. Disse føringene tilsier at dimensjonerende hastighet skal være 250 km/t. Dette
kravet kan fravikes av Jernbanedirektoratet i særskilte tilfeller. For Gulskogen–Hokksund er dimensjonerende hastighet på minimum 160 km/t lagt til grunn for nytt dobbeltspor for å ivareta fastpunktene
på strekningen (Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund). Samtidig er føringen at det skal tilstrebes en
dimensjonerende hastighet opp mot 200 km/t på strekningen, der dette er mulig. Hastighetsprofilen
har betydning for komfort og kapasitet i tillegg til reisetid. De berørte kommunene (Drammen, Nedre
Eiker og Øvre Eiker kommune) har gjennom fastsettelse av planprogram sagt seg enige i at dobbeltspor skal planlegges med minimum 160 km/t som dimensjonerende hastighet.
I hovedplanarbeidet er dobbeltsporet mellom Gulskogen og Mjøndalen dimensjonert for 200 km/t på
Daler og 190 km/t på Ryggkollen. Et regiontog fra Gulskogen i retning Mjøndalen vil akselerere til
topphastighet på Daler før hastigheten reduseres forbi Ryggkollen før toget stopper på Mjøndalen stasjon. Dersom toget kjører Nordre korridor, vil toget akselerere opptil 160 km/t gjennom Steinberg før
det stopper på Hokksund stasjon. Med stopp på Steinberg viser hastighetsprofilene at kjørehastigheten ikke når minimumshastigheten på 160 km/t mellom Mjøndalen og Hokksund.
Dersom toget kjører Søndre korridor, vil toget kunne oppnå høyere topphastighet mellom Mjøndalen
og Hokksund enn i Nordre korridor forbi Steinberg. I tillegg kan minimumshastigheten på 160 km/t
opprettholdes lengre.
Et dobbeltspor skal representere en fremtidsrettet løsning som skal vare i minst hundre år. En reduksjon i hastighetskrav gir en reduksjon i samfunnsøkonomisk nytte av dobbeltsporet. Samfunnsøkonomiske analyser ligger til grunn for rangering og prioritering av alle samferdselsprosjekter.
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12 KJØRETIDER
Videre arbeid med optimalisering av linjeføring i hovedplanfasen har medført noen justeringer i kjøretider for Bane NORs korridoranbefaling.
Generelt er kjøretidene viktige for å oppnå økt kapasitet og en fremtidig reisetid på én time mellom
Kongsberg og Oslo når dobbeltspor mellom Kongsberg og Hokksund blir etablert. Tiltakets hensikt er
først og fremst å øke kapasiteten på Sørlandsbanen. Kjøretider er benyttet til å sammenligne korridoralternativer, men har ikke vært utslagsgivende for korridoranbefalingen på strekningen Gulskogen–
Hokksund.
Tabell 12.1 inneholder en oppdatert oversikt over kjøretider mellom Gulskogen og Hokksund for de
aktuelle kombinasjonene av korridoralternativer i konsekvensutredningen fordelt på ulike togtyper (regiontog, godstog og fjerntog). For regiontog er resultatene differensiert for henholdsvis stopp på Steinberg eller ikke. På Mjøndalen og Steinberg stasjoner er oppholdstid ved togstopp satt til 40 sekunder.
Tabellen inneholder også kjøretider i henhold til Nullalternativet og Rutemodell 2027. Midtre og
Søndre korridor, som er fremmet til politisk behandling, er uthevet i tabellen.
Tabell 12.1: Oppdatert oversikt over kjøretider (i minutter) på strekningen Gulskogen–Hokksund.

Korridoralternativ
Nullalternativet
Ruteplan
Indre og Nordre
Indre og Søndre
Midtre og Nordre
Midtre og Søndre
Ytre og Nordre
Ytre og Søndre
Midtre og Søndre vs. Nullalternativet
Midtre og Søndre vs. Ruteplan
Søndre vs. Nordre

Regiontog
(med stopp på
Steinberg)

Regiontog
(uten stopp på
Steinberg)

13,1
12,6
11,8

11,3

11,7
11,7
-3,6
-3,1
-2,2

Godstog

Fjerntog

9,8
9,6
9,7
9,5
9,6
9,4

10,5
18,2
9,8
9,8
9,7
9,7
9,6
9,6

9,3
11,7
7,4
7,2
7,3
7,1
7,3
7,1

-1,8
-3,1
-0,2

-0,8
-8,5
0,0

-2,2
-4,6
-0,2

Av tabellen fremgår det at kjøretidsforskjellen mellom korridorene i hovedsak handler om stopp/ikkestopp på Steinberg. Nordre korridor med stopp på Steinberg innebærer at reisetiden mellom Mjøndalen og Hokksund er over to minutter (135 sekunder) lengre enn med Søndre korridor. Forskjellen mellom Nordre korridor for regiontog uten togstopp på Steinberg og Søndre korridor er relativt liten (ca. 12
sekunder i favør av Søndre korridor).
Av tabellen går det også frem at etablering av dobbeltspor på strekningen Gulskogen–Hokksund vil ha
meget stor positiv effekt på kjøretidene for godstog. Betydelig reduksjon i kjøretider for godstog vil bidra til å gjøre godstransport på jernbane mer konkurransedyktig. Effekten vil forsterkes når dobbeltspor videre til Kongsberg blir etablert en gang i fremtiden.
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13 TRAFIKKMENGDE
I konsekvensutredningen [30] representerer Nullalternativet «kjent fremtid». Her er det også gjort rede
for de valg som er gjort for definering av Nullalternativet og forholdet til Ringeriksbanen. Etablering av
Ringeriksbanen, som er planlagt ferdigstilt tidligst i 2028, vil trolig medføre at fjerntog til/fra Bergen vil
bli overført fra Sørlandsbanen til Ringeriksbanen. Dette vil kunne frigi ruteleier som kan benyttes til
andre tog (person- eller godstog). Grenlandsbanen er synliggjort som et prioritert infrastrukturprosjekt i
Nasjonal Transportplan 2018-2029. Dette ble først kjent etter at arbeidet med konsekvensutredningen
var ferdigstilt. Grenlandsbanen er et utbyggingsprosjekt som vil koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Ambisjonen er at Grenlandsbanen skal åpne for trafikk først i 2035. Dette vil kunne medføre at fjerntog til Kristiansand og Stavanger flyttes til Vestfoldbanen, mens godstog vil kunne flyttes til
Sørlandsbanen.
Planlegging og prosjektering av dobbeltspor Gulskogen–Hokksund legger til rette for ferdigstillelse av
prosjektet før 2030. Tidspunkt og omfang av utbygging avgjøres i Nasjonal transportplan, men det er
likevel godt mulig at dobbeltspor Gulskogen–Hokksund blir realisert før Grenlandsbanen. Vestfoldbanen utvikles med prioritet for persontogtrafikk, mens godstransport har større prioritet på Sørlandsbanen. Dette tilsier at det er rimelig å forutsette at det meste av godstransporten vil gå over Sørlandsbanen i overskuelig fremtid.
I konsekvensutredningen har det ikke kommet tydelig nok frem at Gulskogen–Hokksund er et nav – og
i dag en flaskehals – for godstransport på jernbane i hele Sør-Norge. Nyttekostnadsanalysen indikerer
at transportbrukernytten ved de anbefalte korridoralterene fordeler seg med ca. 60 % på passasjerer
og 40 % på gods.
I Norge har bruken av jernbane til godstransport en positiv trend, se Figur 13.1. Den gjennomsnittlige
årlige veksten i perioden 2010-2016 er på 4 %. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil godsmengden
på jernbane i Norge være fordoblet på mindre enn 20 år. Hvis veksten i 2015 og 2016 fortsetter, vil
fordoblingen skje i løpet av ti år. Denne utviklingen avhenger av økt kapasitet på jernbanen og markedskreftene. For godstransportørene er tid og forutsigbarhet vesentlig, i tillegg til kostnader.

Figur 13.1: Indeksert utvikling i innenlandsk godstransport etter transportmåte 2010-2016
(Kilde: SSB).
Dobbeltspor og de nye ventesporene for gods vil gjøre transportsystemet mer fleksibelt og åpner mulighet for en mer optimal posisjonering for godstogene. Dette medfører en mulighet for å kjøre lengre
godstog, samt økt kapasitet på banen og dermed reduksjon i forsinkelser for gods, sammenlignet med
Nullalternativet. Dette vil være et viktig bidrag for å få overført mer gods fra vei til bane, hvilket er en
overordnet og omforent politisk målsetting.
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I myndighetenes overordnede prioritering av infrastrukturprosjekter for vei og jernbane (NTP [34]) blir
den samfunnsøkonomiske nytten av prosjekter tillagt stor vekt. Hvis trafikkmengden på dobbeltspor
Gulskogen–Hokksund reduseres, så vil den samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet – og dermed
prosjektets fortrinn i konkurransen med andre infrastrukturtiltak – svekkes. Trafikkmengder som er lagt
til grunn i prosjektet for fremtidig situasjon, er derfor basert på et mest mulig realistisk anslag.

Sørlandsbanen
(Gulskogen)–Hokksund:
Dobbeltspor

Tilleggsvurdering

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

33 av 35
MIP-00-A-01393
02A
09.03.2018

14 MULIGHETER FOR TRINNVIS UTBYGGING
I fastsatte planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor på strekningen
Gulskogen–Hokksund (avsnitt 2.2), fremgår det at viktig mål for prosjektet er et effektivt, pålitelig og
fleksibelt transportsystem. For å oppnå to regiontog i timen til Hokksund, skal det avklares om det er
aktuelt med en trinnvis utbygging av strekningen, og hvilken trafikk som kan avvikles innenfor de ulike
trinnene. Dette inngår ikke i en konsekvensutredning.
Vurdering av mulighet for trinnvis utbygging handler om utbyggingsstrategi, og anleggsgjennomføring.
Trinnvis utbygging har derfor ingen betydning for korridorvalg eller konsekvenser for tiltakets totalitet.
Valget av utbyggingsstrategi (trinnvis utbygging, rekkefølge og omfang) har først og fremst betydning
for kapasitet og kostnad. Slike vurderinger hører derfor mer naturlig inn under senere planfaser.
Det sentrale spørsmålet som skal besvares i denne planfasen er derfor valg av korridor på hele strekningen Gulskogen–Hokksund.
Muligheter for trinnvis utbygging vurderes i den pågående hovedplanfasen som er planlagt ferdigstilt i
2018. Fem ulike konsepter med bygging av dobbeltspor på ulike delstrekninger mellom Gulskogen og
Hokksund i kombinasjon med enkeltsporet drift på resterende delstrekninger vurderes. I konseptene
inngår nødvendig ombygging av Mjøndalen og Hokksund stasjoner, tiltak for godstrafikken, mulighet
for og konsekvenser ved bruk av eksisterende spor, mv. Hovedfokuset er å få avdekket hva som er
mulig å få til, samt hvilke fordeler og ulemper de ulike konseptene kan gi.
Foreløpige resultat viser at det kun er dobbeltspor på hele strekningen Gulskogen–Hokksund som
oppfyller effektmålene som er definert for prosjektet. Dette innebærer at ingen av konseptene med enkeltspor på delstrekninger oppfyller effektmålene. Effektmålene må modifiseres for at konsept med
trinnvis utbygging skal kunne være funksjonelt.
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