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1 FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN
1.1

Bakgrunn

Som tiltakshaver har Bane NOR utarbeidet forslag til kommunedelplan (KDP) for dobbeltspor på strekningen Gulskogen–Hokksund. Forslaget berører kommunene Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker i
Buskerud fylke. Hensikten med dobbeltspor er å tilby økt kapasitet på strekningen. Dette vil muliggjøre
økt frekvens for person- og godstrafikk på den østre delen av Sørlandsbanen (Drammen–Kongsberg).
En kommunedelplan er utredningspliktig i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) og Forskrift om
konsekvensutredninger (KU). På denne bakgrunn utarbeidet Jernbaneverket (Bane NOR fra
01.01.2017) et forslag til planprogram som ble lagt ut til offentlig ettersyn 18.04.2016. Samtidig ble det
kunngjort oppstart av planprosess.
Endelig planprogram ble fastsatt av Drammen kommune 21.06.2016, Nedre Eiker kommune
15.06.2016 og Øvre Eiker kommune 22.06.2016. Det fastsatte planprogrammet [1] legger føringer for
konsekvensutredningen ved at det skal utredes tre alternative korridorløsninger på delstrekningen
Gulskogen–Mjøndalen og to korridoralternativer på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund.
På grunnlag av konsekvensutredningen har Bane NOR anbefalt kombinasjonen Midtre korridor og
Søndre korridor i sitt forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Gulskogen–Hokksund.
Bane NORs forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning ble lagt ut til offentlig ettersyn
15.06.2017. Fristen til å komme med innspill og merknader var satt til 04.09.2017. Enkelte myndigheter og interessenter fikk utvidet frist for å levere sin høringsuttalelse.
Dette dokumentet oppsummerer innkomne merknader til planforslaget, med tiltakshavers sammendrag og kommentarer. Kopi av alle merknader er gjengitt i eget vedlegg.

1.2

Annonsering og kunngjøring

Bane NORs forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund ble 15.06.2017 lagt ut til høring og offentlig ettersyn gjennomsyn i:
•
•
•

Drammen (Engene 1, 3008 Drammen)
Nedre Eiker (Rådhusgata 2, 3051 Mjøndalen)
Øvre Eiker (Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund)

Forslaget til KDP med KU ble videre offentliggjort på Bane NORs hjemmeside (www.banenor.no/gulhokk) og på hjemmesidene til de tre berørte kommunene. Det ble dessuten sendt ut varsel på e-post
til 87 myndighetsorganer og organisasjoner. Planforslaget ble også annonsert i avisene Drammens
Tidende, Eikerbladet, Bygdeposten og Dagsavisa Framtiden, samt på www.eikernytt.no.
Det ble generelt oppfordret til at alle som ønsket å komme med synspunkter, innspill eller opplysninger
burde gi disse til kjenne innen høringsfristen utløp 04.09.2017.
En mer utdypende beskrivelse av høringsprosessen og videre prosess i prosjektet finnes i revidert
planbeskrivelse [2].
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2 INNKOMNE MERKNADER OG INNSIGELSER
Dette kapitlet inneholder en oversikt over innkomne merknader og innsigelser til Bane NORs planforslag.

2.1

Oversikt over innkomne merknader

I høringsperioden har det til sammen kommet inn 34 merknader til planforslaget. Tabell 2.1 gir en
oversikt over innkomne merknader. I denne tabellen er merknadene gruppert i fire kategorier:
1.
2.
3.
4.

Kommuner
Sektormyndigheter og andre offentlige etater
Organisasjoner og næringsliv
Andre interessenter

Innenfor kategoriene 3 og 4 er merknadene sortert alfabetisk. Fargekodene i tabellen er tatt med for
lettere å identifisere visuelt hvilken kategori de enkelte høringsuttalelsene i kapittel 4 er relatert til.
Tabell 2.1: Oversikt over innkomne høringsuttalelser til Bane NORs planforslag.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Navn
Drammen kommune
Nedre Eiker Kommune
Øvre Eiker kommune
Kongsberg kommune
Buskerud fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud
Statens vegvesen
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Statens Jernbanetilsyn
Tunsberg bispedømmeråd
Aksjonsgruppa Bevar Steinberg stasjon
Aksjonsgruppen MOT dobbeltspor gjennom Steinberg
Buskerud Bondelag
Buskerud Jordvernallianse og Øvre Eiker Bondelag
Drammen Senterparti
Naturvernforbundet i Eiker
Nedre Eiker Landbrukslag
Norges luftsportforbund
NSB AS
SRA-gruppen
Steinberg velforening
Ventura Properties AS
Aleksander Gevelt
Amritpreet Kaur
Anders T. Vinsvold
Anders Thorrud, Hilde Oulie og Ingjerd Loe
Hilde Dahler Nordlid
Hilde Kristine Høivik
Hilde og Olaf Oulie
Jan Erik Tveten
Per Oskar Sandberg
Runar Gevelt

Dato
2017-09-26
2017-12-09
2017-09-20
2017-08-29
2017-09-18
2017-09-01
2017-08-22
2017-07-05
2017-08-29
2017-08-29
2017-08-24
2017-08-29
2017-09-04
2017-09-02
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-15
2017-08-24
2017-09-04
2017-09-04
2017-09-01
2017-09-04
2017-09-06
2017-09-04
2017-07-26
2017-08-29
2017-08-30
2017-09-20
2017-09-04
2017-08-15
2017-09-04
2017-09-03
2017-08-25
2017-09-03

Kategori
Kommuner
Kommuner
Kommuner
Kommuner
Sektormyndigheter og andre offentlige etater
Sektormyndigheter og andre offentlige etater
Sektormyndigheter og andre offentlige etater
Sektormyndigheter og andre offentlige etater
Sektormyndigheter og andre offentlige etater
Sektormyndigheter og andre offentlige etater
Sektormyndigheter og andre offentlige etater
Sektormyndigheter og andre offentlige etater
Organisasjoner og næringsliv
Organisasjoner og næringsliv
Organisasjoner og næringsliv
Organisasjoner og næringsliv
Organisasjoner og næringsliv
Organisasjoner og næringsliv
Organisasjoner og næringsliv
Organisasjoner og næringsliv
Organisasjoner og næringsliv
Organisasjoner og næringsliv
Organisasjoner og næringsliv
Organisasjoner og næringsliv
Andre interessenter
Andre interessenter
Andre interessenter
Andre interessenter
Andre interessenter
Andre interessenter
Andre interessenter
Andre interessenter
Andre interessenter
Andre interessenter

Statens vegvesen har levert inn to høringsuttalelser henholdsvis som statlig og fylkeskommunal
veimyndighet.
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Innsigelser

Vertskommunene (Drammen kommune, Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune) og kategorien «Sektormyndigheter og andre offentlige etater» kan etter Plan- og bygningsloven fremme innsigelse til forslag til kommunedelplan.
Tre myndighetsorganer har funnet grunn til å fremme innsigelse til Bane NORs planforslag:
1.

2.

Fylkesmannen i Buskerud:
a.

Omfang: Hele strekningen Gulskogen–Hokksund.

b.

Begrunnelse: Nasjonale føringer for samordnet areal og transport, nasjonal jordvernstrategi
og Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging.

c.

I samrådsmøte mellom Fylkesmannen i Buskerud og Bane NOR 29.09.2017 ble det konkludert
med at Fylkesmannen opprettholder sin innsigelse.

Buskerud fylkeskommune:
a.

Omfang: Begge korridoralternativene på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund.

b.

Begrunnelser:
i. Nordre korridor: Folkehelseloven og rikspolitiske retningslinjer for barn og unge på
grunn av at konsekvensene for befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold ikke er
tilfredsstillende utredet.
ii. Søndre korridor: Arealbeslag av jordbruksareal, kulturlandskapet og negative konsekvenser for næringsgrunnlaget hos berørte (landbruksinteressenter).

c.

3.

I samrådsmøte mellom Buskerud fylkeskommune og Bane NOR 13.11.2017 ble det konkludert med at Bane NOR etterkommer kravet om å foreta en tilleggsvurdering av «Folkehelse»
for bedre å kunne veie de to korridoralternativene opp mot hverandre. Planforslaget vil bli
lagt fram for ny politisk behandling i Buskerud fylkeskommune.

Statens vegvesen:
a.

Omfang: Alle korridorer på strekningen Gulskogen–Hokksund.

b.

Begrunnelse: Manglende konsekvensutredning og sikring av tiltak som ivaretar behovet for
utvidelse til fremtidig firefelt på E134, samt planbestemmelsens pkt. 3 om planvirkning ved at
eldre planer oppheves innenfor samme areal ved motstrid. Statens vegvesen sitt hovedfokus
er mulighetene for utvidelse av E134, samhandlingen mellom fylkes- og stamveinett, herunder omkjøringsberedskap, og generelle behov knyttet til normale drifts- og vedlikeholdstiltak.

c.

Det ble avholdt samrådsmøte mellom Statens vegvesen og Bane NOR 15.09.2017. Søndre
korridor ivaretar utvidelse av E134 til fire felt. Statens vegvesen behov knyttet til normale
drifts- og vedlikeholdstiltak på og langs riks-, fylkes- og det kommunale veinettet ivaretas
gjennom reviderte planbestemmelser. Statens vegvesens innsigelse til Midtre og Søndre korridor anmodes frafalt
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3 GJENNOMGÅENDE PROBLEMSTILLINGER
I dette kapitlet er problemstillinger som går igjen i flere av de innkomne merknadene sammenfattet og
kommentert av Bane NOR. Innledningsvis gjøres det kort rede for Bane NORs begrunnelser for korridoranbefaling.

3.1

Korridoranbefaling

Hensikten med dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund er:
•

•

Å øke kapasiteten på østre del av Sørlandsbanen
o Slik at gods- og persontog kan gå oftere, raskere og med bedre punktlighet
o En forutsetning for både økt togfrekvens til Kongsberg og reisetid i fremtiden på én time
Kongsberg–Oslo
Å fremme regional utvikling
o Å bidra til å oppfylle nullvekstmålet for biltrafikken i byområdene
o Bidrag til sterk og arealeffektiv utvikling rundt knutepunktene
o Statens bidrag i Buskerudbysamarbeidet

Bane NOR har lagt vekt på:
•
•

•

•

Høyest samfunnsøkonomisk nytte
o Optimal bruk av skattebetalernes penger
Å redusere konsekvensene for mennesker
o Økt livskvalitet gjennom å unngå tap av bolig, støy og barrierevirkning
o Nye muligheter for stedsutvikling
Å begrense konsekvensene for jordbruk
o Gjenbruk av eksisterende jernbanetrasé der formålstjenlig
o Redusere arealbeslag gjennom å vurdere tiltaksjordskifte for å bidra til effektiv jordbruksdrift
o Ny trasé som følger terrenget og påvirker jordbruks- og kulturlandskapet minst mulig
Best jernbaneteknisk løsning
o Traseføring/linjevalg som reduserer omfanget av skjæringer, fyllinger og større konstruksjoner
o Anleggsgjennomføring som er til minst mulig hinder for togtrafikkavviklingen, passasjerer og
godskunder
o Kostnadseffektive løsninger for drift og vedlikehold

Bane NORs korridoranbefaling er basert en helhetlig vurdering av aktuelle korridoralternativ i forhold til
oppfyllelse av overordnede mål og krav til dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund (avsnitt 1.2 i
konsekvensutredningen [3]).
Korridoranbefalingen er i tråd med nasjonale og regionale planer. Anbefalt korridor på delstrekningen
Gulskogen–Mjøndalen er i samsvar med nasjonal jordvernstrategi, mens på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund er hensynet til menneskers bomiljø sterkere vektlagt. Jernbaneutbygging er på lik linje
med jordbruk/jordvern en nasjonal interesse. Dette tilsier at om nødvendig kan avveining og beslutning løftes til departementsnivå for avgjørelse.
Bane NOR vil i den videre planleggingen tilstrebe at arealbeslaget for dobbeltspor blir så lite som mulig. Dette gjelder både der jernbanesporet går gjennom tettsteder og på dyrket mark.
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Delstrekningen Gulskogen–Mjøndalen:

Midtre korridor

Figur 3.1: Korridoranbefaling på delstrekningen Gulskogen–Mjøndalen.
Midtre korridor har:
•
•
•
•

Høyest samfunnsøkonomisk nytte
Færrest negative konsekvenser for mennesker og samfunn
Færrest negative konsekvenser for jordbruk
Best mulighet til trinnvis utbygging

Delstrekningen Mjøndalen–Hokksund:

Søndre korridor

Figur 3.2: Korridoranbefaling på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund.
Søndre korridor har:
•
•

•
•

Høyest samfunnsøkonomisk nytte
Færrest negative konsekvenser for mennesker og samfunn
o Minst støyplage
o Minst inngrep i bebyggelse
o Mulighet til alternativ utvikling for Steinberg
Store negative konsekvenser i form av beslag av dyrket mark
Best jernbaneteknisk løsning
o Ikke flomutsatt (Drammenselva)
o Traseutforming, drift og vedlikehold
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Planprosessen

Plan- og medvirkningsprosessen for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund i henhold til Plan- og bygningsloven er illustrert i Figur 3.3.

Figur 3.3: Planprosess for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund.
Figuren viser at det i denne planprosessen har vært to åpne høringer med mulighet for innspill som
danner grunnlag for kommunal politisk behandling:
1.
2.

Planprogram
Kommunedelplan med konsekvensutredning

Dette merknadsdokumentet er begrenset til å svare ut høringsuttalelser relatert til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. Merknadsbehandling for planprogrammet finnes på prosjektets
nettsider (http://www.banenor.no/gulhokk).
Flere av de innkomne høringsuttalelsene berører spørsmålsstillinger som først kan svares ut i senere
planfaser.
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Oversikt over gjennomgående problemstillinger i høringsuttalelsene

På bakgrunn av de innkomne høringsuttalelsene er det identifisert 17 tema og problemstillinger som
kan karakteriseres som gjennomgående. Tabell 3.1 gir en samlet oversikt over hvilke temaer som er
omtalt i de enkelte høringsuttalelsene.

Innarbeiding av arealformål i KDP

Hensetting av tog

Kostnadsoverslag og usikkerhet

Muligheter for trinnvis utbygging

Trafikkmengde

Kjøretider

Hastighetsprofil

Samordning av planer med Statens vegvesen

Flom og flomgrenser

Grunnforhold

Jordbruksareal og jordvern

Støy og støyreduserende tiltak

Mjøndalen

Steinberg

Erverv av grunn og rettigheter

Høringsuttalelse
Drammen kommune
Nedre Eiker Kommune
Øvre Eiker kommune
Kongsberg kommune
Buskerud fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud
Statens vegvesen
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Statens Jernbanetilsyn
Tunsberg bispedømmeråd
Aksjonsgruppa Bevar Steinberg stasjon
Aksjonsgruppen MOT dobbeltspor gjennom Steinberg
Buskerud Bondelag
Buskerud Jordvernallianse og Øvre Eiker Bondelag
Drammen Senterparti
Naturvernforbundet i Eiker
Nedre Eiker Landbrukslag
Norges luftsportforbund
NSB AS
SRA-gruppen
Steinberg velforening
Ventura Properties AS
Aleksander Gevelt
Amritpreet Kaur
Anders T. Vinsvold
Anders Thorrud, Hilde Oulie og Ingjerd Loe
Hilde Dahler Nordlid
Hilde Kristine Høivik
Hilde og Olaf Oulie
Jan Erik Tveten
Per Oskar Sandberg
Runar Gevelt

Risiko for innløsning av boliger

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Sum

Folkehelse

Tabell 3.1: Oversikt over gjennomgående problemstillinger i høringsuttalelsene.
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Bane NORs kommentarer til hvert enkelt tema er oppsummert i de neste avsnittene. Mer utdypende
opplysninger fins i en separat tilleggsvurdering til konsekvensutredningen, se «Kommunedelplan med
konsekvensutredning – Tilleggsvurderinger» [4].
3.3.1 Folkehelse
Buskerud fylkeskommune har fremmet innsigelse mot Nordre korridor på delstrekningen Mjøndalen–
Hokksund med bakgrunn i folkehelseloven og rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Begrunnelsen er at konsekvensene for befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold ikke er tilfredsstillende utredet for korridoren. Fylkesutvalget mener folkehelsekonsekvensene må utredes for å kunne vurdere
alle samfunnsinteresser opp mot hverandre før det foretas er endelig korridorvalg.

4

Sum
1
11
8
1
8
12
2
3
1
11
5
3
9
2
2
1
2
2
11
3
1
1
3
14
5
1
5
5
2
11
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Temaet «Folkehelse» er sjeldent benyttet som innsigelsesgrunn i en kommunedelplan. Dette innebærer at det er begrenset med erfaringer for håndtering av denne typen innsigelser. Bane NOR har i tett
dialog med Buskerud fylkeskommune og berørte kommuner (Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner)
gjennomført en utdypende vurdering, se kapittel 2 i tilleggsvurderingen [4].
I tilleggsvurderingen synliggjøres ulikhetene mellom Nordre og Søndre korridor i form av begrensninger og muligheter for befolkningen på Steinberg og Loesmoen i et folkehelseperspektiv. Særlig fokus har vært rettet mot barn og unge, som utgjør en sårbar gruppe som er sterkt representert i de berørte nabolagene. Folkehelsevurderingen støtter anbefalingen av Søndre korridor.
3.3.2

Boliger og eiendommer

3.3.2.1 Risiko for innløsning av boliger
Både i folkemøter og høringsuttalelser er det stilt spørsmål til omfanget av boliger som står i fare for å
måtte innløses som følge av dobbeltspor.
I avsnitt 3.1 i tilleggsvurderingen [4] er det presentert resultater fra en oppdatert GIS-analyse av antall
boliger (bygninger) som potensielt står i fare for å bli innløst ved ulike korridorbredder, samt forutsetninger for disse beregningene. Resultatene tilsier at Bane NORs anbefalte korridoralternativ på begge
delstrekningene er det som i minst grad vil berøre eksisterende boliger. Antall berørte boliger vil bli redusert når linjeføringen er endelig fastsatt og arealer for anleggsbelte avklart på reguleringsplannivå.
I merknadene er det antydet at arealbeslag for boliger er overvurdert, mens arealbeslaget for dyrket
mark er undervurdert. Beregninger av arealbeslag er basert nøytrale vurderinger. Hovedfokuset har
vært å avdekke forskjeller mellom korridoralternativene basert på ensartede forutsetninger. For boliger
er et normalprofil for dobbeltspor på 30 meter lagt til grunn for beregninger av permanent arealbeslag,
mens på jordbruksareal er det tilsvarende forutsatt 50 meter. I begge tilfellene er det tatt høyde for et
midlertidig anleggsbelte på 15 meter på hver side av jernbanesporet.
Utredningen fra Rambøll [5] konkluderer med at «ingen hus blir direkte berørt av sporet på korridor
nord» (se avsnitt 4.4.4). Denne konklusjonen er basert på en begrensning av arealbehov til kun å omfatte selve jernbanesporet. Det er sett bort fra andre nødvendige installasjoner for dobbeltspor (driftsvei, kontaktledningsanlegg, støyreduserende tiltak, ombygging av internveisystem, osv.).
3.3.2.2 Erverv av grunn og rettigheter
Grunneiere i planområdet har tatt opp spørsmål om hvorvidt og hvordan de vil bli berørt i prosjektet.
Noen gir også verdifull informasjon om sin eiendom.
Det juridiske grunnlaget for gjennomføring av grunnerverv er en vedtatt reguleringsplan. Rettigheter
og prosess rundt erverv av grunn er gjort rede for i avsnitt 3.2 i tilleggsvurderingen [4]. Det henvises
også til generell informasjon om grunn og rettigheter på Bane NORs hjemmeside (http://www.banenor.no/Prosjekter/Inter-City-/Grunnerverv/).
I konsekvensutredningen ble det foretatt en kartlegging av private drikkevanns- og avløpsanlegg.
Denne kartleggingen viste ingen slike forekomster. For oversikt over private og offentlige vann/avløpssystem vil kommunale data og kart bli lagt til grunn i det videre planarbeidet (reguleringsplan).
3.3.3 Steinberg
De avholdte folkemøtene og innkomne høringsuttalelser gjenspeiler et sterkt engasjement for opprettholdelse av togstopp på Steinberg og ønsker om en mer positiv fremstilling av Steinbergs fremtidsmuligheter, både som lokalsamfunn og pendlersted. Aksjonsgruppa Bevar Steinberg stasjon har fremmet
argumenter for å underbygge stedets vekstpotensial og ønsket om å beholde stasjonen på Steinberg.
Bane NOR ser positivt på engasjement for bruk av tog som fremkomstmiddel, og har stor forståelse
for engasjementet fra lokale beboere for å opprettholde togstopp på Steinberg. Det er gjort en tilleggsvurdering av trafikkmengde og vekstpotensial for Steinberg stasjon, se kapittel 4 i tilleggsvurderingen
[4]. Tilleggsvurderingen viser at Steinberg stasjon har 140-150 enkeltindivider som reiser fast med tog
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til/fra stasjonen hver dag. For disse menneskene er togstopp på Steinberg viktig. Ved bortfall av togstopp på Steinberg må disse passasjerene endre sin reiseatferd.
Anbefalingen av alternativet Søndre korridor gjenspeiler at samfunnets samlede behov må gis prioritet. Korridoranbefalingen svarer ut føringer i Areal- og transportplan for Buskerudbyen og Buskerudbypakke 2 [6]. Her er Steinberg stasjon ikke definert som et knutepunkt. Utviklingen av kollektivtilbudet
handler om å utvikle en optimal og effektiv rolledeling mellom buss og tog, hvor de kollektive transportmidlenes egenskaper rendyrkes og forsterkes.
For å beregne potensiell vekst i antall reisende med tog til/fra Steinberg, legges grunnprognoser for
persontransport (iht. TØI/NTP) til grunn. 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 [7] 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.
3.3.4 Mjøndalen
Flere av merknadene påpeker at det er uheldig at Mjøndalen ikke er en del av planforslaget. Se kapittel 5 i tilleggsvurderingen [4] for prosessen på Mjøndalen stasjon. Konsekvenser for Mjøndalen sentrum ved nødvendig ombygging av stasjonsområdet for å ivareta dobbeltsporets behov, vil bli utredet
gjennom påfølgende reguleringsplanprosesser. Kostnader inngår i de samfunnsøkonomiske analysene.
3.3.5 Støy og støyreduserende tiltak
Høringsuttalelser peker på støy og støyreduserende tiltak som følge av tiltaket med etablering av dobbeltspor. Merknadene omhandler i hovedsak:
1.
2.
3.

Hvorfor er ikke støyskjerming inkludert i planforslaget?
Hvorfor er ikke støyreduserende tiltak lagt til grunn for vurderingen av korridoralternativer i konsekvensutredningen?
Hvorfor er ikke støysvake godstog lagt til grunn for fremtidig situasjon?

I konsekvensutredningen inngår støy som et tema både for ikke-prissatte konsekvenser og prissatte
konsekvenser. I tillegg er forutsetningene for støyberegningene ytterligere presisert i tilleggsvurderingens kapittel 6 [4]. Det er også gjort rede for en tilleggsberegning av støysituasjonen for Nordre korridor med et eksempel på støyskjerming. Mer detaljert planlegging, plassering, utforming, omfang og
optimalisering av støyreduserende tiltak inngår i senere planfaser.
Høringsuttalelser peker også på en fremtid med mer støysvake tog. Bane NOR forholder seg til gjeldende regelverk der bremseklosser av kompositt ikke er godkjent ennå. Prosjektet Gulskogen–Hokksund KDP/HP må derfor forutsette at bremseklosser på godstog vil være av støpejern.
3.3.6 Jordbruksareal og jordvern
I tilleggsvurderingen er det gjort ytterligere rede for Bane NORs avveininger mellom jordbruk og nærmiljø. Tilleggsvurderingen av jordbruksareal (kapittel 7 i [4]) svarer på følgende aspekter som er kommet frem gjennom behandling av høringsuttalelser:

Sørlandsbanen
(Gulskogen)–Hokksund:
Dobbeltspor

1.
2.
3.
4.
5.

Merknadsbehandling

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

14 av 70
MIP-00-A-00949
04A
09.03.2018

Avveining av jordbruk/jordvern kontra menneskers bomiljø/nærmiljø
Omfang av dyrket mark som foreslås omdisponert sett i forhold til den nasjonale jordvernstrategien
Beregning av midlertid (inkl. anleggsbelte) og permanent arealbeslag
Mulige avbøtende tiltak
Vurdering av alternative korridorer

I høringsuttalelsene er det etterlyst konsekvensutredning av korridoralternativer som ikke berører jordbruksareal. Det lar seg ikke 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 flere alternativer, se konsekvensutredningens hovedrapport [3], tilleggsvurderingen
[4] og fastsatt planprogram.
Utredning av temaet naturressurser og avveininger mellom jordbruk og nærmiljø er foretatt i henhold
til metodikken i håndbok V712 [8] som lå til grunn da konsekvensutredningen ble gjennomført (høsten
2016). I V712 er blant annet forutsetninger for prissetting av dyrket mark definert. Den siste versjonen
av Håndbok V712 (gjeldende fra februar 2018) inneholder nye krav til vurderinger og metodikk, men
denne versjonen har ikke tilbakevirkende kraft.
Til syvende og sist er det en politisk avveining og beslutning «hvor mye jordbruksareal som er for
mye». Fylkesmannen i Buskerud har ikke konkretisert hva «betydelig mindre jordbruksareal» innebærer. Om nødvendig kan avveining og beslutning løftes til departementsnivå for avgjørelse.
3.3.7 Grunnforhold
Høringsuttalelser peker på at det ikke foreligger nok informasjon om grunnforhold på delstrekningen
Mjøndalen – Hokksund til å foreta valg av korridoralternativ.
Kapittel 8 i tilleggsutredningen [4] gir en sammenstilling og oversikt over grunnundersøkelser som er
gjennomført i prosjektet. Grunnundersøkelsene i Søndre korridor ble først gjennomført høsten 2017
for å unngå konflikt med vekstsesongen for jordbruket og hensynta berørte landbruksinteressenter.
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.
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
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.
Informasjonen og dokumentasjonen om grunnforhold er tilstrekkelig til å foreta et valg av korridoralternativ på dette plannivået (kommunedelplan). Grunnundersøkelsene som er gjennomført høsten 2017,
understøtter tidligere funn om at det er utfordrende grunnforhold også langs den foreslåtte traseen i
Søndre korridor. Disse utfordringene er likevel teknisk løsbare og representerer ingen overraskelser
sammenlignet med kunnskapen som forelå da korridoranbefalingen ble gitt. Anbefalingen til Bane
NOR har blitt styrket av at det nå foreligger bedre kunnskap om blant annet dybder til berg.
Bane NOR gjør også oppmerksom på at fargebruken for AEM-målinger i fagrapporten og i hovedrapport for konsekvensutredningen 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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3.3.8 Flom og flomgrenser
Innkomne merknader peker på at konsekvensutredningen ikke er basert på de sist oppdaterte flomsonekart fra NVE. Fagutredningen for flom og overvann [9] var ferdigstilt før NVEs oppdaterte flomsonekart ble publisert, mens konsekvensutredningens hovedrapport ble ferdigstilt etter at det forelå
nye flomsonekart fra NVE. Konsekvensene ved de nye flomsonekartene er belyst i kapittel 9 i tilleggsvurderingen [4].
Generelt innebærer de oppdaterte flomsonekartene fra NVE at flomsituasjonen i Drammenselva har
utviklet seg til det bedre. Det er imidlertid fortsatt slik at eksisterende jernbanelinje gjennom Steinberg
er flomutsatt ved 200-årsflom i Drammenselva. Dette i motsetning til Søndre korridor som ikke vil være
berørt av 200-årsflommen.
De oppdaterte flomsonekartene fra NVE tilsier at den samlede vurderingen av korridoralternativer med
hensyn til flom og overvann er uendret fra konsekvensutredningen.
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 eksisterende jernbanelinje 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.
3.3.9 Samordning av planer med Statens vegvesen
Innkomne merknader etterlyser en samordnet planlegging av dobbeltspor og ny E134.
Bane NOR har hatt et godt samarbeid og dialog med Statens vegvesen i prosessen med utarbeidelse
av kommunedelplan med konsekvensutredning. I denne prosessen har Statens vegvesen vært opptatt
mulighetene for å kombinere driftsvei for dobbeltspor på delstrekningen Gulskogen–Mjøndalen med
en mulig sykkelekspressvei.
Statens vegvesen har fremmet innsigelse grunnet manglende konsekvensutredning og sikring av tiltak
som ivaretar en mulig fremtidig utvidelse av E134 til fire felt. Gjennom samrådsmøte har Statens vegvesen og Bane NOR fått klarlagt at innsigelsen gjelder Nordre korridor og tiltak som sikrer en mulig
fremtidig etablering av firefelts E134 og planskilte kryssløsninger. En utvidelse til firefelts E134 i
Nordre korridor fordrer at E134 blir flyttet sørover. Dette gir et arealbeslag (dyrket mark) på 40 dekar.
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 %). Se kapittel 10 i tilleggsvurderingen [4].
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 kan
innarbeides i videre prosjektering.
Statens vegvesen er opptatt av at drift og vedlikehold av veinettet ikke skal vanskeliggjøres gjennom
bestemmelser for hensynsone i kommunedelplanen. Disse behovene vil bli ivaretatt gjennom endring
av planbestemmelsene.
3.3.10 Hastighetsprofil
I merknadene er det stilt spørsmål om krav til dimensjonerende hastighet for dobbeltspor Gulskogen–
Hokksund. I tilleggsvurderingens kapittel 11 [4] er det gjort rede for kravene til dimensjonerende hastighet. Merknadene går i hovedsak på to forhold:
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Hvorfor hastighetskravet er satt til 160 km/t på linjen og 100 km/t på stasjonene?
Hvem har definert hastighetskravet?

Stortinget har lagt føringer for hvilken hastighetsprofil som skal legges til grunn ved utbygging av nye
dobbeltsporparseller. Føringene tilsier at dimensjonerende hastighet skal være 250 km/t. I enkelte tilfeller kan krav til dimensjonerende hastighet fravikes og reduseres til 200 km/t. Jernbanedirektoratet
har valgt å legge en langt mer konservativ hastighetsprofil (minimum 160 km/t på linjen og 100 km/t på
stasjonene) til grunn for nytt dobbeltspor på Gulskogen–Hokksund. Dette blant annet som følge av relativt korte avstander mellom stasjoner på strekningen. De berørte kommunene har gjennom sine vedtak med fastsettelse av planprogram sagt seg enige i at dobbeltspor skal planlegges med minimum
160 km/t som dimensjonerende hastighet.
3.3.11 Kjøretider
I merknader er det stilt spørsmål til beregnede kjøretidsforskjeller mellom korridoralternativer.
Bane NOR presenterer en oppdatert oversikt av kjøretidsforskjeller mellom alternativene i kapittel 12 i
tilleggsvurderingen [4]. Oversikten viser kjøretider mellom Gulskogen og Hokksund for de aktuelle
kombinasjonene av korridoralternativer i konsekvensutredningen fordelt på ulike togtyper.
Den nye oversikten viser at for regiontog handler forskjellen i reisetid1 mellom Nordre og Søndre korridor i hovedsak om stopp eller ikke-stopp på Steinberg. Forskjellen mellom Nordre korridor uten togstopp på Steinberg og Søndre korridor er relativt liten (ca. 12 sekunder i favør av Søndre korridor),
mens stopp på Steinberg innebærer at reisetiden mellom Mjøndalen og Hokksund øker med over to
minutter (135 sekunder).
I tilleggsvurderingen er det også synliggjort at etablering av dobbeltspor på strekningen Gulskogen–
Hokksund vil ha meget stor positiv effekt på kjøretidene for godstog. Dette vil være et viktig bidrag for
å få overført mer gods fra vei til bane, hvilket er en overordnet og omforent politisk målsetting. Gulskogen–Hokksund er et nav – og i dag en flaskehals – for godstransport på jernbane i hele Sør-Norge.
Betydelig reduksjon i kjøretider for godstog vil bidra til å gjøre godstransport på jernbane mer konkurransedyktig.
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.
3.3.12 Trafikkmengde
Enkelte høringsuttalelser argumenterer med at både Ringeriksbanen og Grenlandsbanen er prioritert i
Nasjonal Transportplan 2018-2029. Det sluttes at Bergensbanen og Sørlandsbanen ikke vil gå via
Hokksund i fremtiden. Under forutsetning av at både Ringeriksbanen og Grenlandsbanen blir etablert,
er det sannsynlig at fjerntog til Bergen og Kristiansand/Stavanger vil bli flyttet fra Sørlandsbanen til
henholdsvis Ringeriksbanen og Grenlandsbanen. Dette vil gi rom for økt godstrafikk på Sørlandsbanen, alternativt flere regiontog til/fra Kongsberg (eller Hønefoss).
Det er også enkelte høringsuttalelser som sår tvil om realismen i dobling av gods-/næringstransport på
Sørlandsbanen. Godstrafikkutviklingen er markedsavhengig og godstransportører er generelt opptatt
av kjøretid. Prosjektet Gulskogen–Hokksund gir mulighet for å kjøre både lengre og flere godstog, og
redusere forsinkelsene for godstransport.
I myndighetenes overordnede prioritering av infrastrukturprosjekter for vei og jernbane (NTP [10]) blir
den samfunnsøkonomiske nytten av prosjekter tillagt stor vekt. Trafikkmengder som er lagt til grunn i
prosjektet for fremtidig situasjon, er derfor basert på et mest mulig realistisk anslag. Premissene for
dette anslaget er gjort rede for i kapittel 13 i tilleggsvurderingen [4].

1

Reisetid = kjøretid + oppholdstid ved stasjoner + forsinkelser
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3.3.13 Muligheter for trinnvis utbygging
Flere høringsuttalelser peker på at det er uheldig at Bane NORs planforslag ikke inneholder noen vurderinger av etappevis utbygging av dobbeltspor.
I henhold til fastsatt planprogram [1] er et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem et viktig mål
for prosjektet. For å oppnå to regiontog i timen til Hokksund skal muligheter for trinnvis utbygging utredes. En slik utredning handler om utbyggingsstrategi og anleggsgjennomføring, og har ikke betydning
for korridorvalg eller konsekvenser for tiltakets totalitet. Det sentrale spørsmålet som skal besvares i
denne planfasen, er derfor valg av korridoralternativ på hele strekningen Gulskogen–Hokksund.
I pågående hovedplanarbeid er det gjennomført en kapasitetsanalyse av ulike konsept for trinnvis utbygging. Foreløpige resultater er omtalt i kapittel 14 i tilleggsvurderingen [4]. Resultatene viser at det
kun er dobbeltspor på hele strekningen Gulskogen–Hokksund som oppfyller effektmålene som er definert for prosjektet.
3.3.14 Kostnadsoverslag og usikkerhet
Flere merknader anser usikkerheten i kostnadsestimatet som stor.
Kostnadsestimatene for alle korridoralternativene bygger på samme erfaringstall og alle korridorene er
behandlet ensartet. Økte kostnader for én korridor vil derfor kunne gi tilsvarende kostnadsøkninger for
andre korridorer. +/- 40 % er et normalt spenn for usikkerhet i utredninger på dette plannivået. Usikkerheten vil bli redusert i senere planfaser.
3.3.15 Hensetting av tog
Hensetting av tog er tatt ut av Bane NORs forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning etter
krav fra berørte kommuner i henhold til fastsatt planprogram.
Prosjektet har konsekvensutredet mulige lokaliseringer for hensetting i områdene Kleggen/Pukerud og
Narverud/Langum. Dette materialet er overlevert til et eget prosjekt i Bane NOR som skal ivareta hensettingsbehov i Drammensområdet. Dette hensettingsprosjektet er per i dag i en oppstartsfase. Omfang og fremdrift er derfor ikke endelig avklart.
3.3.16 Innarbeiding av arealformål i kommunedelplanen
Det er uttrykt ønske om at arealformål innarbeides i plankartene for de områdene som blir båndlagt.
Bakgrunnen for ønsket er en uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra juni 2017 i
forbindelse med kommunedelplan for dobbeltspor Sørli–Brumunddal. I uttalelsen står det at arealformål i samsvar med gjeldende kommuneplans arealdel fra de berørte kommuner skal vises i plankartet.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Plan- og bygningslovens § 11-5, og sier at alle
arealer i en plan skal vises med arealformål. I denne paragrafen, som omhandler kommuneplanens
arealdel står det: «Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk
og vern av arealer.» Dette er ikke det samme som at alle arealer på plankart skal vises med arealformål. Ulempen er at plankartene kan bli unødig detaljerte og føre til redusert lesbarhet for folk flest.
Bane NOR har likevel tatt ønsket til følge. I planforslaget er plankartene oppdatert i samråd med berørte kommuner. Formål er angitt med fargekode for de områdene som er dekket av hensynssone for
dobbeltspor. I tillegg er hensynssone for flom og kvikkleire synliggjort. Det er henvist til kommunenes
planer i tegnforklaring og bestemmelser, slik at kommuneplanens arealdel for de ulike kommuner er
gjeldende for formålsbeskrivelser. Plankartene forholder seg ikke til ulike reguleringsplaner.
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4 DE ENKELTE MERKNADENE OG TILTAKSHAVERS
KOMMENTARER
Dette kapitlet inneholder en oppsummering av hovedpunkter i de enkelte innkomne merknadene, samt
tiltakshavers kommentarer til hver enkelt merknad. Merknadene er behandlet i rekkefølge i henhold til
Tabell 2.1. Alle merknadene er gjengitt i separat vedlegg.
Tiltakshavers kommentarer og svar til de enkelte merknadene er gruppert i tre kategorier:
•
•
•

4.1

Tas til følge: Bane NOR vil etterkomme
Tas til orientering: Bane NOR registrerer, men er ikke nødvendigvis enig
Tas ikke til følge: Bane NOR er uenig

Kommuner

4.1.1

Drammen kommune

Oppsummering av høringsuttalelse:
Behandlet i møte i Bystyret 26.09.2017 (sak 126/17):
Vedtak:
1.

Er tilfreds med at Bane NOR har lagt ut forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor på
strekningen mellom Gulskogen og Hokksund på offentlig ettersyn.

2.

Støtter Bane NORs anbefaling om Midtre korridor på strekningen Gulskogen–Mjøndalen.

3.

Ber Bane NOR om å prioritere arbeidet med reguleringsplan for strekningen Gulskogen–Mjøndalen.

4.

Ber Bane NOR om å prioritere utredning / planlegging av hensetting i Drammensområdet, slik
at man innskrenker arealet foreslått båndlagt i kommunedelplanen mellom Gulskogen og Pukerud til kun å omfatte det som er nødvendig av hensyn til videre planlegging av dobbeltsporet.

Rådmannens vurderinger:
5.

Ønsker ikke å ha noen formening om hvilken korridor som anbefales på delstrekningen Hokksund–Mjøndalen.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering.
2.

Tas til orientering.

3.

Tas til orientering. Arbeid med reguleringsplan fordrer bevilgning over statsbudsjett og bestilling fra
Jernbanedirektoratet.

4.

Tas til orientering. Bane NOR minner om at alle de tre berørte kommunene i sine innspill til forslag til
planprogram insisterte på at hensetting ikke skulle være en del av forslaget til kommunedelplan og
konsekvensutredningen for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund. Se også avsnitt 3.3.15.
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Tas til orientering.
Nedre Eiker kommune

Oppsummering av høringsuttalelse:
Behandlet i kommunestyret 06.09.2017 (saksnr. 2015/5810).
1.

Generelt: Kommunen er positiv til at arbeidet med planlegging av nytt dobbeltspor er igangsatt.

2.

Mjøndalen stasjon: Utredning av undergang for bil, buss, gående og syklende i Industrigata må
videreføres i kommunedelplanen.

3.

Gulskogen–Mjøndalen:

4.

a.

Slutter seg til Midtre korridor på strekningen Gulskogen–Mjøndalen, under forutsetning
av detaljering av hensynsone i plankartet og antall bygninger som risikerer innløsning.

b.

Videre planarbeid: Kommunen krever at en kombinasjon av driftsvei og sykkelekspressvei vurderes i neste planfase.

Mjøndalen–Hokksund: Krever følgende tilleggsutredninger:
a.

Stasjon på Steinberg i begge korridoralternativene.

b.

Bedre detaljering av berørte hus/eiendommer/dyrka mark inklusive støyskjerming og
lydisolering av hus.

c.

Beregninger med nye passasjertall på Steinberg stasjon.

d.

Vurderinger basert på oppdaterte flomkoter.

e.

Utvikling av Mjøndalen stasjon må inn i planen.

f.

To tog i timen for lokaltrafikken (muligheter for trinnvis utvikling).

g.

Betydningen av utspillet fra Statens vegvesen knyttet til jernbaneutbyggingen og E134.

h.

Etablering av bru/kulvert ved Evja (en slik vurdering vil være et krav i reguleringsplanen).

5.

Båndleggelse: Kommunen vil kreve straksinnløsning av bygninger så fort trasevalg er foretatt.

6.

Trinnvis utbygging:
a.

Anbefaler detaljregulering av strekningen Gulskogen–Mjøndalen så snart som mulig.

b.

Oppfordrer Bane NOR til å se på muligheter for trinnvis utbygging før beslutningsgrunnlaget for valg av korridor på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund ferdigstilles.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering.
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2.

Tas ikke til følge. Mjøndalen stasjon inngår ikke i KDP/KU. Nytt prosjektmandat for dobbeltsporprosjektet (fra Jernbanedirektoratet) omfatter teknisk hovedplan for å sikre dobbeltsporets behov med
spor, plattformer og tilkomst til disse for Mjøndalen stasjon. Se avsnitt 3.3.4.

3.

Bane NORs kommentarer:

4.

a.

Tas til følge. Gjeldende formål i kommuneplanens arealdel innarbeides i plankart under hensynssonen (se avsnitt 3.3.16). For utdypende informasjon for antall boliger som har risiko for innløsning – med spesiell vekt på forskjeller mellom alternativene – vises det til avsnitt 3.3.2.1 og kapittel 3 i tilleggsvurderingen [4].

b.

Tas til følge. Bane NOR aksepterer i prinsippet kombinasjonen av driftsvei med sykkelekspressvei.
Dette fordrer egen planprosess i regi av Statens vegvesen.

Bane NORs kommentarer:
a.

Tas ikke til følge. Se avsnitt 3.3.3.

b.

Tas ikke til følge. Nærmere informasjon om antall berørte hus/eiendommer og beslag av dyrket
mark samt tiltak i form av støyskjerming og lydisolering av hus vil først bli avklart i reguleringsplan. Se avsnitt 3.3.6, 3.3.2.1, 3.3.1, 3.3.3 og 3.3.5.

c.

Tas ikke til følge: Kostnad ved å etablere et nytt togstopp på Steinberg er av en størrelsesorden
som ikke lar seg forene med passasjermengden. Se avsnitt 3.3.3.

d.

Tas ikke til følge. Nye vurderinger basert på oppdaterte flomsonekart og innmålinger av eksisterende spor og sentrale objekter viser seg ikke å ha noen konsekvenser for den faglige anbefalingen av korridoralternativ på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund. Se avsnitt 3.3.8.

e.

Tas ikke til følge. Se pkt. 2 over og avsnitt 3.3.4.

f.

Tas til orientering. To regiontog i timen mellom Drammen og Hokksund er et prosjektutløsende
behov. Tiltaket med dobbeltspor Gulskogen–Hokksund skal gi økt kapasitet og nytte både for person- og godstrafikk. Se også avsnitt 3.3.13.

g.

Tas til følge. Etablering av jernbanebru ivaretar firefelts E134 i Søndre korridor. I konsekvensutredningen ivaretar Nordre korridor bare vedtatt reguleringsplan for E134. Utvidelse til firefelts
E134 sør for Hokksund fordrer etablering av ny vegtrasé sør for Loeselva. Forøvrig er Statens vegvesen sine behov løst gjennom planbestemmelser. Se avsnitt 3.3.9.

h.

Tas til orientering. En mulig etablering av kulvert for gående og syklende ved Evja inngår i en senere planfase (reguleringsplan). Se avsnitt 3.2.

5.

Tas ikke til følge. Innløsning av boliger fordrer vedtatt reguleringsplan. Bane NOR vil, når godkjent hovedplan foreligger, kunne avklare tydeligere hvilke boliger som ikke vil bli berørt. Noen huseiere vil
fremdeles leve i usikkerhet til reguleringsplan foreligger. Dette er informasjon som kommunen vil få
tilgang på. Det henvises ellers til avsnitt 3.3.2.2.

6.

Bane NORs kommentarer:
a.

Tas til orientering.
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Tas ikke til følge. Foreliggende kapasitetsanalyse knyttet til teknisk hovedplan viser at det kun er
dobbeltspor på hele strekningen Gulskogen–Hokksund som oppfyller effektmålene basert på Rutemodell 2027. Dette innebærer at enkeltspor på delstrekninger ikke kan gi to regiontog i timen. I
KDP-prosessen har det vært mest fokus på persontrafikken på strekningen. Kapasitetsanalysen
dokumenterer at Gulskogen–Hokksund er et nav – og en flaskehals – for godstransport på jernbane i hele Sør-Norge. Se avsnitt 3.3.13.

Øvre Eiker kommune

Oppsummering av høringsuttalelse:
Behandlet i kommunestyret 20.09.2017 (saksnr. 124/17).
Vedtak:
1.

Anbefalingen om i hovedsak å følge nåværende trasé på strekningen Gulskogen–Mjøndalen støttes.

2.

Valg av trasé for strekningen Mjøndalen–Hokksund vil ha høye kostnader og store langsiktige
konsekvenser. Diskusjonene om planmaterialet med Bane NOR i høringsperioden har synliggjort
at det kan være mulig å gjøre justeringer i forslagene. Dette kan gjøre prosjektet mer skånsomt
både for bebyggelse, dyrka jord og kulturlandskap. Det synes spesielt viktig å få en nærmere
kunnskap om muligheter for bedre samordning med eksisterende og framtidige løsninger for
E134. Det bør derfor gjøres ytterligere utredninger av mulige justeringer av begge de to hovedkorridorene før kommunedelplanen legges fram til endelig behandling.

3.

Det er nødvendig å få fram plangrunnlaget for hensetting og utredningen om etappevis utbygging for å gjennomføre to tog i timen, som del av grunnlaget for sluttbehandlingen.

4.

Det vurderes som positivt at passerings- og ventespor for godstog foreslås løst utenfor stasjonsområdet i Hokksund, og at vendespor for persontog legges nord for stasjonsområdet, på Bane
NORs egen grunn.

5.

Omfanget av prosjektet og de manglene som er påpekt i plangrunnlaget, spesielt for strekningen
Mjøndalen–Hokksund, tilsier at planmaterialet suppleres og oppdateres før det sendes ut på nytt
offentlig ettersyn.

Rådmannens vurderinger:
6.

Ser det som positivt og nødvendig at planarbeidet for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund videreføres og konkluderes, som grunnlag for videre planlegging og bevilgninger gjennom
Nasjonal Transportplan.

7.

De tekniske kravene i planprogrammet er fulgt opp i forslaget til kommunedelplan, på det nivået
som skal avklares i en kommunedelplan.

8.

Det er ikke riktig anledning nå å diskutere selve tilbudskonseptet for person- og godstog på strekningen.

9.

Det er en stor svakhet at faktagrunnlaget knyttet til trinnvis utbygging med vurdering av muligheter for å få frem to tog i timen til Hokksund, ikke foreligger sammen med det øvrige materialet
som inngår i planforslaget.
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10. Det fremstår som en svakhet av veimyndighetene ikke har oppdrag om å bidra inn i planleggingen. Ved å trekke Søndre korridor nærmere E134, mener rådmannen at dette vil kunne gi et
langt mindre landbruksareal som blir liggende for seg selv, mellom jernbane og vei.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering.
2.

Tas ikke til følge. Bane NOR mener at de aktuelle korridoralternativene er godt nok utredet til å foreta
valg mellom korridorer på dette plannivået (kommunedelplan). Optimalisert dobbeltsportrasé viser at
omfang av inngrep på stekningen Mjøndalen–Hokksund kan reduseres i neste planfase. For Bane NORs
kommentarer knyttet til konsekvenser for bebyggelse og dyrket mark, se avsnitt 3.3.2.1 og 3.3.6.
Loedalen er nylig beskrevet i en av tre grunnlagsrapporter for kulturminneplan i Øvre Eiker kommune
som et kulturlandskap av middels verdi. I konsekvensutredningen er dette fanget opp gjennom at Loegårdene er vurdert til middels verdi på deltema kulturmiljø, og at delstrekningen er vurdert til middels
til stor verdi på deltema landskapsbilde. I handlingsplan 2018-2019 (Eiker kulturminneråd) skal det arbeides for at de viktigste områdene i kulturminneplanen vurderes innarbeidet i kommende kommuneplan. Loedalen er ikke blant disse. Kulturminneplanen er ikke juridisk bindende.
Statens vegvesen har ingen planer, utredninger eller pågående prosesser som viser aktuelle traseer for
ny E134 på strekningen. Samordning av planer med Statens vegvesen kan derfor vanskelige ivaretas.
Se avsnitt 3.3.9. For øvrige innspill henvises det til tilleggsutredningen og oppdatert planbeskrivelse.

3.

Tas ikke til følge (se avsnittene 3.3.15 og 3.3.13).

4.

Tas til orientering.

5.

Tas ikke til følge. Innkomne høringsuttalelser som argumenter mot anbefalingen av Søndre korridor er
ikke å betrakte som planfaglige mangler. Planforslaget er supplert og oppdatert før det sendes inn til
andregangsbehandling. Det vises til tilleggsvurdering [4] og oppdaterte plankart, planbestemmelser og
planbeskrivelser. Bane NOR fremmer fortsatt én kommunedelplan på hele strekningen Gulskogen–
Hokksund.

6.

Tas til orientering.

7.

Tas til orientering.

8.

Tas til orientering. Tilbudskonseptet er basert på Jernbanedirektoratets Rutemodell 2027. Se avsnitt
3.3.12.

9.

Tas ikke til følge. Trinnvis utvikling av dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund handler om utbyggingsstrategi, ikke korridorvalg og båndlegging av arealer som er hovedhensikten i en kommunedelplan. Se for øvrig avsnitt 3.3.13.

10. Tas til orientering. Så lenge det ikke pågår eller foreligger noen utredninger eller planer for ny E134,
har Bane NOR avklart i samrådsmøte med Statens vegvesen at det skal forutsettes at E134 ligger der
den ligger med eksisterende kjørefelt. I tidlig planarbeid er en variant av Søndre korridor med en linjeføring som ligger tettere på E134 vurdert. Denne varianten er flomutsatt, kommer i større konflikt
med boliger/bygninger, beslaglegger omtrent like mye jordbruksareal, etterlater «skalker» av vanskelig drivbare jordbruksareal, og krever en lengre brukonstruksjon i svingen inn mot Hokksund stasjon.
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Resterende jordbruksareal mellom eksisterende 134 og ny jernbane i Søndre korridor gir fullt ut drivverdig jordbruksareal. Se for øvrig avsnitt 3.3.9 og 3.3.6.
4.1.4

Kongsberg kommune

Oppsummering av høringsuttalelse:
Behandlet i møtet i formannskapet 23.08.2017 (sak 54/17).
Vedtak:
Kongsberg kommune er positiv til arbeidet med dobbeltspor på strekningen Gulskogen–Hokksund er videreført i en kommunedelplan. Kommunen vil peke på viktigheten av at planarbeidet fullføres slik at det
etter hvert kan startes opp et tilsvarende arbeid for strekningen Hokksund–Kongsberg, herunder et hensettingsanlegg. Kongsberg kommune ber om at planarbeidet videreføres i form av regulering så snart
som mulig.

Bane NORs kommentarer:
•

4.2

Tas til orientering.

Sektormyndigheter og andre offentlige etater

4.2.1

Buskerud fylkeskommune

Oppsummering av høringsuttalelse:
Behandlet i Fylkesutvalget 18.09.2017 (saksnr. 70/17)
Vedtak:
1.

Fylkesutvalget prioriterer jernbanen som ryggrad i framtidig kollektivsatsning i regionen. Dette
forutsetter en snarlig bygging av dobbeltspor [fra Gulskogen] til Hokksund, deretter til Kongsberg. Denne strekningen er viktig for Sørlandsbanen, selv med en fremtidig Grenlandsbane, ettersom godstransport fortsatt vil gå over Kongsberg.

2.

Er opptatt av at linjen bygges slik at reisetiden fra Kongsberg til Oslo blir på under én time.

3.

Støtter anbefalt forslag til Midtre korridor på strekningen Gulskogen–Mjøndalen. Fylkesvegnettets funksjon må ivaretas.

4.

Anbefaler at korridorene på strekningen Mjøndalen–Hokksund justeres slik at tiltaket blir mer
skånsomt for befolkningen, kulturlandskapet og landbruksinteressene, og ber om bedre samordning mellom jernbane og E134. Videre utredning bør vurdere muligheten for togstopp ved
Steinberg. Følgende innsigelser fremmes:
a.

Innsigelse til Nordre korridor på strekningen Mjøndalen–Hokksund med bakgrunn i folkehelseloven og rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.
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b. Innsigelse til Søndre korridor på strekningen Mjøndalen–Hokksund med bakgrunn i
arealbeslag av jordbruksareal, kulturlandskapet og negative konsekvenser for næringsgrunnlaget hos berørte.
5.

Anbefaler at Bane NOR og kommunene snarlig kommer fram til en strategi for innløsning av boliger når korridoren fastsettes.

6.

Forutsetter at regulering av spor og plattform for Mjøndalen stasjon inngår i kommunedelplanen og detaljregulering. Adkomst i undergang ved stasjonen for gående, syklende, buss og bil
må tas inn i planarbeidet. Det må det sikres et godt grensesnitt til områdeplan for Mjøndalen
sentrum, slik at Mjøndalen stasjon utvikles til et godt kollektivknutepunkt. Ber om at Bane NOR
bidrar til at både Hokksund og Mjøndalen stasjoner utvikles som gode kollektivknutepunkt.

7.

Fylkesutvalget forutsetter at Jernbanedirektoratet og Bane NOR prioriterer planarbeidet for
hensetting. Fylkesutvalget mener det er nødvendig at forslag til plan for hensetting foreligger
senest ved høring av forslag til reguleringsplanen for dobbeltsporet. Forslag til hensetting bør
drøftes med lokale og regionale myndigheter i regionalt planforum.

8.

Fylkesutvalget forutsetter at Bane NOR har tett dialog med fylkeskommunal vegeier i reguleringsplanarbeidet.

Bane NORs kommentarer:
1.

Tas til orientering.

2.

Tas til orientering. Det presiseres at et eventuelt togstopp på Steinberg vil redusere mulighetene for
reisetidsreduksjon på strekningen, og dermed gjøre det vanskeligere å oppnå målsettingen om reisetid
mellom Kongsberg og Oslo på under én time i fremtiden. Se avsnitt 3.3.11.

3.

Tas til følge. Fylkesveinettet er ivaretatt i Bane NORs løsning, ettersom arealformålene fra gjeldende
kommuneplaner er innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser. Se avsnitt 3.3.16.

4.

For krav om justering av korridorene på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund, se Bane NORs kommentarer til Øvre Eiker kommunes høringsuttalelse (avsnitt 4.1.3). Bane NORs kommentarer til innsigelsene:
a.

Tas til følge. Folkehelsekonsekvensene av et dobbeltspor på strekningen Mjøndalen-Hokksund er belyst gjennom supplerende analyser og vurderinger. Se kapittel 2 i tilleggsvurderingen [4] og avsnitt 3.3.1.

b.

Tas ikke til følge. Se begrunnelse i avsnitt 3.3.6. Et mulig tiltaksjordskifte vil kunne redusere
konsekvensene for næringsinteresser. Bane NOR står derfor fortsatt ved at planforslaget
fremmes til politisk behandling.

5.

Tas ikke til følge. Dobbeltspor Gulskogen–Hokksund er p.t. ikke prioritert i NTP [10]. Bane NOR kan
derfor ikke bidra i en strategi for innløsning av boliger før reguleringsplan er vedtatt. Vedtatt reguleringsplan danner juridisk grunnlag for innløsning av boliger. Se avsnitt 3.3.2.2.

6.

Tas ikke til følge. Mjøndalen stasjon inngår ikke i KDP/KU (se avsnitt 3.3.4). Det gjør derimot Hokksund
stasjon.
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Fylkesmannen i Buskerud

Oppsummering av høringsuttalelse:
Hovedmerknader:
1.

Prosjektets betydning som en viktig del av Intercity prosjektet nasjonalt burde vært tydeliggjort.

2.

Fylkesmannen ser det som utfordrende å ta stilling til en kommunedelplan som i all hovedsak
bare båndlegger et område for videre planlegging.

3.

Stortinget vedtok en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig nasjonal omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Forslaget til kommunedelplan vil medføre at ca. 400 daa med dyrka mark av god kvalitet blir omdisponert, hvilket utgjør
10 % av det Stortinget har akseptert.

4.

Med bakgrunn i den negative samfunnsnytten, usikkerheten ved byggekostnadene og hensynet til nasjonalt viktig landbruksareal fremmer Fylkesmannen innsigelse til planforslaget.

Generelle tilbakemeldinger:
5.

Sammenstillingene (planforslag, konsekvensutredning og planbestemmelser) kunne med fordel
vært bedre samordnet.

6.

Valg av alternativ må følge opp statlige retningslinjer og føringer som nasjonal jordvernstrategi
og Statlig planretningslinje om samordning av bolig, areal og transportplanlegging. Transportbehov og klimagassutslipp skal reduseres gjennom å utvikle kompakte byer og bygge tett rundt
kollektivknutepunkt jf. Nasjonale forventinger til kommunal og regional planlegging.

7.

Jernbaneprosjektet vil ha store negative virkninger for nasjonale landbruksinteresser. Forslaget
til kommunedelplan har i stor grad vektlagt kostnader og jernbanetekniske løsninger fremfor de
ikke-prissatte konsekvensene, eksempelvis hvor mye dyrket mark som beslaglegges.

8.

Arealformål må innarbeides i plankartet jfr. avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni 2017, og ikke kun med skravur for de områdene som blir båndlagt.

Landbruk:
9.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging forventer at planleggingen tar
vare på god matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot storsamfunnets øvrige behov. I
korridorvalget mellom Mjøndalen og Hokksund er jordvern ikke prioritert. Fylkesmannen kan
heller ikke se at nasjonale føringer som Samordnet areal og transportplanlegging, Buskerudbyen
eller klimamålet er lagt til grunn for korridorvalg.

10. Fylkesmannen mener at Steinberg stasjon bidrar til at flere benytter miljøvennlig kollektivtilbud.
Det er ikke vurdert om kollektivtilbudet til stasjonene i Mjøndalen og Hokksund er godt nok til
at brukerne av Steinberg stasjon fortsatt vil reise kollektivt, dersom stasjonen blir lagt ned.
11. Kostnadsoverslaget som ligger til grunn for den samfunnsøkonomiske analysen har en usikkerhet på +/- 40 %. Dersom det billigste alternativet får + 40 % påslag i pris, blir det kostnadsmessig
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likeverdig med det dyreste alternativet. Det er knyttet stor usikkerhet til kostnadene av å legge
dobbeltsporet på dyrka mark.
12. Fylkesmannen ser det som utfordrende at storsamfunnets behov i form av redusert reisetid og
lavere byggekostnad tillegges tungtveiende hensyn sett opp mot landbruksinteressene.
13. Merknader til varsel om oppstart og høring av planprogram forutsettes utredet og tydelig fremstilt. Et korridoralternativ på strekningen mellom Gulskogen og Mjøndalen som legges nærmere
E134 og dermed beslaglegger mindre landbruksareal, er ikke utredet. Fylkesmannen anser ikke
alternative korridorløsninger på denne delstrekningen som godt nok utredet.
Naturmangfold:
14. Bekkedrag mellom Mjøndalen og Hokksund og Kilen må ivaretas i videre planlegging og utarbeidelse av reguleringsplan, ettersom det her er registrert naturmangfold med regional verdi. Fylkesmannen anbefaler allerede nå at disse bekkedragene krysses i bru fremfor bekkelukking,
også for å øke sikkerheten ved flom.
Nærmiljø og friluftsliv:
15. Forutsetter at støyreduserende tiltak utarbeides og at retningslinjen T-1442 legges til grunn for
videre planlegging.
16. Ber om at representanter for barn og unge i Nedre Eiker kommune involveres tidlig i den videre
prosessen, slik at hensynet til disse gruppene blir vektlagt i reguleringsplanarbeidet.
17. Deler av planområdet går et godt stykke ut i Drammenselva. Det savnes en vurdering i plandokumentene av tiltak i elvestrengen. En ytterligere innsnevring er frarådet av hensyn til flom, naturmangfold og landskap.
Samfunnssikkerhet og beredskap:
18. Savner en bedre redegjørelse og tydeliggjøring av risiko og sårbarhet knyttet til blant annet kvikkeleireskred i ROS-analysen.
19. Ber om mer presise beskrivelser av «blå» og «rød» sone i forhold til resistivitet.
20. Det er behov for tilpasning til oppdaterte flomsonekart fra NVE (jfr. TEK17). Det kan være hensiktsmessig å innarbeide et eget usikkerhetskapittel for alle større risikoområder kartlagt gjennom ROS-analysen jfr. ny veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» (DSB 2017).
21. ROS-analysen i reguleringsplanen må vise til konkrete forslag til risikoreduserende tiltak som tar
høyde for et fremtidig klima. Videre vil innarbeiding av hensynssoner i plankartet være viktig.
22. Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn synes å være ivaretatt i planforslaget.
Videre utredning til reguleringsplan:
23. Jordvern er en overordnet premiss som forutsettes ivaretatt, med spesiell vekt på arealeffektive
løsninger og tilpasninger, selv om dette vil kunne bety tilpasning av tekniske krav og medføre
økonomiske konsekvenser. Avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak må ivaretas.
24. Underganger/krysninger av jernbanen for gående og syklende er viktige å etablere/reetablere
for å minske barrierevirkningen i nærmiljøet.
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Innspill til planbestemmelsene:
25. Planbestemmelsene bør hjemles i de relevante lovbestemmelser som gir hjemmel for kommunedelplanens bestemmelser. Pkt. 4.2 bør formuleres klarere (§ 20-5 gjelder ikke unntak fra Planog bygningsloven, men søknadsplikten).

Bane NORs kommentarer:
Hovedmerknader:
1.

Tas til følge. Dobbeltsporprosjektet Gulskogen–Hokksund inngår ikke i InterCity-prosjektet. Bane
NOR vil tydeliggjøre bedre prosjektets betydning for nasjonal infrastruktur. Hovedhensikten med
dobbeltspor Gulskogen–Hokksund er å gi økt kapasitet og nytte både for person- og godstrafikk,
fortrinnsvis på Sørlandsbanen. Strekningen Gulskogen–Hokksund er et nav og en flaskehals for
godstransport på jernbane i hele Sør-Norge. Redusert reisetid på strekningen vil først kunne høstes
når strekningen Hokksund–Kongsberg er oppgradert. Togstopp på Steinberg vil øke reisetiden og
redusere robusthet på strekningen. Se revidert planbeskrivelse [2] og tilleggsvurdering [4].

2.

Tas til orientering. Jfr. Plan og bygningslovens §11-8d. Hensikten med denne kommunedelplanen
er å velge mellom korridorer for å kunne frigi areal som ikke er relevante for et nytt dobbeltspor.

3.

Tas til orientering. KU viser et maksimalt arealbeslag på 359 dekar dyrket mark, noe som tilsvarer
9 % av årlig nasjonal omdisponering. Arealbeslaget er basert på et tverrprofil på 50 meter, mens et
normalprofil for dobbeltspor med driftsvei er på 30 meter. Tverrprofilet på 50 meter er benyttet
for å sikre tilstrekkelig areal til nødvendige kryssinger under jernbanen og for å unngå at signalisert
arealbeslag av dyrket mark øker gjennom det videre planarbeidet. Totalt arealbeslag skal derfor
kunne reduseres i den videre prosjektering (hovedplan).
Et fremtidsrettet dobbeltspor mellom knutepunktene Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund (iht. [6])
vil medføre beslag av matjord. Midtre korridor oppgraderer dagens jernbane med nødvendig breddeutvidelse. Søndre korridor legges «lett i terrenget» med lite skjæringer/fyllinger for å spare jordbruksareal, den er ikke utsatt for flom fra Drammenselva (iht. Meld. St. 33 2012-2013: «Alle statsetater har likevel et selvstendig ansvar for å forebygge og håndtere flom og skred i sin sektor») og
den gir en god innføring mot Hokksund. Dette vil si en jernbane med lang tidshorisont (jfr. Fylkesmannens kommentar til planprogram: «Det er en forutsetning for tiltak som skal planlegges for 100
år fram i tid at tiltakene/avgjørelsene gjøres klimarobuste, ...»).

4.

Tas ikke til følge. Bane NORs kommentarer til de tre begrunnelsene for innsigelse:
a.

Dobbeltspor Gulskogen–Hokksund har samfunnsnytte, men de fleste utbyggingsprosjekter for jernbane i Norge har gjerne negativ samfunnsøkonomisk nytte. Denne begrunnelsen for innsigelse anses som uhjemlet.

b.

+/- 40 % er normal usikkerhet i byggekostnader på dette plannivået. Kostnadsoverslagene
for alle korridorene er basert på samme erfaringstall, og alle korridorene er behandlet
ensartet. Økte kostnader for én korridor vil derfor kunne gi tilsvarende kostnadsøkninger
for andre korridorer. Se avsnitt 3.3.14. Også denne begrunnelsen for innsigelse anses som
uhjemlet.

c.

Hensynet til bevaring av jordbruksareal anses som en begrunnelse for innsigelse.
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Generelle tilbakemeldinger:
5.

Tas til følge. Bane NOR har i samrådsmøte med fylkesmannen avklart at merknaden gjelder AEMmålingene, hvor fargebruk i fagrapport og hovedrapport er invertert. Fargebruken er valgt for å
gjøre AEM-kartene med lesbare (rødt = bløte masser, blått = faste masser). Dette er tydeliggjort i
kapittel 8 i tilleggsvurderingen [4] og i revidert planbeskrivelse [2].

6.

Tas til følge. Korridoranbefalingen er i tråd med nasjonale og regionale planer. Statlig planretningslinje om samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BAT) er svart ut gjennom at
planforslaget bygger opp om knutepunktene Hokksund og Mjøndalen i overordnet plan 2. I punkt
4.4 i SPR-BAT heter det: «Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i
planleggingen. I transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til bane og
annen kollektivtrafikk vektlegges.»
Jernbanens bidrag til å redusere transportbehov og klimagassutslipp ivaretas gjennom etablering
av et attraktivt togtilbud, i samspill med øvrige kollektivtilbud (jfr. nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging). Bane NOR har i mindre grad kunnet følge opp nasjonal jordvernstrategi, da Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund ligger i jordbruksområder. Det tilstrebes at arealbeslaget for dobbeltspor skal være så lite som mulig. Tiltaksjordskifte for å forenkle videre jordbruksdrift vil bli vurdert. Se avsnitt 3.3.6 og 3.3.2.2.

7.

8.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.6. Jernbaneutbygging er på lik linje med jordbruk/jordvern en nasjonal interesse. Dobbeltspor Gulskogen–Mjøndalen–Hokksund må delvis gå på dyrket mark. Ikkeprissatte konsekvenser omhandler også mer enn nasjonale landbruksinteresser:
a.

De ikke-prissatte konsekvensene for strekningen Gulskogen–Mjøndalen er ganske likeverdige for Midtre og Indre korridor (se konsekvensutredningen [3]).

b.

De ikke-prissatte konsekvensene for strekningen Mjøndalen–Hokksund representerer
motstridende verdier knyttet til landbruk i Søndre korridor og bo- og leveforhold i Nordre
korridor. Se nærmere informasjon i konsekvensutredningen [3] og tilhørende fagrapporter ( [11], [12] og [13]). Dette verdivalget har vært avgjørende for anbefalt korridor.
Nordre korridor frarådes av Bane NOR av hensyn til menneskers bomiljø.

Tas til følge. Plankartet oppdateres etter nye regler presisert i brev av 02.06.2017. Se avsnitt
3.3.16.

Landbruk:
9.

Tas til orientering. Bane NOR har lagt føringer i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging til grunn i planleggingen, både målformuleringer og de retningslinjer
som faller inn under Bane NORs ansvarsområde. Bane NOR skal dessuten ivareta langsiktighet i
utvikling av nasjonal infrastruktur. Dobbeltspor Gulskogen–Hokksund er Bane NORs bidrag i Buskerudbysamarbeidet og valgte korridorer svarer ut føringer i Areal- og transportplan for Buskerudbyen [6] og Buskerudbypakke 2. Klimamålet om styrking av gange, sykkel og kollektivtransport som
miljøvennlige transportformer er ikke avgjørende for Bane NORs korridoranbefalinger, men dobbeltspor er et viktig tiltak i seg selv for å bidra til å oppfylle klimamålet.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--ogtransportplanlegging/id2001539/
2

Sørlandsbanen
(Gulskogen)–Hokksund:
Dobbeltspor

Merknadsbehandling

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

29 av 70
MIP-00-A-00949
04A
09.03.2018

10. Tas til følge. Ytterligere dokumentasjon av kollektivtilbudet for tiltaksområdet utdypes i tilleggsvurderingen. Se også avsnitt 3.3.3.
11. Tas ikke til følge. Se punkt 4.b over og avsnitt 3.3.14.
12. Tas til orientering. Reisetid er ikke avgjørende for valg av korridor, men inngår i samfunnsøkonomisk analyse. I Stortingsmelding 33 2012-2013 (s. 83) heter det: «Regjeringens mål for transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling». Dette prosjektets hensikt er å øke kapasiteten på Sørlandsbanen. Et togstopp på Steinberg tar ca. 2,5 minutter ekstra, reduserer kapasiteten og robustheten på strekningen, samt fører til at tiltaket blir mer samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Se avsnitt 3.3.3 og 3.3.11.
13. Tas ikke til følge. Fylkesmannens merknad til planprogram er: «Ut fra landbruksinteresser ser vi det
som fordelaktig at dobbeltsporet legges i ytterkant av landbruksareal og at dagens togspor blir tilbakeført til landbruksareal …». Indre og Ytre korridorer er begge lagt i ytterkant av landbruksareal,
men begge tar mer jordbruksareal og gir mer «restareal» av dyrkamark enn Midtre. Bane NOR understreker at alle korridorene er realistiske. Fylkesmannen presiserte i samrådsmøte at en trasé på
skogsareal nærmere eller i fjellskråningen og nærmere E134 på delstrekningen Gulskogen–Mjøndalen ville gitt vesentlig mindre arealbeslag av dyrket mark. Fylkesmannen hadde ønsket en vurdering av kostnader og konsekvenser av en trasé lengre opp i fjellsiden.
En trasé nærmere/i åssiden (nærmere E134) frarådes av fagfolk (jfr. Fagrapport for flom og overvann avsnitt 4.1.1 Indre korridor [9]). Av hensyn til flom og overvann er det av sikkerhets- og driftshensyn hensiktsmessig å ha en buffersone mellom bane og skråningsfot. Bane NOR har som eier,
planlegger og utbygger av nasjonal infrastruktur et selvstendig og særlig ansvar for å ivareta infrastrukturens tilgjengelighet og transportsikkerheten relatert til flom og skred. Se for øvrig avsnitt
3.2.
Naturmangfold:
14. Tas til orientering.
Nærmiljø og friluftsliv:
15. Tas til følge. Støyreduserende tiltak (støyskjerm) er vurdert på overordnet nivå i konsekvensutredningen, og inngår i fagrapportene støy [13] og prissatte konsekvenser [7]. Økt støy skyldes økt togmengde, toglengde og hastighet. Prosjektering og valg av type støyreduserende tiltak inngår først i
reguleringsplan.
16. Tas til følge. Se kapittel 2 i tilleggsvurderingen [4] og avsnitt 3.3.1.
17. Tas til orientering. Det vises her til Bane NORs kommentarer til høringsuttalelsen fra NVE (avsnitt
4.2.6).
Samfunnssikkerhet og beredskap:
18. Tas til følge. Se avsnitt 3.3.7. Kunnskapsgrunnlaget per i dag innebærer at det er ingen av korridoralternativene som kan sies å være bedre eller dårligere med tanke på områdestabilitet. Det kan
likevel ikke utelukkes at stabilitetsanalyser vil vise at det finnes 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) som gir en nødvendig prosentvis
forbedring av områdestabiliteten. I neste planfase vil det derfor bli foretatt noen innledende stabi-
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litetsanalyser 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.
ROS-analysen vil bli gjennomgått på nytt i kommende planfase med fokus på blant annet kvikkleireskred.
19. Tas til følge. Se Bane NORs kommentar til punkt 5.
20. Tas til følge. Oppdaterte flomsonekart fra NVE er lagt til grunn (se avsnitt 3.3.8). Sikkerhetsklasse
iht. TEK17, § 7-2 er presisert i planbeskrivelsen. Metodikk i ny veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» (DSB 2017) vurderes benyttet i neste planfase.
21. Tas til følge. Se avsnitt 3.3.8 og 3.3.16.
22. Tas til orientering.
Videre utredning til reguleringsplan:
23. Tas til orientering. Avklaring av avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak vil inngå av
neste planfase. Hovedplanarbeid er igangsatt for å optimalisere linjen både jernbaneteknisk og
arealeffektivt. Se avsnitt 3.3.6.
24. Tas til følge.
Innspill til planbestemmelsene:
25. Tas til følge. Se reviderte planbestemmelser.
4.2.3 Statens vegvesen
Statens vegvesen har avgitt to høringsuttalelser til forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund: én som fylkeskommunal vegmyndighet og én som statlig vegmyndighet. Høringsuttalelsene er tilnærmet identiske. Statens vegvesens høringsuttalelse som
fylkeskommunal vegmyndighet fokuserer på at fylkesveinettets funksjon i området må opprettholdes,
mens høringsuttalelsen som statlig vegmyndighet peker på behovet for å ivareta behovet for fremtidig
utvidelse til fire felt på E134.

Oppsummering av høringsuttalelse:
1.

Ved utleggelse til offentlig ettersyn er det ikke opplyst hvorvidt Bane NOR har innsigelse til korridoralternativene som ikke anbefales valgt. Kommunedelplanen skal vedtas i tre kommuner.
Bane NOR har på denne måten ikke sikret vedtak om en sammenhengende korridor for nytt
dobbeltspor. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 og § 11-16 finner Statens vegvesen
med dette som berørt statlig fagorgan å måtte fremme innsigelser mot planforslaget. Planforslaget oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning, jfr. forskriften, for våre temaer. Statens
vegvesen forutsetter ny uttalelse før kommunal egengodkjenning.

2.

Statens vegvesen har ingen merknader til den faglige anbefalingen om korridorvalg og Bane
NORs tilnærming til denne anbefalingen. Statens vegvesen kan imidlertid ikke se at konsekven-
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sene for framtidig mulig framføring av firefelt på E134 er belyst i tilstrekkelig grad. Spesielt nevnes at Nordre korridor vil ha omfattende brukonstruksjoner med lange spenn for kryssing av eksisterende E134. For strekningen som berøres av jernbaneprosjektet er det i henhold til vegnormalene behov for utbedring til framtidig firefelt og planskilte kryssløsninger med dagens trafikk. Statens vegvesen har innsigelse begrunnet i manglende konsekvensutredning og sikring
av tiltak som ivaretar behovet for utvidelse til framtidig firefelt på E134.
3.

Båndleggingen i planbestemmelsene legger restriksjoner på Statens vegvesens planlegging og
tiltak på og Fv35 og E134 inntil reguleringsplanen er vedtatt. Statens vegvesen har innsigelse til
planbestemmelsens pkt. 4 begrunnet i manglende konsekvensutredning og hensynet til behov
for framføring av trafikk på dette vegnettet.

4.

Statens vegvesen anbefaler at planbestemmelsens pkt. 5, som omhandler hensynsone for bevaring av kulturmiljø, bør omformuleres slik at det tydelig fremgår at tiltaket omfatter nytt dobbeltspor.

5.

Statens vegvesen peker på planbestemmelsens pkt. 3 om planvirkning. Denne bestemmelsen
opphever eldre planer innenfor samme areal ved motstrid. Statens vegvesen påpeker at forholdet ikke er konsekvensutredet. Vedtatte reguleringsplaner som omhandler Statens vegvesen
vegnett, må gjelde i sin helhet og kan ikke deloppheves på denne måten.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til følge. Bane NOR har lagt ett alternativ ut til offentlig ettersyn og fremmer samme alternativ
til politisk behandling. Dersom det vedtas noe annet enn planforslaget, må kommunedelplanen på
nytt offentlig ettersyn. Bane NOR har da mulighet til å fremme innsigelse. Bane NOR har i fremleggelsen av planforslaget fokusert på å redegjøre for hvorfor vi anbefaler Midtre og Søndre korridor,
og i mindre grad begrunne hvorfor andre korridoralternativer ikke er valgt. Se oppdatert planbeskrivelse.
I dialog med Statens vegvesen er vegvesenets ansvarsområde ivaretatt gjennom justerte planbestemmelser.
2.

Tas til følge. I videre planlegging av Søndre korridor vil fremtidig utvidelse av til E134 til firefelts motorvei ivaretas. Se avsnitt 3.3.9.

3.

Tas til følge. Se oppdaterte planbestemmelser.

4.

Tas til følge. Se oppdaterte planbestemmelser.

5.

Tas til følge. Se oppdaterte planbestemmelser.
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4.2.4 Fiskeridirektoratet
Høringsuttalelsen fra Fiskeridirektoratet er avgitt av Forvaltningsseksjonen i region Sør:

Oppsummering av høringsuttalelse:
Planforslaget berører hverken kyst- og sjøområder eller fiskeri- og havbruksinteresser. Fiskeridirektoratet kan ikke se at dette planarbeidet kan medføre konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta i planleggingen. Fiskeridirektoratet har derfor ingen merknader.

Bane NORs kommentarer:
•

Tas til orientering.

4.2.5

Mattilsynet

Oppsummering av høringsuttalelse:
1.

Vannmiljø og vannressurser er vurdert i konsekvensutredningen som følger denne kommunedelplanen. Mattilsynet karakteriserer utredninger av vann og vassdrag inkludert sikring av grøntbelter langs vassdrag i henhold til i planprogrammet som bra.

2.

Mattilsynet anbefaler at de nasjonale målene for vann og helse blir nedfelt i planbeskrivelsen.

3.

Mattilsynet forventer at innspillene til varsel om oppstart av kommunedelplanen blir fulgt opp
slik at alt arbeidet på strekningen blir både planlagt og utført på en slik måte at drikkevannsforsyningen til beboere i området blir ivaretatt.

4.

Mattilsynet påpeker at planforslaget mangler faglige utredninger på drikkevann. Mattilsynet forutsetter at faglige utredninger av drikkevann blir gjennomført og innarbeidet ved neste plannivå.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering.
2.

Tas til følge. Se oppdatert planbeskrivelse.

3.

Tas til følge. Ivaretas i neste planfase (reguleringsplan).

4.

Tas til følge. Bane NOR oppfatter at det for Mattilsynet er avgjørende å ha oversikt over eventuelle
offentlige og private vannkilder (herunder brønner) innenfor eller i nærheten av planområdet. Fagutredningen som ligger til grunn for konsekvensutredningen [14] viser at det er ingen offentlige
vannkilder, men enkelte private grunnvannsbrønner i planområdet. Datagrunnlaget vurderes generelt som mangelfullt. Dette arbeidet vil bli videreført i neste planfase (reguleringsplan).
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Oppsummering av høringsuttalelse:
Sammendrag:
1.

NVE mener det må gjøres en tydeligere vurdering knyttet til om endring av jernbanelinja kan
medføre økt fare for flom og skred for omkringliggende verdier. Inngrep i Drammenselva bør
unngås.

Flomfare:
2.

NVE kommenterer at fagrapporten Flom og overvann omtaler og vurderer utfordringer knyttet
til flomfare på en god måte. NVE påpeker at det er ventet en havnivåstigning som vil få innvirkning på vannlinja på strekningen.

3.

NVE mener at det må gå tydelig frem at sikkerhet mot flom skal ivaretas og at jernbanelinja må
anlegges slik at faren for flom ikke øker. De områdene der flomsonekartet overlapper planområdet mener NVE bør merkes av som hensynssone og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerhet mot flom.

4.

NVE opplyser at de holder på med flomsikring i Mjøndalen sentrum i samarbeid med Nedre Eiker kommune. NVE påpeker at det er delvis overlapp mellom dette arbeidet og områdene som
Bane NOR ønsker å båndlegge. NVE forutsetter at en dialog rundt sikringstiltak fremover.

Skredfare:
5.

NVE påpeker at det er kjente kvikkleiresoner og områder med fare for skred i planområdet. Det
er i retningslinjene en tydelig føring på at det skal utføres detaljert kartlegging av grunnforhold
og grunnvann for å sikre gjennomføringen av planlagte tiltak.

6.

NVE mener at det for kjente kvikkleiresoner og områder med fare for skred må tydeliggjøres at
sikkerheten også for omkringliggende områder må ivaretas. Kjente kvikkleiresoner og andre
skredfaresoner bør merkes av på plankartet som hensynssone og tilknyttes bestemmelser som
ivaretar sikkerheten mot skred.

Inngrep og nærføring til vassdrag:
7.

Båndleggingssonen som er tegnet inn som avgrensing på planområdet går delvis ut i Drammenselva på deler av strekningen. NVE mener det er svært uheldig å planlegge med inngrep og utfylling i Drammenselva, ettersom dette området allerede er svært flomutsatt.

8.

NVE forutsetter at reguleringsplanen gir en god beskrivelse av tiltakene og at konsekvensene for
allmenne interesser er vurdert, slik at reguleringsplanen omfatter de hensyn som vannressursloven skal ivareta. NVE ser det som en fordel å ta dette gjennom samordning av plan jf. vannressursloven § 20.

9.

NVE påpeker at kryssing, inngrep og nærføringer med sidevassdragene til Drammenselva også
må vurderes og beskrives opp mot vannressursloven §§ 5, 8, 18, 20.

Innspill til videre planarbeid:
10. NVE forutsetter at temalisten som ble spilt inn ved oppstarten av planarbeidet blir tatt med i det
videre arbeidet frem mot ferdigstilling av reguleringsplan.
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Bane NORs kommentarer:
Sammendrag:
1.

Tas til følge. Bane NOR har vært oppmerksom på de temaene som NVE spilte inn i oppstarten av
planarbeidet for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund, spesielt fare for flom og skred.
Dette er også en viktig del av begrunnelsen for Bane NORs korridoranbefaling på begge delstrekningene (både Gulskogen–Mjøndalen og Mjøndalen–Hokksund).

Flomfare:
2.

Tas til orientering. Bane NOR er oppmerksom på at NVE har publisert nye flomsonekart for 200årsflom etter at arbeidet med fagrapporten Flom og overvann var ferdigstilt (ved juletider 2016).
Disse er lagt til grunn for den videre planleggingen. Bane NOR konstaterer at de oppdaterte flomsonekartene ikke påvirker vår anbefaling av korridoralternativ. Det vil bli tatt hensyn til at flomvannstander for flom i år 2100 er 24 cm høyere ved Pukerud og avtagende til 8 cm høyere ved
Hokksund, sammenlignet med en 200-årsflom i dag. Se avsnitt 3.3.8.

3.

Tas til følge. Bane NOR er generelt opptatt av at sikkerhet mot flom ivaretas og at jernbanelinja
anlegges slik at flomfaren ikke øker. Bane NOR oppfatter at kravet om hensynsone for flomfare
gjelder neste planfase (reguleringsplan). Hensynsone for flomfare vil bli innarbeidet i neste planfase.

4.

Tas til følge. Bane NOR kan bekrefte at NVEs ønske om dialog rundt flomsikringstiltak i Mjøndalen
sentrum er gjensidig. Prosjektet er forberedt på å bidra i det videre arbeidet med flomsikring i
Mjøndalen, ettersom flomsikringen skjer kloss inntil prosjektets planavgrensning. Forespørselen
videresendes til arealplanforvaltere i Bane NOR.

Skredfare:
5.

Tas til følge. I 2017 er det gjennomført grunnundersøkelser for anbefalte korridoralternativer på
hele strekningen Gulskogen–Hokksund (se avsnitt 3.3.7). Ytterligere grunnundersøkelser vil bli
gjennomført i senere planfase (reguleringsplan).

6.

Tas til følge. Det er tydeliggjort i bestemmelsene at sikkerheten for omkringliggende områder også
må ivaretas. Kvikkleiresoner og andre faresoner fra kommuneplanene til Øvre Eiker og Nedre Eiker
kommuner er innarbeidet i kommunedelplanens plankart. Kvikkleiresoner og andre faresoner i
Drammen kommune vil bli innarbeidet i plankartet i senere planfase (reguleringsplan).

Inngrep og nærføring til vassdrag:
7.

Tas til orientering. Båndleggingssonen i plankartene går delvis ut i Drammenselva, men det planlegges ikke for inngrep og utfylling i Drammenselva. Bane NOR er opptatt av å unngå slike inngrep.
Foreløpig løsning viser at det kan bli behov for en forsterkning av elvebredden over en kort strekning ved Ryggkollen. Dette avklares i dialog med NVE. Sommeren 2017 utførte Bane NOR innmåling og skanning av spor og andre viktige objekter. I den forbindelse ble det også gjennomført ekkolodding i elva ved Ryggkollen.

8.

Tas til følge. Dette innarbeides i Miljøprogrammet.

9.

Tas til følge. Ivaretas i neste planfase (reguleringsplan).
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Innspill til videre planarbeid:
10. Tas til følge. Ivaretas i neste planfase (reguleringsplan).
4.2.7

Statens jernbanetilsyn

Oppsummering av høringsuttalelse:
Statens Jernbanetilsyn påpeker tilsynets rolle i forbindelse med behandling av plansaker først og fremst
er å kommentere forhold ved planer som vil kunne være i strid med krav i jernbanelovgivningen.
Statens Jernbanetilsyn presiserer at siden dokumentasjonen for prosjektet foreligger på et overordnet
nivå, har også tilsynet hatt begrenset mulighet til å avdekke eventuelle forhold som vil kunne være i strid
med krav i jernbanelovgivningen. Statens jernbanetilsyn har på det nåværende tidspunktet ikke funnet
grunn til å gi bemerkninger til offentlig ettersyn av kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund.

Bane NORs kommentarer:
•

4.2.8

Tas til orientering.

Tunsberg bispedømmeråd

Oppsummering av høringsuttalelse:
Mjøndalen gravlund:
1.

Den avsatte korridoren for tiltaket er vist omkring 100 meter inn på eksisterende gravplass. På
grunn av gravplassens terrengform og orientering vil den være sårbar for inngrep i nord. I det
videre planarbeidet anser Bispedømmerådet det som vesentlig å begrense inngrepet i størst mulig grad. Bispedømmerådet gjør oppmerksom på at direkte inngrep i gravplassen vil være en vesentlig endring etter gravferdsloven § 4. Dette vil kreve tillatelse fra bispedømmerådet. Dersom
graver blir direkte berørt vil det kreve tillatelse fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd til flytting av
gravlagt etter gravferdsloven § 7.

2.

Bispedømmerådet stiller krav om at ved anleggelse av jernbanespor inn mot gravplass, bør reguleringsplanen omfatte tilstrekkelig buffersone mot den eksisterende gravplassen. Det er også
krav om at gravplasser skal skjermes mot støy.

3.

Bispedømmerådet anbefaler stopp i anleggsarbeider under begravelser og seremonier på Mjøndalen gravlund i anleggsperioden. Bispedømmerådet anser en tett og god dialog med Nedre Eiker kirkelige fellesråd som avgjørende for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til gravferder og annet sorgarbeid.

Haug kirkegård:
4.

Haug kirke og kirkegård i Øvre Eiker kommune vil i liten grad bli berørt av nytt dobbeltspor og det
planlagte dobbeltsporet vil sannsynligvis få små negative konsekvenser for kirken og gravplassen.
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Bispedømmerådet forutsetter at det i anleggsfasen blir tatt nødvendige hensyn til gravplassen.
En god dialog med Øvre Eiker kirkelige fellesråd er å anbefale.

Bane NORs kommentarer:
Mjøndalen gravlund:
1.

Tas til følge. Bane NOR er opptatt av at det planlagte dobbeltsporet i minst mulig grad skal komme i
konflikt med Mjøndalen gravlund. Av den grunn ble det sommeren 2017 gjennomført nøyaktige innmålinger av sentrale objekter på og i nærheten av gravlunden. Dette for å være trygge på at linjeføringen for dobbeltsporet skal være optimal og komme minst mulig i konflikt med gravplassen. Bane
NOR er åpen for dialog med Nedre Eiker kirkelige fellesråd i det videre arbeidet.

2.

Tas til følge. Bane NOR vil i utforming av jernbaneanlegget ivareta hensynet til gravferder og eksisterende graver gjennom det videre planarbeidet (reguleringsplan). Utførte innmålinger (se avsnitt
4.2.6) tilsier dessuten at ingen gravplasser vil bli direkte berørt av tiltaket med dobbeltspor.

3.

Tas til følge. Anleggsgjennomføring og hensyn til begravelser og seremonier er noe som vil bli planlagt i senere planfaser dialog med Nedre Eiker kirkelige fellesråd.

Haug kirkegård:

4.3

4.

Tas til orientering. Bane NOR kan bekrefte at Bispedømmerådets vurdering er korrekt.

5.

Tas til følge. Bane NOR vil tilstrebe god dialog med Øvre Eiker kirkelige fellesråd i tilknytning til reguleringsplanarbeidet og anleggsgjennomføringen.

Organisasjoner og næringsliv

4.3.1 Aksjonsgruppa Bevar Steinberg stasjon
Merknader og innspill er signert Olav Gåserød.

Oppsummering av høringsuttalelse:
Hovedbudskap:
1.

Konsekvensutredningen av nytt dobbeltspor på strekningen Gulskogen–Hokksund har for store
mangler og usikkerhet til at det kan tas et korridorvalg nå.

2.

Det foreslås utredet en kompromissløsning med dobbeltspor på nordsiden av E 134 som kan
senke kostnader, gi akseptabel hastighet, opprettholde Steinberg stasjon, unngå skjemmende
bro i kulturlandskapet og spare dyrka mark.

3.

Hovedmålet har alltid vært at toget fortsatt skal stoppe på Steinberg.

4.

Anbefalinger:
a.

Utrede hvilke utbedringer som er nødvendige for å oppnå to tog i timen til Hokksund
(trinnvis utbygging uten full utbygging av dobbeltspor).

b.

Anbefalingen av dobbeltspor mellom Gulskogen og Mjøndalen utredes videre.
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Spesifikke kommentarer:
Kostnader:
5.

Usikkerheten i kostnadsestimatet på Nordre og Søndre korridor er altfor stor (+/- 40 %) til at det
kan påstås at det er noen forskjell.

6.

Dagens trasé mellom Hellik Teigen og Hokksund, dens kurvatur med eksisterende hastighet (130
km/t) vil være funksjonelt for et nytt dobbeltspor, og vil gjøre Nordre korridor langt rimeligere.

7.

Mulig kostnadsbesparelse for Nordre korridor ved å stenge hele sporet i byggeperioden bør utredes. Det bør utredes hva innføring av ERTMS-signalsystem og trinnvis utbygning GulskogenMjøndalen-Hokksund betyr for målsettingen om to tog i timen til Hokksund.

8.

Det er flere mangler i kostnadsberegningene:
a.

Støy er tatt med som en merkostnad (ikke-prissatt) for Nordre korridor. Støyskjerming
vil forbedre støysituasjonen på Steinberg i forhold til dagens situasjon, ikke forverre
den.

b.

Bane NOR har brukt gamle flomdata fra NVE. Nye flomdata vil bedre forholdene for
Nordre korridor.

c.

Bane NOR har ikke gjennomført grunnundersøkelser i Søndre korridor. Bane NOR har
undervurdert grunnforholdene og underestimert byggekostnadene.

Nullalternativet:
9.

Nullalternativet er basert på uriktige premisser. Både Ringeriksbanen og Grenlandsbanen er
prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029. Konsekvensen vil være at Bergensbanen og Sørlandsbanen ikke vil gå via Steinberg i fremtiden. Nullalternativet må korrigeres.

Støy/vibrasjon:
10. Bane NOR gir et skjevt og uriktig bilde av støysituasjonen for Nordre korridor. Støyskjerming vil
bedre situasjonen på Steinberg, også dersom det bygges i Søndre korridor. Det samme gjelder
bruk av isolerende materiale i forhold til vibrasjoner. Det må tas høyde for at støy fra godstrafikk i fremtiden vil bli langt svakere.
Reisetid:
11. Forskjellen i reisetid mellom Søndre og Nordre korridor i konsekvensutredningen er overvurdert. I praksis er korridorene likeverdige reisetidsmessig. Økt reisetid som følge av togstopp på
Steinberg gjelder for alle stasjoner med togstopp.
Lokal og regional utvikling – Steinbergs potensial:
12. Konsekvensutredningen gir ingen nøytral fremstilling av situasjonen for Steinberg. Savner en
mer positiv fremstilling av Steinbergs fremtidsmuligheter, både som lokalsamfunn og pendlersted. For å underbygge Steinbergs vekstpotensial presenteres fakta knyttet til utvikling i
arealbruk, innbygger- og passasjertall.
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13. Det er en politisk ambisjon, både lokalt og nasjonalt, at veksten i persontransport skal tas av
kollektivtransport. Toget må stoppe der folk bor. Nedleggelse av Steinberg stasjon vil gi en
utvikling i feil retning.
14. Da Steinberg stasjon var nedlagt i 2012-2015, så gikk antall reisende med tog kraftig ned.
Mange gikk over til å bruke bil i stedet.
15. Bane NOR overdriver barrierevirkningen av dobbeltspor inkludert støyskjerming.
16. Steinberg er i dag et ideelt pendlersted der folk har gjort seg avhengig av toget. Steinberg er
avhengig av at traseen opprettholdes, slik at stedet kan utvikle seg videre og bidra til å møte
den fremtidige befolkningsveksten.
Berørt bebyggelse, kulturlandskap og mennesker:
17. Bane NOR bedriver skremselspropaganda i form av tallene for antall boliger med risiko for
innløsning ved de ulike korridoralternativene. Antall boliger som blir direkte berørt, er betydelig lavere.
18. For de som blir berørt av et dobbeltspor gjennom Steinberg fins det mange og bedre områder
for boligutvikling lokalt. Det uttrykkes likevel forståelse for belastningen som flytting medfører for de som blir berørt.
19. Bruk av dagens spor vil føre til at skjemmende elementer som store bruer i kulturlandskapet,
unngås. I tillegg vil kostnadene senkes betydelig.
20. Det er mange flere mennesker som blir berørt av å miste togstasjon på Steinberg, sammenlignet med antall mennesker som blir berørt av å miste boligene sine på grunn av dobbeltspor i
Nordre korridor.
Dyrka mark:
21. Det reageres på at Bane NOR anbefaler Søndre korridor fordi det er det billigste alternativet
og ser bort nasjonale målsettinger om økt vern av matjorda. Hovedkonklusjonen i ikke-prissatte konsekvenser i KVU er at Nordre korridor skal velges fordi Søndre korridor er så ødeleggende for matjord av meget høy verdi.
Det er lagt en egen utredning «Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon» fra Trafikkonsept A/S ved Jon Hamre (datert 05.05.2014) som vedlegg til høringsuttalelsen. Denne utredningen
konkluderer med at stopp på Steinberg ikke har avgjørende betydning for robustheten i ruteplanen.

Bane NORs kommentarer:
Hovedbudskap:
1.

Tas til orientering.

2.

Tas ikke til følge. Det vises til fastsatt planprogram (se avsnitt 3.2).

3.

Tas ikke til følge. Togstopp på Steinberg er ikke et krav i prosjektet for dobbeltspor Gulskogen–
Hokksund. Se avsnitt 3.3.3.

4.

Anbefalinger:
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a.

Tas til følge. Kapasitetsanalyser for trinnvis utbygging er nå gjennomført. De viser at det
kun er dobbeltspor på hele strekningen Gulskogen–Hokksund som kan gi to regiontog i timen. Se avsnitt 3.3.13.

b.

Tas til orientering. Dobbeltsporet anses ferdig utredet relatert til kommunedelplan.

c.

Tas ikke til følge.

d.

Tas ikke til følge.

Kostnader:
5.

Tas til orientering. Normal usikkerhet i kostnadsestimatet på dette plannivået er +/- 40 %. Det er en
åpenbar kostnadsforskjell på Nordre og Søndre korridor. Se avsnitt 3.3.14.

6.

Tas ikke til følge. Dagens trasé gjennom Steinberg med redusert krav til hastighet inngår ikke i en
fremtidsrettet løsning for jernbaneutbygging i Norge. Se avsnitt 3.3.10.

7.

Tas ikke til følge. Søndre korridor vil muliggjøre opprettholdelse av togdrift på eksisterende spor
gjennom store deler av anleggsperioden. Kapasitetsanalysen er basert på at ERTMS-signalsystem er
innført. Ingen av konseptene med enkeltspor på delstrekninger oppfyller effektmålet om to regiontog i timen til Hokksund. Å stenge en jernbanestrekning med såpass mye trafikk har betydelig høyere kostnader enn å bygge langs spor i drift. Se avsnitt 3.3.13.

8.

Mangler i kostnadsberegningene:
a.

Tas ikke til følge. Støy som tema er behandlet i henhold til standard KU-metodikk. Se avsnitt 3.3.5.

b.

Tas til følge. Nye flomdata fra NVE bedrer situasjonen for Nordre korridor. Nordre korridor
tilfredsstiller imidlertid ikke normalkravene i IC Designbasis til flom i Drammenselva.
Søndre korridor er derimot ikke eksponert mot flom i Drammenselva. Se avsnitt 3.3.8 og
kapittel 9 i tilleggsvurderingen [4].

c.

Tas til orientering. Bane NOR har gjennomført grunnundersøkelser i Søndre korridor høsten 2017. Bane NOR hadde i utgangspunktet en konservativ tilnærming til grunnforhold
(dvs. kostnadsestimatet ivaretar utfordrende grunnforhold). Grunnundersøkelser høsten
2017 viser varierende grunnforhold, men de bekrefter AEM-målinger og tidligere grunnundersøkelser i området. Se avsnitt 3.3.7, 3.3.14 og kapittel 8 i tilleggsvurderingen [4].

Nullalternativet:
9.

Tas ikke til følge. Ringeriksbanen er planlagt ferdigstilt i 2028, mens Grenlandsbanen tidligst vil realiseres etter 2030. Dobbeltspor Gulskogen–Hokksund kan bli bygget i perioden 2024-2030, avhengig
av samferdselspolitiske prioriteringer (NTP [10]) og bevilgninger fra Stortinget. Bane NOR viser til
Samferdselskomiteens innstilling til NTP 2018-2029, gjengitt i planbeskrivelsen avsnitt 2.1 [2]. Nullalternativet er basert på Jernbanedirektoratets trafikkprognoser («Rutemodell 2027»). Se avsnittene 3.3.12 og 3.3.13.

Støy/vibrasjon:
10. Tas til orientering. Støyskjerming og andre støyreduserende tiltak blir planlagt i senere planfaser (se
avsnitt 3.3.5).
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Reisetid:
11. Tas til følge. Oppdaterte kjøretidsberegninger uten togstopp på Steinberg viser korrekt at differansen mellom korridorene er små (se avsnitt 3.3.11 og kapittel 12 i tilleggsvurderingen [4]). Økt kapasitet på jernbanestrekningen er vesentlig, mens kjøretid ikke er en avgjørende faktor i avveining
mellom korridorene. Med stopp på Steinberg vil reisetidsforskjellen være over to minutter. Færre
togstopp er nødvendig for å nå målet om reisetid på én time Oslo–Kongsberg når dobbeltspor videre fra Hokksund til Kongsberg blir etablert en gang i fremtiden. Korridorvalget er i overensstemmelse med Areal- og transportplan for Buskerudbyen2013-2023 [6], der de nærliggende stasjonene
Mjøndalen og Hokksund er utpekt som trafikknutepunkt, noe Steinberg ikke er.
Lokal og regional utvikling – Steinbergs potensial:
12. Tas til orientering. Konsekvensutredningen gir en balansert fremstilling av lokale og regionale virkninger ved etablering av dobbeltspor Gulskogen–Hokksund basert på offentlig tilgjengelig statistikk.
Steinberg står ikke i noen særstilling fremstillingsmessig. Bane NOR tar imidlertid selvkritikk på at
konsekvensutredningen ikke har synliggjort godt nok potensialet for utviklingen av lokalsamfunnet
på Steinberg ved fjerning av jernbanetraseen gjennom tettstedet. Se avsnitt 3.3.3.
13. Tas ikke til følge. Bane NORs anbefaling er blant annet basert på Areal- og Transportplan Buskerudbyen 2013-2023 [6] og Kollektivtransportplan for Buskerud [15]. Her er det lagt opp til en samordning og klarere rolledeling mellom kollektive transportmidler (buss og tog). Tog skal stoppe ved trafikktunge stasjoner, mens buss har større flatedekning og skal ha en sammenbindende funksjon.
Busstilbudet mellom Mjøndalen og Hokksund via Steinberg ble i august 2017 utvidet fra to til fire
avganger i rushtidene. Brakar har planer om ytterligere økning i antall avganger (10-minutters frekvens). Tog kan ikke tilby samme avgangshyppighet på strekningen. Det er derfor ingen motsetning
mellom nedleggelse av togstopp på Steinberg i forhold til overordnede politisk mål, både lokalt og
nasjonalt, om at veksten i persontransport skal tas av kollektivtransport.
14. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.3. Økt frekvens på persontogtilbudet ved etablering av dobbeltspor, stadige forbedringer i busstilbudet (se foregående punkt) og planlagt innføring av bompenger i
Buskerudbyen vil til sammen bidra til å gjøre kollektivtrafikken mer konkurransedyktig sammenlignet med personbil. Forholdene vil ligge bedre til rette for bruk av kollektivtransport ved åpningen av
dobbeltspor Gulskogen–Hokksund enn da Steinberg stasjon var stengt i perioden 2012-2015.
15. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.1.
16. Tas til orientering. Steinberg har utvilsomt mange kvaliteter som kan utvikles videre både med og
uten jernbane.
Berørt bebyggelse, kulturlandskap og mennesker:
17. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.2.1.
18. Tas til orientering. Se kapittel 2 i tilleggsvurdering og avsnitt 3.3.1.
19. Tas til orientering. Se Bane NORs kommentarer til punkt 6.
20. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.2.1 og 3.3.3.
Dyrka mark:
21. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.6 og kommentarer til Fylkesmannens høringsuttalelse (avsnitt
4.2.2).
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Utredning "Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon"
Tas til orientering. Bane NOR konstaterer at det er lagt andre forutsetninger til grunn for denne utredningen enn i Jernbanedirektoratets krav til kapasitetsanalyse. Dette fører til at konklusjonene
også blir annerledes.
4.3.2 Aksjonsgruppen MOT dobbeltspor gjennom Steinberg
Merknader og innspill er signert Øyvind Skjervheim.

Oppsummering av høringsuttalelse:
Aksjonsgruppen MOT dobbeltspor gjennom Steinberg uttrykker sin bekymring over konsekvensene dersom nordre trasé mellom Mjøndalen og Hokksund velges. Aksjonsgruppen har stilt en rekke (18) spørsmål til Bane NOR knyttet til:
1.

Prosessen knyttet til tvangsinnløsning av boliger?

2.

Situasjonen for huseiere med nærføring til et dobbeltspor, men som ikke vil få sine hus tvangsinnløst?

3.

Situasjonen for huseiere som blir berørt i anleggsperioden, men ikke permanent?

4.

Konsekvenser og avbøtende tiltak ved omlegging av Haftornveien?

5.

Støyskjerming (både kostnader og utførelse)?

6.

Konsekvenser og avbøtende tiltak ved nærføring til Steinberg skole?

7.

Antall og variasjoner i person- og godstogpasseringer?

8.

Vibrasjoner ved godstogpasseringer?

9.

Konsekvenser ved økt lengde og totalvekt for godstog?

10. Strukturlyd ved godstogpasseringer?
11. Vil det bli opprettholdt togstopp på Steinberg?
12. Planer for bygging av ny stasjon på Steinberg ved valg av nordre trasé?
13. Er risikoer på og ved toglinjene vurdert ved valg av trasé?
14. Massehåndtering og anleggsveier?
15. Konsekvenser ved økt transport av farlig gods?
16. Håndtering av setningsskader på eiendommer?
17. Barrierevirkninger, tiltak og kostnader ved etablering av dobbeltspor i Søndre korridor?
18. Antall gårdsbruk og andel av dyrka mark som blir berørt i anleggsfasen og permanent ved valg
av Søndre korridor?
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Bane NORs kommentarer:
•

Generelt: Spørsmålene vil generelt bli avklart i senere planfaser. Se avsnitt 3.2.

Konkrete kommentarer til de enkelte spørsmålene som kan svares ut nå:
1.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.2.2.

2.

Tas til orientering. Konsekvenser ved nærføring av dobbeltspor vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.
Se avsnitt 3.3.2.2.

3.

Tas til orientering. Huseiere som må fraflytte boligen midlertid i forbindelse med anleggsgjennomføringen vil få tilbud om midlertidig bosted. Se avsnitt 3.3.2.2.

4.

Tas til orientering. Hvis dobbeltspor blir etablert i Nordre korridor, må Haftornveien legges om. Som
følge av krav om fjerning av planoverganger (og etablering av planskilt kryssing), vil forbindelsen
mellom Haftornveien og Steinbergveien stenges. Denne forbindelsen utgjør en viktig del av skoleveisystemet (jfr. tilleggsvurdering av folkehelse – se avsnitt 3.3.1).

5.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.5.

6.

Tas til orientering. Hvis dobbeltsporet blir etablert i Nordre korridor vil i utgangspunktet ikke Steinberg skole bli berørt direkte. Eventuelle avbøtende tiltak i anleggsfasen vil bli vurdert i neste planfase.

7.

Tas til orientering. Antall togbevegelser av både person- og godstog vil øke ved etablering av dobbeltspor. Se avsnitt 3.3.12.

8.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.5.

9.

Tas til orientering. Tyngre tog vil gi økt støy, mens økt toglengde vil gi lengre støyperiode. Se avsnitt
3.3.5 og kapittel 6 i tilleggsvurderingen [4].

10. Tas til orientering. Hvis Nordre korridor velges vil dette bli vurdert i neste planfase.
11. Tas til orientering. Steinberg stasjon er ikke planlagt videreført ved utbygging av dobbeltspor.
12. Tas til orientering. Se kommentar i foregående punkt.
13. Tas til orientering. Ja. Dette har vært et tema i ROS-analyser som er gjennomført i forbindelse med
kommunedelplanen. Se også tilleggsvurdering om folkehelse (avsnitt 3.3.1).
14. Tas til orientering. En eventuell utbygging vil alltid tilstrebe å ivareta beboere i størst mulig grad.
Noe anleggstrafikk vil måtte påregnes, men massedeponi vil fortrinnsvis legges utenfor tettbebygd
strøk.
15. Tas til orientering. Se ROS-analysen [16].
16. Tas til orientering. Det er vanlig at bygninger som står i fare for setningsskader i forbindelse med
utbygging, blir kontrollert i forkant og etterkant av utbygging for å dokumentere eventuelle skader.
17. Tas til orientering. Et dobbeltspor vil, på samme måte som et hvilket som helst infrastrukturtiltak,
kunne representere en barriere. De aktuelle korridoralternativene er vurdert og sammenlignet i
konsekvensutredningen [3]. Avbøtende tiltak vil bli nærmere vurdert i senere planfase (reguleringsplan). Se også avsnitt 3.3.6, 3.3.1 og Tilleggsvurdering [4].
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18. Tas til orientering. Dette inngår i reguleringsplanfasen. I Søndre korridor er det sju gårdsbruk/landbrukseiendommer som vil kunne bli berørt av dobbeltspor. Omfanget av berørte eiendommer og
landbruksjord vil bli ytterligere redusert gjennom prosjekteringen i neste fase. Se avsnitt 3.3.6 og
3.3.2.
4.3.3

Buskerud Bondelag

Oppsummering av høringsuttalelse:
1.

Kommenterer innledningsvis at de ikke har blitt invitert direkte til å avgi høringsuttalelse til forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund.

2.

Påpeker at det planlagte dobbeltsporet vil gå igjennom et av Norges desidert beste og største
sammenhengende jordbruksområder. I et slikt område må derfor jordverninteresse tillegges
særlig stor vekt.

3.

Skal jordvernstrategiens mål om å redusere nasjonal omdisponering fra 6000 dekar per år til
4000 dekar per år innen 2020 nås, kan vi ikke bare la være å omdisponere nye arealer, men det
bør i størst mulig grad tilbakeføre tidligere omdisponerte dyrkingsarealer som ikke allerede er
nedbygget til jordbruk. Det sier noe om hvor viktig det i alle fall er å unngå ny omdisponering og
nedbygging.

4.

Viser videre til vedtatt politisk plattform for Buskerud fylkeskommune av 17. september 2015:
«Nullvisjon for tap av matjord. Bygging av fritidsboliger, boliger og næringsbygg på dyrket og
dyrkbar jord skal ikke være tillatt. Det åpnes for særskilt politisk behandling når det gjelder fremføring av kritisk infrastruktur, næringsbygg og infrastruktur for å drive skogsdrift og matproduksjon. Ved unntak knyttet til kritisk infrastrukturutfordringer skal erstatningsjord etableres.»

5.

Er kritisk til avveiningen mellom nødvendig hastighet på togene og tidsbruk på den ene side og
hensynet til landets matproduksjon, opprettholdelse av et viktig sammenhengende jordbrukslandskap og et levende lokalt landbruksmiljø på den annen side. Bestrider at samfunnsnytten
ved noen innsparte sekunder på denne strekningen er større enn å ha mulighetene for matproduksjon i all fremtid.

6.

Gir uttrykk for at konsekvensutredningene synes å være mangelfulle og ikke dokumentert når
det gjelder ringvirkningene for landbruksproduksjonen i området, jordflytting og nydyrking. Forventer at Bane NOR har regnet på dette og at det vil bli fremlagt beregninger for beslutningstakerne i de enkelte kommunene som en del av beslutningsgrunnlaget.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til følge. Varsel om høring er sendt direkte til alle de lokale bonde- og landbruksorganisasjonene
i de berørte kommunene. Bane NOR vil legge Buskerud Bondelag til adresselisten for fremtidige utsendelser.
2.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.1, 3.3.6 og 4.2.2.

3.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.6.
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4.

Tas til orientering. Bane NOR er villig til å se nærmere på ulike tiltak som tiltaksjordskifte og kompensasjonsordninger som flytting og nydyrking av matjord. Dette vil skje i samråd med lokale og regionale myndigheter.

5.

Tas til orientering. Hensikten med dette prosjektet er fortrinnsvis å øke kapasiteten på Sørlandsbanen. Redusert reisetid er ikke avgjørende for valg av korridor. Se avsnitt 3.3.12.

6.

Tas ikke til følge. Se avsnitt 3.3.6, 4.3.4 og kapittel 7 i tilleggsvurderingen [4].

4.3.4 Buskerud Jordvernallianse og Øvre Eiker Bondelag
Merknader og innspill er avgitt av Per Olav Krekling.

Oppsummering av høringsuttalelse:
Sammendrag:
1.

Merknadene er i hovedsak knyttet til strekningen Mjøndalen–Hokksund, da dette er det geografiske området der interessene er sterkest berørt.

2.

Mener at Søndre korridor ikke bør velges som trasé for utbygging av nytt dobbeltspor mellom
Mjøndalen og Hokksund. Ikke-prissatte konsekvenser er ikke tilstrekkelig vektlagt. Den sørlige
korridoren er et landbruksområde som av NIBIO er vurdert til å være av nasjonal verdi. Er av
den oppfatning at det ikke er tilstrekkelig utredet og analysert jordas samfunnsøkonomiske
verdi eller det tekniske grunnlaget for å velge Søndre korridor.

3.

Ønsker at det må foretas nye utredninger der begge alternativer må tas med på reguleringsplannivå for å få en mer tilstrekkelig opplysning av saksforholdet.

Ikke-prissatte virkninger i den samfunnsøkonomiske analysen:
4.

Påpeker at på tidspunktet for vedtak av planprogram er utredningstemaet omtalt i Konsekvensutredningsforskriften (KUF) vedlegg IV som jordvern vurderes. I endring av konsekvensforskriften er temaet i § 21 omtalt som jordvern/jordsmonn. Ønsker at konsekvensutredningen bruker
denne terminologien for å gjenspeile at det dreier som en samfunnsinteresse.

5.

Finner det svært vanskelig eller ikke mulig å finne igjen hvilke virkninger og konsekvenser som er
tatt med i vurderingene når det gjelder nedbygging av matjord og hvordan dette er håndtert i
analysearbeidet.

6.

Videre står det om bonitet: «Dersom avveiningen kun er basert på uttreders skjønn, er det viktig
at en begrunner og dokumenterer godt hvordan en har balansert de ulike kriteriene. I dette tilfellet har man blandet ikke-prissatte virkningers samfunnsøkonomiske betydning sammen med
måloppnåelse, og det er uklart hva analysen forsøker å svare på.»

7.

Mener KU har store svakheter, og etterlyser en reell utredning av jordsmonn og landbruk. Dette
bør suppleres med:
a.

Konsekvensvurdering av hvordan inngrepene vil påvirke gårdene og deres produksjonsmuligheter, herunder arrondering og jordstørrelser.

b.

Hvordan tiltaket vil det påvirke antall bønder og fagmiljøene.
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c.

Fremtidsutsikter for nye inneklemte arealer mellom vei og bane. Mener at Bane NORs
vurdering av arealer mellom et eventuelt dobbeltspor i Søndre korridor og E134 ikke er
riktig, og at det er reell fare for omdisponering av arealer. Mener også at den geografiske
avgrensningen som er gjort av tilførelsesveier til området er feil.

d.

Det er ikke utredet behov for avbøtende tiltak (herunder jordflytting).

e.

Det er ikke foretatt feltundersøkelser, herunder befaring fra utredere i Øvre Eiker sammen med representanter fra Fylkesmannen og NIBIO.

f.

At beskrivelser og vurderinger av driftsulemper for jordbruksinteressentene, herunder
barriereeffekt og konsekvenser i anleggsperioden, skjer først i reguleringsplanfasen, oppfattes ikke som tilstrekkelig.

Tekniske krav og kostnader:
8.

Vurderer kostnadsestimatet (+/- 40 %) som alt for usikkert. Dette bør utredes nærmere før et
eventuelt trasevalg.

9.

Ber om at det spesifiseres hvor hastighetskravet om dimensjonerende hastighet på 160 km/t
kommer fra. Mener at det fremstår som tvilsomt at hastighetskravet er 160 km/t på den ene
siden av Hokksund stasjon og 50 km/t på den andre. Mener at kjøretidsforskjeller mellom
Nordre og Søndre korridor fortsatt må utredes nærmere.

10. Påpeker at det fremstår som en vesentlig mangel at det ikke er foretatt grunnboringer i Søndre
korridor før etter fremleggelse av KU. Peker også på at denne korridoren delvis går gjennom et
kvikkleireområde og at AEM-målingene ikke samsvarer med lokale erfaringer. Tar derfor til orde
for at grunnforholdene må utredes nærmere før trasé blir valgt.
11. Mener at de reelle ulempene med dobbeltspor gjennom Steinberg må utredes nærmere. Mener
at det er utilstrekkelig med 60 meter korridorbredde når Nordre og Søndre korridor er av ulik
karakter. Flomsituasjonen i Nordre korridor fremstår heller ikke som reell.
12. Mener at det er en vesentlig mangel at KU ikke inneholder vurdering av trinnvis utbygging. Det
vurderes også som en svakhet at planer for hensetting ikke er ferdigstilt sammen med dobbeltspor.

Bane NORs kommentarer:
Sammendrag:
1.

Tas til orientering.

2.

Tas ikke til følge. Se avsnitt 3.1 og 3.3.6.

3.

Tas ikke til følge.

Ikke-prissatte virkninger i den samfunnsøkonomiske analysen:
4.

Tas til orientering. I videre planarbeid vil Bane NOR tilstrebe å benytte terminologien i KU-forskriftens § 21, dvs. «jordressurser (jordvern)». I en konsekvensutredning etter Statens vegvesens håndbok V712 benyttes den metodespesifikke fagterminologien [8]. Temaet «jordressurser (jordvern)»
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omfattes av hovedtemaet naturressurser, og omtales her som «jordbruk». I henhold til definisjonen av fagtemaet i håndbok V712 vurderes naturressurser ut fra samfunnets interesser og behov
for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig i fremtiden. Se avsnitt 3.3.6.
5.

Tas til orientering. Hvilken vekt som er lagt på jordbruk i sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, fremkommer til dels av kapittel 7 i Konsekvensutredning hovedrapport [3]. I
sammenstillingen av ikke-prissatte konsekvenser, i avsnitt 7.2, legges det størst vekt på de store
negative konsekvensene Søndre korridor vil ha for jordressursene. Sammenstillingen av prissatte
og ikke-prissatte konsekvenser i avsnitt 7.3 fremhever kun kostnadsaspektet, og nevner ikke alle
faktorene som er vektlagt i den samlede vurderingen. Disse faktorene er derimot beskrevet i avsnitt 4.5 i planbeskrivelsen [2]. Her er nærmiljøvirkninger, utforming av et godt og fremtidsrettet
jernbaneanlegg, samt kostnader, vurdert opp mot beslag av jordbruksarealer. Det vises for øvrig til
avsnitt 3.1 og 3.3.1, samt kapittel 2 i tilleggsvurderingen [4].

6.

Tas til orientering. Se punkt 5, avsnitt 3.1 og 3.3.6, samt kapittel 2 i tilleggsvurderingen.

7.

Tas til orientering. Det gjøres oppmerksom på at hovedformålet med en konsekvensutredning på
kommunedelplannivå er å gi et tilstrekkelig grunnlag for valg av alternativ. Ulikheter i beslag av
jordbruksareal er her den avgjørende faktoren. I reguleringsplanfasen vil den tekniske detaljplanleggingen gi et bedre grunnlag for mer konkrete vurderinger. Bane NORs kommentarer til de enkelte forslagene til supplerende utredninger:
a.

Tas til orientering. Fagrapport for jordbruk og andre naturressurser [14] vurderer arronderingsulemper på overordnet nivå. En mer detaljert vurdering foretas på reguleringsplannivå.
Denne vurderingen foretas imidlertid ikke på eiendomsnivå, jfr. metoden i V712 [8].

b.

Tas ikke til følge. Sysselsettingseffekter og andre ringvirkninger omtales ikke under ikke-prissatte konsekvenser, jfr. metoden i V712 [8].

c.

Tas ikke til følge. Se avsnitt 3.3.6, 3.3.9 og 4.2.2, samt kapittel 2 i tilleggsvurderingen [4]. Inneklemte arealer vurderes som lite drivverdige når de er under 15 dekar. Arealene mellom
Søndre korridor og E 134 er større enn 15 dekar. Et mulig tiltaksjordskifte vil kunne bidra til å
sikre drivverdige arealer for berørte jordbruksinteressenter. Eventuelt fremtidig salg av jordbrukseiendom som fortsatt er drivverdig er en mulig ringvirkning, men ikke en direkte virkning av tiltaket, og legges ikke til grunn i vurderingen av ikke-prissatte konsekvenser.

d.

Tas til orientering. Avbøtende tiltak er vurdert i fagrapport jordbruk og andre naturressurser
[14]. For korridorer mellom Gulskogen og Mjøndalen vurderes muligheten for at omdisponert matjord kan benyttes til å anlegge kompensasjonsarealer. I reguleringsplanfasen vil muligheter for flytting og nydyrking av matjord vurderes nærmere for valgt korridor mellom
Mjøndalen og Hokksund. Se også avsnitt 4.3.3 (punkt 4) og kapittel 7 i tilleggsvurderingen
[4].

e.

Tas til orientering. Fagutreder har foretatt befaringer i området. I det videre arbeidet vil det
bli gjennomført ytterligere befaringer.

f.

Tas ikke til følge. I fagrapport for jordbruk og andre naturressurser [14] er driftsulemper og
barriereeffekter vurdert. Det er også gitt en vurdering av konsekvenser i anleggsfasen. Driftsulemper for jordbruksinteressentene vil bli behandlet i neste planfase. Det vises for øvrig til
punkt a og avsnitt 3.2.
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Tekniske krav og kostnader:
8.

Tas ikke til følge. Se avsnitt 3.3.14 og 4.2.2.

9.

Tas ikke til følge. Se avsnitt 3.3.10 og 3.3.11.

10. Tas til orientering. Bane NOR hadde i utgangspunktet en konservativ tilnærming til grunnforhold
(dvs. kostnadsestimatet ivaretar utfordrende grunnforhold). Grunnundersøkelser høsten 2017 viser varierende grunnforhold, men de bekrefter AEM-målinger og tidligere grunnundersøkelser i
området. Se avsnitt 3.3.7.
11. Tas ikke til følge. Se avsnitt 3.3.1, 3.3.2.1 og 3.3.8.
12. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.13 og 3.3.15.
4.3.5 Drammen Senterparti
Merknader og innspill er avgitt av leder Marianne Lundteigen.

Oppsummering av høringsuttalelse:
Drammen Senterparti stiller spørsmål om hvorfor ikke et fjerde alternativ på delstrekningen GulskogenMjøndalen der store deler av traseen legges i tunnel, ikke er konsekvensutredet?

Drammen Senterparti mener at dette alternativet har mange fordeler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nedbygging av matjord unngås
Få/ingen eiendommer blir berørt
Dyre overraskelser som mulig løsmassetunell ved Ryggkollen unngås
Konflikt med Mjøndalen gravlund unngås
Togtrafikk på eksisterende spor kan opprettholdes i anleggsfasen
Ingen konflikt med Glitre Energi Nett sitt anlegg
Gode grunnforhold for tunnel i fjellet nedenfor E134

Drammen Senterparti ber derfor om at dette traseforslaget blir konsekvensutredet.

Bane NORs kommentarer:
•

Tas ikke til følge. Bane NOR har vurdert alternative korridorer for dobbeltspor i Strykenåsen. Det vises
her til avsnitt 6.3.1 i det fastsatte planprogrammet [1] og avsnitt 5.3.3 i hovedrapport for konsekvensutredningen [3].
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4.3.6 Naturvernforbundet i Eiker
Merknader og innspill er avgitt av leder Anne Foss.

Oppsummering av høringsuttalelse:
1.

Ja til forbedret togtilbud og ja til rask utbygging av nødvendig dobbeltsporutbygging. Støtter en
rask utbygging av togtilbudet på strekningen Drammen–Hokksund og videre til Kongsberg. Sier
nei til nedbygging av matjorda ved foreslått trasé (Søndre korridor) og ja til nordre trasé som i
stor grad følger eksisterende togtrasé. Vurderer Nordre korridor som den mest miljøvennlige
traséen for dobbeltsporet.

2.

Viser til at det er beregnet at togpassasjerene vil få 30 sekunder kortere reisetid med anbefalt
trasé. Vurderer det som mye viktigere og avgjørende for en langsiktig og bærekraftig løsning at
matjorda sikrest best mulig for kommende generasjoner. Valg av nordre trasé vil også gjøre det
mulig med fortsatt togstopp på Steinberg stasjon.

3.

Mener at den samfunnsøkonomiske analysen ikke er egnet som beslutningsgrunnlag for dette
planforslaget hvor så sentrale jordbruksområder er berørt. Påpeker at det er et politisk valg å
velge mellom økonomi og evigvarende ressurser.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering.
2.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.11, 3.3.6 og 3.3.3.

3.

Tas til orientering. Konsekvensutredningen bygger på Konsekvensutredningsforskriften som er hjemlet i
Plan- og bygningsloven og er gjennomført i tråd med metodikken i Håndbok V712 [8]. Samfunnsøkonomisk analyse brukes for å rangere og prioritere infrastrukturprosjekter på en ensartet måte. Se avsnitt
3.3.1 og 4.3.4, samt kapittel 2 i tilleggsvurderingen [4].

4.3.7

Nedre Eiker Landbrukslag

Oppsummering av høringsuttalelse:
1.

Aksepterer ingen av de tre foreslåtte korridorer på strekningen Gulskogen–Mjøndalen samt en
søndre korridor mellom Mjøndalen og Hokksund.

2.

Beslaget av matjord på de foreslåtte korridorene er for omfattende og det er ikke gjort noen
forsøk fra Bane NORs side for å redusere omfanget av nedbygging av matjord eller utrede alternativer som vil redusere ulempene for landbruket. Tvert imot. Nedre Eiker Landbrukslag mener
at forbruket av matjord vil nærme seg en fjerdedel av det nasjonale jordvernmålet på 4000 daa.

3.

Mener at det ikke er utredet og sett på alternative traseer som ikke, eller i mindre grad, beslaglegger dyrka mark. Hevder at planforslaget, herunder delrapporter, som omhandler landbruket
og naturressursene, er svært mangelfulle og til dels feilaktige.

4.

Krever at det utredes en ny korridor mellom Gulskogen og Mjøndalen som i liten grad beslaglegger matjord og som ivaretar landbruket på en bedre måte, og at søndre korridor mellom Mjøndalen og Hokksund forkastes.
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Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering.
2.

Tas til orientering. Det er ikke mulig å bygge et dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund uten å berøre dyrket mark (se avsnitt 4.2.2). For informasjon om det permanente beslaget av jordbruksareal, se
avsnitt 3.3.6.

3.

Tas til orientering. Se kommentar til Drammen Senterparti i avsnitt 4.3.5. Bane NOR mener at de aktuelle korridoralternativene er godt nok utredet til å foreta valg mellom korridorer på dette plannivået
(kommunedelplan). Planforslaget, konsekvensutredning og fagrapport er ikke å betrakte som planfaglige mangler. Planforslaget er supplert og oppdatert før det sendes inn til andregangsbehandling.

4.

Tas ikke til følge. Se avsnitt 3.2.

4.3.8

Norges luftsportforbund

Oppsummering av høringsuttalelse:
1.

Norges luftsportforbund uttaler at Hokksund flyplass spiller en betydelig rolle, både i et lokalt,
regionalt og nasjonalt perspektiv.

2.

Mener at Nordre korridor vil muliggjøre fortsatt drift av flyplassen. Søndre korridor frarådes
sterkt.

3.

I høringsuttalelsen redegjør Norges luftsportforbund for Hokksund flyplass sin betydning for
norsk luftsport og luftfart, for lokalsamfunnet og for regionen. Det hevdes at aktiviteten på
Hokksund flyplass vil kunne opprettholdes ved valg av Nordre korridor, enten ved å foreta endringer i traseen nær flyplassen eller ved en dispensasjon fra kravet om sikkerhetssoner, jf. forskrift om utforming av små flyplasser (BSL E 3-3) § 14.

4.

Uttaler at for en stor del av det norske seilflymiljøet vil valg av Søndre korridor være katastrofalt, der aktiviteten vil falle og potensielt tusenvis av fremtidige seilflygere avskrives. I tillegg vil
presset på andre flyplasser i det sentrale Østlandsområdet forsterkes ytterligere. Varsler om at
ved valg av Søndre korridor, i henhold til Bane NORs anbefaling, så anmoder luftfartsforbundet
planmyndighetene, ved Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune, om å forplikte seg til å
utrede lokaliteter for etablering av en ny flystripe i regionen.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering.
2.

Tas til orientering. Både Nordre og Søndre korridor vil medføre at nåværende flyplassvirksomhet i
Hokksund må opphøre. Dette som følge av nærføring til spor og jernbanetekniske anlegg.

3.

Tas til orientering. Bane NOR har ikke myndighet til å behandle søknad om dispensasjon fra kravet om
sikkerhetssoner, jf. forskrift om utforming av små flyplasser (BSL E 3-3) § 14, ved eventuelt valg av
Nordre korridor. Bane NOR fraråder imidlertid dette alternativet.

4.

Tas til orientering.
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4.3.9 NSB AS
Merknader og innspill er avgitt av Henning Myckland, rådgiver Trafikk og Plan.

Oppsummering av høringsuttalelse:
Hovedbudskap:
1.

NSB AS fremhever at utbygging av dobbeltspor i korridoren [Gulskogen–Hokksund] er avgjørende for at toget ikke bare skal kunne opprettholde sin markedsandel, men også bidra til at trafikkveksten i dette området i hovedsak skal skje kollektivt og med gang/sykkel.

Trafikkmønster / dimensjonerende hastighet:
2.

Støtter de dimensjonerende hastighetskravene (100/160 km/t) for dobbeltspor.

Korridorer:
3.

Har ingen merknader til anbefalingen av «Midtre korridor» mellom Gulskogen og Mjøndalen.

4.

Ser både fordeler og ulemper ved anbefalingen av Søndre korridor mellom Mjøndalen og Hokksund.
a.

Fordelene er at den vil være rimeligst og innebære mindre inngrep i tettstedet Steinberg.

b.

Ulempene vil i første rekke være at Steinberg mister sin tilknytning til toget. For NSB er
det ikke åpenbart at dette samsvarer med intensjonen bak «Buskerudbyen». Selv om
avstanden til Hokksund ikke er mer enn 3 km, vil det evt. innebære matetrafikk. Til
sammenlikning er avstanden mellom Gulskogen og Drammen 2,4 km – og gjennomsnittlig holdeplassavstand på lokalstrekningen Asker–Oslo, hvor toget utgjør en hovedåre, i underkant av 2 km.

«Faglig»:
5.

Påpeker betydningen av at utredninger holder faglig mål og at alle prosjekter som ikke gir «samfunnsøkonomisk lønnsomhet» strengt tatt vil kunne avvises.

6.

Overlater det endelige valget med avveiing av fordeler og ulemper mellom Søndre og Nordre
korridor til bevilgende og lokale/regionale myndigheter.

Bane NORs kommentarer:
Hovedbudskap:
1.

Tas til orientering.

Trafikkmønster / dimensjonerende hastighet:
2.

Tas til orientering. Hastighetskravene er minimumskrav.

Korridorer:
3.

Tas til orientering.

4.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.3
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«Faglig»:
5.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.12.

6.

Tas til orientering.

4.3.10 SRA-gruppen
Merknader og innspill på vegne av SRA-gruppen er signert av sivilarkitekt Jan Øyvind Berntzen,
Takstmann MNTF.

Oppsummering av høringsuttalelse:
SRA-gruppen eier gjennom sine selskaper 12 eiendommer i Mjøndalen (skravert på kartutsnittet nedenfor). SRA-gruppen overtar nå også tre eiendommer øst for jernbanebrua.

1.

Uttrykker bekymring knyttet til reguleringsarbeidet for Mjøndalen stasjon og utvikling av eiendommene nord for stasjonsområdet. Bekymringen er knyttet både til det nye stasjonskonseptet
og at dobbeltsporet vil gi reguleringsmessige føringer og ulemper for disse eiendommene. Særlig interesse er knyttet til byggeavstander fra jernbanens anlegg og bruutformingen i Arbeidergatas forlengelse.

2.

Inviterer til dialog og samarbeid i den videre prosessen.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.4.
2.

Tas til orientering.

4.3.11 Steinberg velforening
Merknader og innspill er ikke signert.

Oppsummering av høringsuttalelse:
Høringsuttalelsene til Steinberg velforening og Aksjonsgruppa Bevar Steinberg stasjon er så å si identiske.
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Bane NORs kommentarer:
•

Se kommentar til høringsuttalelsen til Aksjonsgruppa Bevar Steinberg stasjon i avsnitt 4.3.1.

4.3.12 Ventura Properties AS
Merknader og innspill er avgitt av Remi A. Raja, Property Developer. Ventura Properties AS er grunneier for eiendommene gnr./bnr. 2/1, 3/13, 4/10, 4/12, 3/8 i Nedre Eiker kommune.

Oppsummering av høringsuttalelse:
Ventura Properties AS ønsker at følgende hensyntas i bestemmelsene for kommunedelplanen:
1.

Det tas hensyn til en fremtidig boligbebyggelse for vårt område i fremtiden, ved at det etableres
broer/gangvei og annen nødvendig infrastruktur som gjelder for et boligområde, samt støytiltak
som er nødvendig for et boligområde, herunder støyvegg etc.

2.

Bredden til Midtre korridor minimeres så langt som mulig.

3.

Området nord for våre tomter er allerede avsatt i kommuneplanen for «jernbanerelatert aktivitet», kun disse områdene blir «spist» opp av Midtre korridor.

4.

Det tillates boligbebyggelse for inntil 15 m fra midtre spor, dispensasjon fra jernbanelovens § 10.

5.

Ny togstasjon (stoppestasjon) i nær beliggenhet fra vårt område og som tar hensyn til våre fremtidige beboere. Dersom noen av våre eiendommer må innløses så ønsker vi en snarest varsling.

6.

Hvis noen av eiendommene til Ventura Properties AS må innløses, så ønsker selskapet varsling
snarest.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering. Eksisterende adkomst til området vil opprettholdes/erstattes. Bane NOR forholder
seg til eksisterende situasjon relatert til boligbebyggelse for det aktuelle området.
2.

Tas til orientering.

3.

Tas til orientering. I kommuneplanens arealdel er dagens jernbanetrasé avsatt til jernbane. Tomtene
deres er avsatt til LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) og boligbebyggelse innenfor
det aktuelle tiltaksområdet. Arealbehovet vil detaljeres i neste planfase (reguleringsplan).

4.

Tas ikke til følge. Dobbeltsporprosjektet kan ikke på vegne av Bane NOR gi noen generell dispensasjon
fra Jernbanelovens § 10. Dette må vurderes for hver enkelt sak.

5.

Tas til orientering. Grunnerverv vil først skje når det foreligger godkjent reguleringsplan (se avsnitt 3.2
og 3.3.2.2). Ingen togstasjoner vil berøre grunneiers eiendommer.

6.

Tas til orientering. Se pkt. 5.
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Andre interessenter

4.4.1

Aleksander Gevelt

Oppsummering av høringsuttalelse:
Aleksander Gevelt stiller seg undrende til at det ikke er valgt å dimensjonere dobbeltsporet for 250 km/t,
som følge av stasjonene begrenser hastigheten til 100 km/t. Videre lurer han også på hvor mye mer det
vil koste hastigheten på stasjonene økes, slik at noen tog, da kanskje primært passerende tog, kan nå 250
km/t på en fornuftig måte?

Bane NORs kommentarer:
•

4.4.2

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.10. Dimensjonerende hastighet på 250 km/t på strekningen lar seg
ikke gjøre med Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund som fastpunkter.
Amritpreet Kaur

Oppsummering av høringsuttalelse:
Som beboer på Sletta i Hokksund ønsker Amritpreet Kaur å vite om de to mulige korridorer [Nordre og
Søndre] representerer noen fare for å måtte avstå eiendom, eller om eiendommene på Slette langs
gjerde ved jernbanefeltet vil kunne være gjenstand for statlig ekspropriasjon? Hvis så er tilfelle, er det
ønskelig å få gjort kjent sin misnøye med dette.

Bane NORs kommentarer:
•

Tas til orientering. Bane NORs anbefaling av Søndre korridor innebærer at grunneiers eiendom ikke
blir berørt. Eiendommen ligger derimot i faresonen for Nordre korridor. Se avsnitt 3.2 og 3.3.2.2.

4.4.3 Anders T. Vinsvold
Høringsuttalelsen er signert Anders T. Vinsvold (grunneier) og Synnøve Vinsvold. Anders T. Vinsvold
er grunneier (gnr./bnr. 25/1) i Nedre Eiker kommune.

Oppsummering av høringsuttalelse:
1.

Anders T. Vinsvold mener på det sterkeste at nåværende trasé må benyttes når dobbeltsporet
skal planlegges fra Mjøndalen til Hokksund. Søndre korridor medfører deling av eiendommen på
ugunstig måte. Vinsvold har ikke sett hvordan adkomsten til arealene nord for traseen vil bli.
Både vanningsanlegg og grøftesystem må legges om på begge sider. Hans næringsgrunnlag som
heltidsbønder vil bli kraftig svekket. Jordsmonnet i det aktuelle området er av svært god kvalitet
for matproduksjon. Han mener at matjord må ivaretas for å sikre stabilitet og mat til alle, og
ikke ta kortsiktige valg som gir rimeligere løsninger og tidsbesparelse på noen få minutter.

2.

Gjør oppmerksom på at det fins tilgjengelige arealer mellom eksisterende toglinje og E134 i området ved avkjøringen til Steinberg som bør kunne benyttes til bygging av dobbeltspor.
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Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering. Bane NOR er innforstått med at etablering av dobbeltspor kan ha uheldige konsekvenser for enkeltindivider/grunneiere.
2.

Tas til orientering.

4.4.4 Anders Thorrud, Hilde Oulie og Ingjerd Loe
Merknader og innspill er avgitt samlet for tre grunneiere (Anders Thorrud, Hilde Oulie og Ingjerd Loe).
Grunneierne har engasjert Rambøll for beregning av kjøretider, tegning av ventespor og utarbeidelse
av rapport (ni vedlegg).

Oppsummering av høringsuttalelse:
Hovedbudskap:
1.

Interessentene er av den oppfatning at sørlige korridor ikke bør velges som trasè for utbygging
av nytt dobbeltspor mellom Mjøndalen og Hokksund. Den sørlige korridoren mellom Mjøndalen
og Hokksund er et landbruksområde som av NIBIO er vurdert til å være av nasjonal verdi. Det
fremgår ikke av samfunnsanalysen hvordan Bane NOR har kommet frem til anbefalingen om å
velge korridor sør. Det tekniske grunnlaget for å velge sørlige korridor mellom Mjøndalen og
Hokksund fremstår uferdig og svarer ikke ut nødvendig informasjon for dobbeltspor mellom
Mjøndalen og Hokksund.

2.

Interessentene hovedmerknader er:
a.

Ingen hus blir direkte berørt av sporet på korridor nord.

b.

Tidsbesparelse på Bane NORs anbefaling er 7 sekunder.

c.

Kostnadsforskjellen mellom korridorene ser ut til å være brokonstruksjon med byggekostnad på 1,0 mrd.

d.

Det oppnås dimensjonerende hastighet, unntatt i en retardasjon/akselerasjonsfase til
Hokksund stasjon.

e.

Ventespor for gods kan ivaretas ved spor på korridor nord.

f.

Støyskjerming vil føre til en bedring i forhold til dagens situasjon.

g.

Nordre korridor er ikke flomutsatt etter de tekniske krav til InterCity.

h.

Estimat for nedbygging av dyrket mark er betydelig undervurdert, reell omdisponering
900-1000 dekar.

Merknader til KVU Dobbeltspor Gulskogen–Hokksund:
3.

Interessentene mener at Bane NOR burde brukt begrepet jordvern/jordsmonn for å gjenspeile at
det dreier seg om en samfunnsinteresse, i stedet for landbruk som kan tolkes som næringsaktørers sektorinteresse.

4.

Interessentene mener at utreder har blandet ikke-prissatte virkningers samfunnsøkonomiske
betydning sammen med måloppnåelse, slik at det er uklart hva analysen forsøker å svare på.
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5.

Interessentene mener at estimatet for hva som går med av matjord til spor og anleggsbelte
fremstår som optimistisk lavt (900-1000 dekar riktigere?). Etter Interessentenes syn vil planforslaget medføre at ca. 400 dekar dyrka mark av meget god kvalitet blir omdisponert, bare på
strekningen Mjøndalen-Hokksund. Interessentene påpeker at dette tilsvarer 10 % av det Stortinget har akseptert omdisponert årlig fra 2020.

6.

Interessentene hevder at areal til landbruksunderganger ikke er med i beregninger av arealbeslag. Dette vil kreve 35-40 dekar for hver undergang. Interessentene antar det vil være behov
for ca. seks underganger mellom Mjøndalen og Hokksund. De mener derfor at arealbeslaget på
denne strekninger er underestimert med ca. 200 daa. De henviser til Vestfoldbanen, der det er
vurdert at anleggsbeltet ville få en halvering av avlingsnivået i en 30-årsperiode. Interessentene
savner en helhet og en mer nøytral tilnærming til konsekvensene ved utbygging i Søndre korridor.

7.

Interessentene konstaterer at jordvernet ikke er prioritert i korridorvalget mellom Mjøndalen og
Hokksund. De kan heller ikke se at de øvrige nasjonale føringene som Samordnet areal og transportplanlegging, Buskerudbyen eller klimamålet er lagt til grunn for valget.

8.

Interessentene påpeker økt risiko for at arealene mellom E134 og nytt dobbeltspor omdisponeres. De mener at det bør legges til grunn at reell omdisponering av matjord er 900-1000 dekar.

9.

Interessentene etterlyses en reell utredning av jordsmonn og landbruk. De peker på at det ikke
er utredet behov for avbøtende tiltak, herunder jordflytting og kostnader knyttet til dette. Det
har heller ikke vært foretatt feltundersøkelser. De mener også at utreder ikke har vært på befaring i Øvre Eiker. Konsekvenser ved inngrep på gårdsdrift og deres produksjonsmuligheter, herunder arrondering og jordstørrelser, etterlyses også.

Kostnader:
10. Interessentene mener at usikkerheten i kostnadsestimatet på +/- 40 % er for unøyaktig til å
være beslutningsgrunnlag. Dette bør utredes nærmere før et eventuelt trasevalg. Rambøll har
kostnadsberegnet brokonstruksjonen på 1,3 km til 1000 millioner +/- 250 millioner. Dette anser
interessentene for å være kostnadsforskjellen mellom traseene.
Hastighet/kapasitet:
11. Interessentene etterlyser en klargjøring av hvilken instans som har fastsatt hastighetskravene på
linjen.
12. De mener at det fremstår som tendensiøst at Bane NOR setter krav om 160 km/t som dimensjonerende hastighet på den ene siden av Hokksund stasjon og 50 km/t på andre siden.
13. De mener det ligger ingen reell tidsbesparelse i å benytte 130 km/t som kurvatur i den siste
svingen inn mot Hokksund fra øst.
14. De antyder at Bane NOR i prosjektet har endret målfokus fra reisetid til kapasitet.
15. De vurderer de at det er plass til ventespor for gods i Nordre korridor.
Grunnforhold:
16. Interessentene tar til orde for at grunnforholdene bør utredes nærmere før valg av korridor.
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17. De mener at det fremstår som en vesentlig mangel både at grunnboringer i Søndre korridor ikke
blir foretatt før etter fremleggelse av KU, og at korridoren ligger i et område med grunnforhold i
risikoklasse 3.
18. De mener at det ikke er samsvar mellom AEM-målingene og lokale erfaringer med hensyn til
dybde til fjell.
19. De mener at manglende grunnundersøkelser utgjør et vesentlig usikkerhetsmoment i forhold til
kostnader for Søndre korridor.
Nærføringsulemper på Nordre korridor:
20. Interessentene viser til Rambølls rapport som sier at «ingen hus på Nordre korridor blir innløst
som følge av selve traseen (for dobbeltspor)» [5].
21. De mener at det må utredes nærmere hva man oppnår med støyskjerming i denne korridoren.
22. De viser til at godstrafikk har et stort forbedringspotensial i forhold til støy ved å ta i bruk kjent
teknologi.
23. De oppfatter at visualisering av støyskjerming med en 4 meter høy mørk mur fremtrer som tendensiøst av Bane NOR.
24. De hevder at estetikk, flom og barrierevirkning vil bli adskillig mindre/bedre enn det som er illustrert av Bane NOR.
25. De er uenige i Bane NORs argumentasjon som vektlegger nærføringsulemper gjennom Steinberg
som avgjørende for korridorvalg.
Godstrafikk:
26. Interessentene viser til planprogrammet at virkningene av økt kapasitet på strekningen Gulskogen–Hokksund og mulighet for hensetning av godstransport skulle bli belyst i KU.
27. De mener at det fremstår som noe tvilsomt om godstrafikk på Sørlandsbanen på den aktuelle
strekningen vil få en dobling av veksten, slik Bane NOR anfører.
28. De uttaler at når godstrafikken er en slik vesentlig del av argumentasjonen for å velge Søndre
korridor, så burde presisjonsnivået vært høyere.
29. Ved nye utredninger foreslår de at det bør analyseres nærmere hva som er reell godstrafikk på
strekningen for å belyse nærføringsulempene.
Flom:
30. Interessentene mener med utgangspunkt i nye flomkart fra NVE og Designbasis IC at Nordre
korridor ikke behøver å heves fra dagens nivå for å tilfredsstille flomkrav.
31. De bemerker også at linjeføringen ved Mjøndalen gravlund er mer flomutsatt.
Anleggsperiode:
32. Interessentene tar til orde for utredning av stenge linjen i anleggsperioden for å bygge raskere
og billigere.
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33. De påpeker at ut ifra rekkefølgen i NTP skal Vestfoldbanen og Grenlandsbanen være foran dobbeltspor Gulskogen–Hokksund, slik at disse banestrekningene vil kunne avlaste i en byggeperiode.
Trinnvis utbygging:
34. Interessentene viser til planprogrammet om at KU skulle inneholde mulighet for trinnvis utbygging. De konstaterer at dette ikke er vurdert og mener at dette fremstår som en vesentlig
mangel.

Bane NORs kommentarer:
Hovedbudskap:
1.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.1 og 3.3.6, samt kommentarer til Fylkesmannens høringsuttalelse i
avsnitt 4.2.2.

2.

Bane NORs kommentarer til Interessentenes hovedmerknader:
a.

Tas til orientering. Bane NOR vurderer Rambølls konklusjon om at «ingen hus blir direkte
berørt av sporet på korridor nord» er basert på forenklede forutsetninger for dobbeltsporets omfang. Det kan synes som at Rambøll kun har tatt hensyn til arealbehov for sporkonstruksjonen, og ikke nødvendig tilhørende installasjoner (som driftsvei, støyskjermer,
nye adkomstveier mv.). Bane NOR har lagt ICs normalprofil til grunn. Anleggsgjennomføring ved Rambølls løsning synes ikke tilstrekkelig ivaretatt, blant annet ved at det mangler
anleggsbelte på begge sider av sporet. I Bane NORs vurdering av boliger som potensielt
risikerer å måtte innløses, inngår selve jernbanekonstruksjonen, nødvendig anleggsareal,
nyetablering av infrastruktur, støyreduserende tiltak mv. Dette arealbeslaget vil kunne
føre til at kvaliteten til boliger med uteområder reduseres betydelig. Beboernes livskvalitet ved slik nærføring av dobbeltspor vil måtte vurderes nærmere i senere planfase. I
Rambølls rapport er det også presisert at beregning av totalt antall boenheter som blir
berørt, krever mer detaljert prosjektering. Se for øvrig avsnitt 3.3.2.1.

b.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.10 og 3.3.11. Kjøretid er betegnelsen som benyttes for
togmateriell, mens reisetid beskriver togpassasjerenes tid på en gitt reisestrekning. Kjøretidsforskjellen mellom Nordre og Søndre korridor uten togstopp er relativt sammenfallende for Rambølls og Bane NORs beregninger. Beregninger med togstopp på Steinberg gir
en forskjell i reisetid på mer enn to minutter. Bane NOR benytter 40 sekunder oppholdstid
på Steinberg, mens Rambøll benytter 30 sekunder. Bane NORs kjøretidsberegninger baserer seg på Jernbanedirektoratets krav til beregning av fremføringstid (12 % kjøretidstillegg
for regiontog), mens Rambøll har lagt 7 % til grunn for sine beregninger.

c.

Tas til orientering. Rambøll [5] har kostnadsberegnet brukonstruksjonen over Loeselva i
Nordre korridor til 1000 mill. +/- 250 mill. kroner. Grunneierne anser brukonstruksjonen
for å utgjøre hele kostnadsforskjellen mellom de to korridoralternativene. I sammenligningen har grunneierne ikke tatt hensyn til kostnader for jernbane på terreng eller fylling.
Se avsnitt 3.3.14.
I konsekvensutredningen er forskjellen i investeringskostnader estimert til ca. 1,4 milliarder kroner. En 30 meter bred korridor langs dagens spor er utfordrende relatert til E134
og deler av eiendommen til Hellik Teigen AS. Ventespor for godstog på Hokksund vil legge
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begrensinger på linjeføringen og kreve et bredere formasjonsplan. Det vil være behov for
å bygge en langsgående bru over elva for å unngå utfyllinger. Rambølls løsning tilfredsstiller ikke kravet til dimensjonerende hastighet (se avsnitt 3.3.10 og punkt 2.d nedenfor).
Rambøll har også pekt på at en aktuell variant av Nordre korridor kan være å bygge flere
korte bruer og fyllinger, eventuelt støttemurskonstruksjoner. Dette fordrer at E134 flyttes
til jordene sør for Loeselva. Kombinasjonen av flere bruer kombinert med fyllinger gir økt
risiko for setninger i dette området på grunn av utfordrende grunnforhold og det øker
barriereeffekten (jfr. landskap).
d.

Tas til orientering. Rambøll har utviklet to varianter av Nordre korridor med ventespor for
gods henholdsvis på Hokksund stasjon og mellom Steinberg og Hokksund. Begge variantene har en linjeføring som i stor grad følger eksisterende spor, og de tilfredsstiller ikke
hastighetskravet på 160 km/t på hele strekningen. Løsningene innebærer to utfyllinger i
Loeselva og større inngrep på Loesmoen. Variantene som Rambøll har utviklet representerer ikke noen fremtidsrettet og god jernbaneteknisk løsning. Se avsnitt 3.3.10.

e.

Tas til orientering. Rambølls to varianter av ventespor for godstog innebærer én løsning
med lengde 740 meter. Den ender inne på Hokksund stasjon, i strid med Øvre Eiker kommunes ønske. Kravet er at 750 meter lange godstog skal betjenes. Løsningen innebærer at
Hokksund stasjon må utvides nordover over Rv35. Den andre varianten har en totallengde
ca. 2 km, og er mer robust med hensyn til kapasitet og forsinkelser. Som Rambøll selv påpeker vil denne løsningen innebærer et større arealbeslag i Loesmoen-området. Lignende
varianter er tidligere vurdert av Bane NOR.

f.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.5.

g.

Tas til orientering. Rambøll har lagt minimumskrav i IC Teknisk Designbasis til grunn for sin
vurdering av flom. Bane NOR har benyttet normalkrav (anbefalinger) i planleggingen av
dobbeltspor Gulskogen–Hokksund, med mindre det er særskilte grunner til å fravike normalkravene. Se avsnitt 3.3.8.

h.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.6.

Merknader til KVU Dobbeltspor Gulskogen–Hokksund:
3.

Tas til orientering. Se kommentar til høringsuttalelse i avsnitt 4.3.4.

4.

Tas til orientering. Utredningen er gjennomført i tråd med Håndbok V712. Se kommentar til høringsuttalelse til Buskerud Jordvernallianse og Øvre Eiker Bondelag i avsnitt 4.3.4, samt avsnitt 3.1.

5.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.6 og kommentar til Fylkesmannens høringsuttalelse i avsnitt 4.2.2.

6.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.6. Bane NOR vil vurdere tiltaksjordskifte for å redusere de negative virkningene for berørte jordbruksinteressenter. Konsekvenser ved jordpakking er omtalt i KU,
hvor det påpekes at det vil kunne ta flere år før produksjonen på midlertidig beslaglagte arealer er
på opprinnelig nivå.

7.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.6 og kommentar til Fylkesmannens høringsuttalelse i avsnitt 4.2.2.

8.

Tas til orientering. Det er Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner som er reguleringsmyndighet for
arealene mellom E134 og dobbeltspor i Søndre korridor. Bane NOR anser dette arealet som drivverdig jordbruksareal. Se kommentar til høringsuttalelse i avsnitt 4.3.4.
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Tas til orientering. Se kommentar til høringsuttalelse i avsnitt 4.3.4.

Kostnader:
10. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.14 og punkt 2.d under hovedmerknader til høringsuttalelsen.
Hastighet/kapasitet:
11. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.10.
12. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.10. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Bane NOR laget
en faglig utredning for en fremtidig jernbaneløsning mellom Hokksund og Kongsberg som skal
danne et grunnlag for en eventuell videre planlegging. Det er ikke endelig besluttet at dimensjonerende hastighet på vestsiden av Hokksund stasjon skal være 50 km/t.
13. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.11 og punkt 2.d under hovedmerknader til høringsuttalelsen.
14. Tas til orientering. Se avsnitt 3.1, samt mål og krav i hovedrapport for konsekvensutredningen [3].
15. Tas til orientering. Se punkt 2.d under hovedmerknader til høringsuttalelsen.
Interessentene har for øvrig i omtalen av kjøretider referert til KVU hovedrapport. Bane NOR gjør for
ordens skyld oppmerksom på at en konseptvalgutredning (KVU) ikke er det samme som en konsekvensutredning (KU) (se Tilleggsvurdering).
Grunnforhold:
16. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.7.
17. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.7.
18. Tas til orientering. Grunnundersøkelsene som er gjennomført høsten 2017, underbygger AEM-målinger og tidligere grunnundersøkelser. Se avsnitt 3.3.7.
19. Tas til orientering. Bane NOR har hatt en konservativ tilnærming til grunnforhold i kostnadsestimatene. Se avsnitt 3.1, 3.3.7 og 3.3.14.
Nærføringsulemper på Nordre korridor:
20. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.2.1 og punkt 2.a under hovedmerknader til høringsuttalelsen.
21. Tas til orientering. Støyreduserende tiltak (størrelse, plassering, utforming, høyde osv.) avklares i
senere planfaser (se avsnitt 3.3.5).
22. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.5.
23. Tas til orientering. Bane NORs visualisering av eksempel på støyskjerming som ble vist frem på folkemøter var basert på en støyskjerm med høyde 3 meter (ikke 4 meter) over spor. Den samme
høyden på støyskjerm er lagt til grunn i tilgrensende prosjekt (IC Drammen–Kobbervikdalen). Se
avsnitt 3.3.5 og kapittel 6 i tilleggsvurderingen [4].
24. Tas til orientering. Se avsnitt 3.1, 3.3.1 og 3.3.8.
25. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.1.
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Godstrafikk:
26. Tas til orientering. Regionale virkninger av dobbeltspor Gulskogen–Hokksund er belyst i egen fagutredning og omtalt i eget kapittel i hovedrapporten for konsekvensutredningen. Planprogrammet
gjenspeiler at dobbeltspor Gulskogen–Hokksund må ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere fremtidige behov for både person- og godstog. Hensetting er utelatt i fastsatt planprogram i henhold til
kommunale vedtak. Ventespor for godstog er et kapasitetsøkende og robustiserende tiltak.
27. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.12.
28. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.12.
29. Tas til orientering. Se avsnitt 3.1, 3.3.11 og 3.3.12.
Flom:
30. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.8 og punkt 2.g under hovedmerknader til høringsuttalelsen.
31. Tas til orientering. Linjeføringen ved Mjøndalen gravlund er ikke flomutsatt. Se avsnitt 3.3.8.
Anleggsperiode:
32. Tas til orientering. Anleggsgjennomføring vil bli nærmere avklart i senere planfase. Stengning av
Sørlandsbanen for trafikk i en lengre periode vil skape store utfordringer for person- og godstrafikk. Se kommentar til høringsuttalelse i avsnitt 4.3.1 punkt 7.
33. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.12 og kommentar til høringsuttalelse i avsnitt 4.3.1 punkt 9.
Trinnvis utbygging:
34. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.13.
4.4.5 Hilde Dahler Nordlid
Høringsuttalelsen er fra berørt grunneier på delstrekningen Gulskogen–Mjøndalen.

Oppsummering av høringsuttalelse:
1.

Hilde Dahler Nordlid påpeker viktigheten av sammenhengende jordbruksarealer med krysningsmuligheter for å unngå at traktorer, redskap, utstyr, planter og varer må kjøres i omvei.

2.

Hun oppfordrer til å utrede et alternativ som går mest mulig utenom dyrka mark, og i mye
mindre grad enn de tre korridorene som er foreslått. Uttaler at tunnelalternativ ble raskt forkastet av Bane NOR, blant annet på grunn av dårlig fjell [kostnader]. Hun mener at ved å legge jernbanen i Indre korridor, i skogkanten, og samtidig tilbakeføre dagens trasé til landbruk, vil en få en
BEDRE situasjon for matproduksjonen på Ytterkollen enn i dag.

3.

Hun oppfordrer til å løfte blikket et hakk og unngå at utredningen er basert på et for snevert
handlingsrom. Hun mener at det er for dumt at en eksisterende bru over E134 i Mjøndalen skal
være et fastpunkt og legge føringer for en ny jernbanetrasé som skal vare i nye 150 år. Kanskje
kunne også både Gulskogen og Mjøndalen stasjon ligget helt andre steder. Hun mener også at
Statens vegvesen og Bane NOR må samarbeide om en helhetlig utbyggingsplan, slik at en får
beste løsning totalt sett. Mener derfor at nytt dobbeltspor og ny E134 må planlegges sammen på
hele strekningen Gulskogen–Hokksund.
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En generell merknad er at boliger kan erstattes, men ikke matjord. Hun mener at samfunnet skal
sikre at vi har arealer å dyrke mat på i landet vårt. Da kan ikke det samme samfunnet bygge ned
den beste jorda.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering.
2.

Tas til orientering. Det vises til fastsatt planprogram (se avsnitt 3.2) og kommentar til høringsuttalelse i
avsnitt 4.3.5.

3.

Tas til orientering. Krav til prosjektet er at dagens plassering av stasjonene Gulskogen, Mjøndalen og
Hokksund beholdes. Flytting og/eller sanering av nevnte stasjoner er vurdert og forkastet. Jernbanebrua ved Mjøndalslokket (Fv28/E134) er fastpunkt, blant annet for å unngå uhensiktsmessige store
inngrep i tettstedet Mjøndalen. Statens vegvesen har ingen planer for utbygging av E134 på strekningen Gulskogen–Hokksund. Se avsnitt 3.3.9.

4.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.6.

4.4.6

Hilde Kristine Høivik

Oppsummering av høringsuttalelse:
Hilde Kristine Høivik gjør oppmerksom på at huset hennes (gnr 28/bnr 30) ikke er tegnet inn på kartet
som Bane NOR har lagt til grunn. Det samme gjelder nabohus (gnr 28/bnr 27). Interessent peker på at
det altså må legges til at to nye boliger står i fare for å måtte fjernes hvis alternativet med Søndre korridor skal velges. Begge hus er oppført i 2015/2016.

Bane NORs kommentarer:
•

Tas til følge. Nytt og oppdatert kartgrunnlag legges til grunn for videre planlegging (se avsnitt 3.3.2.1).

4.4.7 Hilde og Olaf Oulie
Hilde og Olaf Oulie kommenter innledningsvis at de er berørt av både Søndre og Nordre korridor. Det
er avgitt en felles høringsuttalelse fra en samlet gruppe av grunneiere (se avsnitt 4.4.4). Hilde og Olaf
Oulies høringsuttalelse omfatter noen ekstra betraktninger, ettersom grunneier også er berørt av den
nordlige korridoren.

Oppsummering av høringsuttalelse:
1.

Interessentene foreslår en ekstra utkjøring for Haftornveien i retning mot Mjøndalen (se skisse).
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2.

Interessentene mener at dagens jernbanetrasé gjennom Steinberg vil – med små justeringer –
tilfredsstille kravet til flom. Grunnforholdene er nevnt som en av utfordringene ved dagens
trase, men blir ikke bedre ved å flytte traseen til korridor sør.

3.

Interessentene uttaler at Søndre korridor vil rasere deres driftstun med potetpakkeri, potetlager, moderne korntørkehus, låve ombygd til lagring av poteter og maskiner, samt innhus og
gammelt stabbur. Virksomheten til interessentene kan derfor bli nedlagt, noe som vil ramme de
sterkt økonomisk da de er en familiebedrift. Potetproduksjon er arealkrevende, da potet bare
kan dyrkes på samme skifte(areal) hvert tredje år, samt at det kreves et godt jordsmonn. Interessentene er i den situasjon at de i tillegg til egne eide arealer får leie jord av tre naboer, som
alle blir berørt av Søndre korridor. Interessentene peker på at det er få arealer i distriktet som er
egnet til potetproduksjon. De mener derfor at det er helt avgjørende at det tas vare på denne
matjorda for kommende generasjoner.

4.

Interessentene konkluderer med:
a.

Det er ikke samfunnsforsvarlig å dele et sammenhengende, høyproduktivt og veldrevet
landbruksområde, når det finnes et godt alternativ, korridor nord for E134.

b.

Jernbaneverkets utfordringer ved korridor nord kan løses teknisk med dagens teknologi.

c.

Tapt matjord kan aldri erstattes.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas ikke til følge. Planforslaget er basert på sammenkobling av Haftornveien og Baneveien og etablering
av ny undergang til Steinbergveien.
2.

Tas til orientering. De nye flomkartene fra NVE (se avsnitt 3.3.8) innebærer at konsekvensene ved 200årsflom i Drammenselva generelt er blitt redusert på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund. Søndre korridor er ikke utsatt for flom i Drammenselva og grunnforholdene kan håndteres.

3.

Tas til orientering. Bane NOR er oppmerksom på verdiene i beskrevet anlegg og tilstreber dette hensyntatt i videre prosjektering.

4.

Tas til orientering.
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Jan Erik Tveten

Oppsummering av høringsuttalelse:
Høringsuttalelsen er identisk med Aksjonsgruppen MOT dobbeltspor gjennom Steinberg.

Bane NORs kommentarer:
•

Tas til orientering. Se kommentarer til Aksjonsgruppen MOT dobbeltspor gjennom Steinberg sin høringsuttalelse i avsnitt 4.3.2.

4.4.9 Per Oskar Sandberg
Per Oskar Sandberg er eier av eiendommen med gnr./bnr. 33/54 i Nedre Eiker kommune.

Oppsummering av høringsuttalelse:
1.

Interessent gjør i sin høringsuttalelse oppmerksom på at Kilen-området har rødlistearter som salamander, våtmarksområde for forskjellige vadefugler som sothøne som har hekket, pluss andre
vadere. Vannputten kalt «Kjærringhøln» inneholder en egen stamme karrus (fisk). Videre er Samuelsgata en eldgammel ferdelsåre mellom elva og bebyggelsen på Horne og antagelig videre til
Vestfossen og Kongsberg. Samuelsgata med steingjerder (kan ha blitt fjernet de senere år) går
parallelt med Ottobakken.

2.

Som interessent av eiendom som grenser opp til dagens jernbane, forventer interessent å få direkte informasjon fra Bane NOR om eiendommen blir berørt og ikke bare beskjed gjennom folkemøter.

Bane NORs kommentarer:
1. Tas til orientering.
2.

Tas til orientering. Dersom eiendommen blir berørt i reguleringsplanprosessen, vil grunneier bli kontaktet direkte.

4.4.10 Runar Gevelt
Merknader og innspill er avgitt av Runar Gevelt, grunneier av gnr./bnr. 14/1 i Øvre Eiker kommune.
Nabo Johan Nedberg er også oppgitt som avsender på hoveddokumentet.

Oppsummering av høringsuttalelse:
Høringsuttalelsen består, i tillegg til hoveddokumentet, av til sammen 21 dokumenter:
•
•
•
•
•

Løsning kurvatur inn mot Hokksund (e-post datert 22.06.2017 og skisse)
Begjæring til Bane NOR om innsyn i kalkulasjon for Søndre korridor opp mot Nordre korridor (epost datert 06.07.2017)
Skisse av antatt kvikkleire på gnr. 14-1
Bilde av Bane NORs momenter vedr. anbefalt Søndre korridor
E-post (datert 16.08.2017), hvor Bane NOR blir bedt om at begge traseer (Søndre og Nordre) blir
behandlet likt
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Bilde av flom på naboeiendommen øst for 14-1
Bilde av Bane NORs forslag til 1270 meter lang bru over E134 og Loeselva
E-post (datert 10.01.2017) med forslag til løsning på hovedproblem ved Steinberg med oversiktskart som viser hvor detaljtegning er fra
Skisser av elveløp i dag Mjøndalen bru og skravert område hvor det bør mudres
Forslag jernbanetrasé ved Teigen/Loe med E134 flyttet på sørsiden av jernbanen
Kopi av Øvre Eiker kommune sin høringsuttalelse
Skisse med utførte og fremtidige grunnboringer på eiendom 14-1 med flomutsatt område skravert
Krav om justerte grunnboringer i forbindelse med varsel om grunnundersøkelser høsten 2017
Skisse med forslag til løsning for støttemur/støymur i Haftornveien
Skisse med normalprofil for dobbeltspor hentet fra konsekvensutredningen
Avisutklipp fra Bygdeposten 10.01.2017 med traktorer stilt opp i/nær Søndre korridor
Brev fra Samferdselsdepartementet (datert 10.07.2017) vedrørende spørsmål om minimum hastighetsgrense på 160 km/t

Hovedkonklusjoner i høringsuttalelsen:
1.

Runar Gevelt støtter høringsuttalelsen til Øvre Eiker kommune. Tar til orde for at planarbeidet
må korrigeres til faktiske forhold, samt at både Statens vegvesen og Vassdragsvesenet tas inn i
videre planarbeid.

2.

Siden Samferdselsdepartementet ikke har noen krav i forbindelse med minstehastighet, mener
han at Bane NOR/Buskerudbyen bør sette dette kravet til 130 km/t på strekningen Mjøndalen–
Hokksund inntil videre, med mulighet for å kjøre fortere der forholdene tillater det.

3.

Han mener at Nordre korridor ikke er behandlet med riktig faktagrunnlag. Spesielt gjelder dette:
a.

«Den uløselige problemsvingen» ved Teigen/Loe, som etter grunneiers syn resulterer i
en altfor dyr og ruvende bru. Han foreslår at Bane NOR, Statens vegvesen og Vassdragsvesenet sammen løser problemområdet på nordlig trase ved Teigen/Loe, slik som
beskrevet i vedleggene til høringsuttalelsen. Uten denne massive brua mener interessent at både vei og elv kan flyttes på sørsiden av nytt dobbeltspor. Kurveradius for jernbane er 1200 m (se skisse nedenfor). Videre foreslår han at det bør ses på gammel jernbanetrasé (som blir til overs) som en godsterminal med på- og avlasting for bedriftene
Loe og Teigen + andre. Han mener at dette vil tilfredsstille myndighetenes krav om at
mer gods må transporteres miljøvennlig.
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b.

Hevder at Bane NOR har stilt krav om at «dobbeltspor på Steinberg krever en 70 meter
bred trasé i anleggsperioden» og riving av mange titalls hus. Tar til orde for at anleggsgjennomføring og støyskjerming kan skje mer skånsomt. Foreslår at Bane NOR velger å
bruke støyskjermer av lav type, maks 2 meter, forutsatt at det er skinnegangsbråk som
lager støyen. At tog ses over støygjerde, anses ikke for å være noe problem.

c.

Hevder at «eksisterende trasé ikke er flomutsatt», noe Søndre korridor er. Mener at
Bane NOR sammen med Vassdragsvesenet må se på flomproblematikken og løsningsbehovet ved nedre bru ved Mjøndalen. Foreslår at utløpet på bassenget i området
Mjøndalen Krokstadelva mudres, så vannet ikke demmes opp ved flom. Ønsker at
denne løsningen kontrolleres/verifiseres i en modell (f.eks. av Sintef). Interessent mener at dette er årsaken til alle flomproblemer i området.

4.

Han peker på at det ikke er gjennomført grunnboringer i Søndre korridor. Konsekvensen av at
det etter grunneiers syn ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til grunnforhold og flom/overvann, at
kostnadsestimatet blir usikkert.

5.

Han peker på at matjorda på eiendommen hans er av beste kvalitet. Etablering av dobbeltspor i
Søndre korridor vil skape driftsmessige utfordringer for jordbruket. Grunneiere og befolkningen
på Steinberg har innrettet seg etter at jernbanen skal følge eksisterende trasé også i fremtiden.

Kommentarer til Bane NORs begrunnelser for korridorvalget:
6.

«Minst støyplage»: Interessent hevder at Søndre korridor er like støyutsatt for Steinbergs befolkning som Nordre korridor som følge av at den fremherskende vindretningen er fra sør/sørøst.

7.

«Mulighet for alternativ utvikling»: Interessent mener at det er rom for slik utvikling sør for eksisterende trasé, eksempelvis i skog- og fjellområdet opp mot Horne.

8.

«Best samfunnsmessig nytte»: Interessent stiller seg undrende til om dette er annerledes her
enn i Mjøndalen og Hokksund?

9.

«Lavest investeringskostnad»: Interessent hevder at dette er umulig å vite uten å ha foretatt
grunnboringer.

10. «Kortest reisetid»: Interessent påpeker at hvis man «sammenligner spade mot spade» med
ingen stopp hverken i Søndre korridor eller Nordre korridor, så vil traseene nesten være likeverdige med hensyn til reisetid. Interessent anslår tidsforskjellen til 4 sekunder. Interessent viser til
at Bane NOR har gått ut med 33 sekunder, men at Bane NOR har moderert seg til 12 sekunder.
11. «Best jernbaneteknisk løsning»: Interessent mener at dette antagelig ikke stemmer hvis skissert
løsning ved Teigen/Loe i Nordre korridor legges til grunn, samt at forekomster av kvikkleire og
flomfare i Søndre korridor hensyntas.
12. «Ikke flomutsatt»: Interessent mener at Søndre korridor er flomutsatt flere steder på grunn av
topografien med skråning sørfra i hele korridoren. Interessent opplyser at området har hatt
flomerstatning senest i 2012.
Anbefaling:
13. Dobbeltspor i Nordre korridor. Dette er begrunnet med at Steinbergsamfunnet har hevd på
denne traseen. Dersom Bane NOR ikke oppgraderer eksisterende trasé til dobbeltspor, mener
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interessent at Steinbergsamfunnet og nærliggende gårdsbruk/bebyggelse har blitt holdt for
narr.

Bane NORs kommentarer:
Hovedkonklusjoner i høringsuttalelsen:
1.

Tas til orientering. I planprosessen har Bane NOR hatt dialog både med Statens vegvesen (se avsnitt 3.3.9) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (bl.a. vedrørende flomforhold i Drammenselva og sidevassdrag).

2.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.10.

3.

Tas til orientering. Bane NOR har følgende kommentarer til de enkelte temaene som er nevnt:
a.

Alle korridoralternativene er likebehandlet i konsekvensutredningen (se avsnitt 3.3.9,
3.3.10 og 3.3.12). Brukonstruksjonen i Nordre korridor er en konsekvens av tekniske krav
som er satt til prosjektet. Se også kommentar til høringsuttalelse i avsnitt 4.2.3. Etablering
av ny godsterminal inngår ikke i dette prosjektet.

b.

Som grunnlag for sammenligning av korridoralternativer i konsekvensutredningen, utarbeidelse av kostnadsestimat og kartlegging av antall boliger som potensielt kan bli berørt
av et dobbeltspor, er det lagt til grunn et tiltaksareal for dobbeltspor som er 60 meter
bredt. Bredden er basert på et normalprofil for dobbeltspor på 30 meter, samt et anleggsbelte på 15 meter på begge sider av sporet. Antall boliger som vil måtte innløses som
følge av etablering av dobbeltspor, vil bli avklart nærmere i senere planfaser (se avsnitt
3.3.2.1). Det samme vil anleggsgjennomføring og støyskjermingstiltak (se avsnitt 3.3.5).

c.

Ifølge NVEs oppdaterte flomsonekart er eksisterende trasé gjennom Steinberg eksponert
mot 200-årsflommen i Drammenselva (se avsnitt 3.3.8). Søndre korridor kan være noe
utsatt ved ekstremnedbør, ettersom traseen delvis går gjennom skrånende terreng. Se
fagrapport for flom og overvann [9], samt avsnitt 3.3.8. For eventuelle flomreduserende
tiltak i Drammenselva med sidevassdrag henvises det til NVE.

4.

Tas til orientering. Grunnundersøkelsene som er gjennomført høsten 2017, underbygger AEM-målinger og tidligere grunnundersøkelser (se avsnitt 3.3.7). Se forøvrig avsnitt 3.3.14.

5.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.6 og 3.3.2.2.

Kommentarer til Bane NORs begrunnelser for korridorvalget:
6.

Tas til orientering. Støyberegninger og -vurderinger er basert standardiserte metoder. Støyreduserende tiltak vil bli avklart i senere planfase (reguleringsplan). Se avsnitt 3.3.5.

7.

Tas til orientering.

8.

Tas til orientering. Den samfunnsøkonomiske analysen er foretatt i henhold til standard metodikk
for konsekvensutredninger. Analysen har til formål å avdekke samlede effekter av tiltaket for samfunnet. Effekter er ikke presentert på lokalt nivå, hverken for Steinberg, Mjøndalen eller Hokksund.

9.

Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.14 og punkt 4 over. Planforslaget er basert på tilstrekkelig og etterrettelig informasjon til å foreta valg av korridoralternativ.
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10. Tas til orientering. Se avsnitt 3.3.11.
11. Tas til orientering. Jernbanetekniske løsninger handler om teknisk utforming, drift, vedlikehold og
videreutvikling. Se avsnitt 3.1.
12. Tas til orientering. Se punkt 3.c under hovedkonklusjoner for denne høringsuttalelsen, samt avsnitt
3.3.8.
Anbefaling:
13. Tas til orientering.
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5 ENDRINGER I PLANFORSLAGET ETTER HØRING OG
OFFENTLIG ETTERSYN
Som følge av offentlig ettersyn og høring av forslaget, er det gjort endringer i KDP med KU slik det
fremkommer av Tabell 5.1. Konsekvensutredningen er ikke oppdatert, men den er supplert med dokumentet «Kommunedelplan med konsekvensutredning – Tilleggsvurdering» [4]. Tilleggsvurderingen tar
for seg gjennomgående problemstillinger fra merknadsbehandlingen, og har til hensikt å svare ut
merknadene på en tilfredsstillende måte.
Tabell 5.1: Endringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn.
Dokument

Endring

Plankart Drammen

•

•
•
Planbestemmelser
Drammen

•
•
•
•
•

Plankart Nedre Eiker

•
•
•

Planbestemmelser
Nedre Eiker

•
•
•
•
•

Plankart Øvre Eiker

•
•
•
•

Planbestemmelser
Øvre Eiker

•
•
•
•
•

Planbeskrivelse

•
•

Arealformål, hensynssoner og bestemmelseområder fra gjeldende kommuneplan er innarbeidet i
plankartene (til informasjon er det ingen hensynssoner for vei i kommuneplanen innenfor planområdet
til kommunedelplanen)
Tittelfeltet er revidert med dato for offentlig ettersyn og dato og informasjon angående revisjon etter
høring og offentlig ettersyn
Plan-ID er påført
Ivaretar Statens vegvesens vedtatte reguleringsplan for E134
Ivaretar Statens vegvesens generelle behov for drift og vedlikehold av veinettet
Nye bestemmelser om at bestemmelsene i vedtatt kommuneplan fortsatt skal gjelde for arealformålene og bestemmelseområdene som er innarbeidet i plankartet
Retningslinjer er revidert
Plan-ID er påført
Arealformål, hensynssoner og bestemmelseområder fra gjeldende kommuneplan er innarbeidet i
plankartene
Tittelfeltet er revidert med dato for offentlig ettersyn og dato og informasjon angående revisjon etter
høring og offentlig ettersyn
Plan-ID er påført
Ivaretar Statens vegvesens vedtatte reguleringsplan for E134
Ivaretar Statens vegvesens generelle behov for drift og vedlikehold av veinettet
Nye bestemmelser om at bestemmelsene i vedtatt kommuneplan fortsatt skal gjelde for arealformålene og bestemmelseområdene som er innarbeidet i plankartet
Retningslinjer er revidert
Plan-ID er påført
Arealformål, hensynssoner og bestemmelseområder fra gjeldende kommuneplan er innarbeidet i
plankartene
Tittelfeltet er revidert med dato for offentlig ettersyn og dato og informasjon angående revisjon etter
høring og offentlig ettersyn
Hensynssone for bevaring av kulturmiljø for Hokksund stasjon er gjort om til hensynssone for båndlegging etter kulturminneloven i tråd med kommuneplanen
Plan-ID er påført
Ivaretar Statens vegvesens vedtatte reguleringsplan for E134
Ivaretar Statens vegvesens generelle behov for drift og vedlikehold av veinettet
Nye bestemmelser om at bestemmelsene i vedtatt kommuneplan fortsatt skal gjelde for arealformålene og bestemmelseområdene som er innarbeidet i plankartet
Retningslinjer er revidert
Plan-ID er påført
Kapittel 1: Innledning er revidert
Kapittel 2: Oppdatert:
o I henhold til ny NTP 2018–29
o Prosjektmål i henhold avtalevedlegg mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet
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Endring

•

•

•

•

o
o

Med høringsprosess
Med videre prosess

o
o
o

Avsnitt om «Normalprofil for dobbeltspor» flyttet til kapittel 4
Ny omtale for Mjøndalen stasjon
Grunnforhold oppdatert i henhold til nye grunnboringer og flyttet til kapittel 4

o
o
o
o
o
o
o

Tekstlige endringer i beskrivelse av korridorer
KU oppdatert med utredning av folkehelse for Nordre og Søndre korridor
Nytt avsnitt «Naturgitte forhold i planområdet»
Nytt avsnitt «Utfordringer i tiltaksområdet»
Tekstlig oppretting i tabell 4.2
Nye reisetider i tabell 4.3
Avsnitt «Anbefaling» flyttet til kapittel 5 og utdypet

o
o
o
o

Nøkkeltall for korridoranbefaling konvertert fra tabell til tekst.
Reviderte tall for omtale av antall boliger med risiko for innløsning
Revidere/oppdatere beskrivelse av delstrekningene
Ny oversiktsfigur for Hokksund stasjonsområde

o
o

Avsnitt 6.1: Nytt utsnitt av plankart i Hokksund
Avsnitt. 6.1 og 6.2: Tekstlige endringer knyttet til innarbeiding av arealformål, hensynssoner og bestemmelseområder samt båndleggingssonene
Nytt avsnitt under ROS-analyse: «Områdestabilitet og kvikkleire»

Kapittel 3:

Kapittel 4:

Kapittel 5:

Kapittel 6:

o
•

Kapittel 7:
o

o
o
o
o
o

o
o

Ytterligere presiseringer under:
▪
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
▪
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
▪
Lov om forvaltning av naturens mangfold
▪
Flaum og skredfare i arealplaner
▪
Nasjonal jordvernstrategi
Nytt avsnitt «Lov om folkehelse»
Nytt avsnitt «Nasjonale mål for vann og helse»
Oppdaterte regionale planer i henhold til endringer siden forrige revisjon
Oppdaterte lokale planer i henhold til endringer siden forrige revisjon
Nye lokale planer:
▪
Reguleringsplan for «Sementveien 33»
▪
Områderegulering for Mjøndalen sentrum
▪
Reguleringsplan for flomsikring av Mjøndalen sentrum
▪
Tiltakskonsesjon massetak Ryghkollen
Oppdaterte tilgrensende planer for jernbaneprosjekter i henhold til endringer siden
forrige revisjon
Mindre tekstlige endringer i Bane NORs besvarelse av forhold knyttet til annen planlegging
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