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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Drammen kommune er tilfreds med at Bane NOR har lagt ut forslag til kommunedelplan
for nytt dobbeltspor på strekningen mellom Gulskogen og Hokksund på offentlig ettersyn.
Dette er i tråd med Buskerudbyens satsing på tog som grunnstammen for
persontransport, for bydelen Gulskogen som framtidige utviklingsområde og Gulskogen
stasjon som knutepunkt.
2. Drammen kommune støtter Bane NORs anbefaling om Midtre korridor på strekningen
Gulskogen - Mjøndalen.
3. Drammen kommune ber Bane NOR om å prioritere arbeidet med reguleringsplan for
strekningen Gulskogen - Mjøndalen.
4. Drammen kommune ber Bane NOR om å prioritere arbeidet med 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.

Trond Julin
rådmann
Bertil Horvli
byutviklingsdirektør

Høring - Nytt dobbeltspor Gulskogen-Hokksund, forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning
Hensikt med saken
Hensikten med kommunedelplanen og den tilhørende konsekvensutredningen er å avklare
framtidig korridor for dobbeltsporet jernbane mellom Gulskogen og Hokksund med tilhørende
anlegg som muliggjør økt frekvens i togtilbudet.
Hensikten med saken er å avgi en høringsuttalelse til Bane NORs forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning. Bane NOR vil deretter foreta merknadsbehandling før kommunedelplanen
skal sluttbehandles i den enkelte kommune.
Bakgrunn
Bane NOR igangsatte i 2016 arbeid med kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund.
Planen omfatter Drammen kommune, Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker kommune.
Planprogram for kommunedelplan ble stadfestet av bystyret 21.6.2016, , se sak 111/16.
Bane NOR la 15.6.2017 ut forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen GulskogenHokksund til høring og offentlig ettersyn. Fristen for høringsuttalelse er satt til 4.9.2017, men
Drammen kommune har fått utsatt frist for politisk behandling av høringsuttalelse.
Bane NOR har lagt ut forslag til kommunedelplan for dobbeltspor med konsekvensutredning til
høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 tredje ledd og 4-2. Bane
NOR kan i samråd med kommunen(e) legge forslag til plan direkte ut på høring og offentlig
ettersyn. Kommunen(e) skal selv behandle og gjøre vedtak av kommunedelplanen for
dobbeltspor.
Bane NOR har lagt til rette for omfattende informasjon og muligheter til medvirkning. Det ble i
juni avholdt 3 åpne folkemøter, et i hver kommune. Folkemøtene var svært godt besøkt. I løpet av
august er det invitert til i alt 5 åpne kontordager der enkeltinnbyggere kan få svar på konkrete
spørsmål. I tillegg har det vært avholdt egne møter med ulike interessegrupper.
Strekningen Gulskogen-Hokksund
Bane NOR har utredet 3 alternative korridorer på strekningen Gulskogen-Mjøndalen. Mellom
Gulskogen og Mjøndalen foreslår Bane NOR i kommunedelplanen å bygge langs dagens
jernbanespor i en midtre korridor som beslaglegger minst jordbruksareal sammenlignet med
øvrige korridorer. Dobbeltsporet vil i hovedsak gå langs dagens jernbane og gir størst mulighet for
trinnvis utbygging.

Strekningen Hokksund-Mjøndalen
Bane NOR har utredet 2 alternative korridorer på strekningen Mjøndalen-Hokksund. Søndre
korridor er anbefalt av Bane NOR på strekningen Mjøndalen-Hokksund. Søndre korridor er
vurdert til å være minst konfliktfylt med tanke på tettsteder på strekningen og ha lavest
investeringskostnader, men er samtidig vurdert til å ha meget store negative konsekvenser for
jordbruksresursene i området med beslag av 226 dekar fulldyrket mark.

Hensetting for persontog
Jernbaneverket har tidligere gjennomført utredningen ”Hensetting Østlandet”. Utredningen
anbefalte hensettingsanlegg lokalisert nær Drammen med 30 nye hensettingsplasser på
mellomlang sikt (innen 2030), og ytterligere 40 plasser i arealreserve. Det er allerede i dag mangel
på hensettingsplasser i Drammen. I tillegg reduseres dagens hensettingsareal som følge av
omregulering og ombygging av Drammen stasjon. Bygging av et hensettingsanlegg nær Drammen
må derfor koordineres med ombygging av Drammen stasjon og utbygging av InterCity fra
Drammen til Kobbervikdalen.
Da planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn var det forutsatt at kommuneplanen også
skulle omfatte et nytt hensettingsanlegg på strekningen Gulskogen-Mjøndalen. Jernbaneverket
besluttet som en del av merknadsbehandlingen av planprogrammet at lokalisering av
hensettingsanlegg ikke skulle realitetsbehandles gjennom kommunedelplan for dobbeltspor
Gulskogen – Hokksund før man har sett flere alternativer i sammenheng. Jernbaneverket varslet i
2016 at de ville igangsette en egen kommunedelplan for hensetting der man ser på et område i

en radius på inntil 3-4 mil fra Drammen. For Kommunedelplan for dobbeltsporet innebærer det at
Bane NOR har gjennomført konsekvensutredning for de to foreslåtte lokasjonene på strekningen
mellom Gulskogen og Hokksund, men disse er ikke en del av forslaget til kommunedelplan for
dobbeltsporet. Arealbeslaget for et eventuelt hensettingsanlegg er likevel ivaretatt da
kommunedelplan foreslår å båndlegge et 200 meter bredt belte på hele strekningen.

Høringsuttalelser fra Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune
Forslaget til kommunedelplan omfatter 3 kommuner, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Det
har derfor vært naturlig med et samarbeid på tvers av kommunene når det gjelder
saksbehandling av Bane NORs forslag. Rådmannen har likevel valgt å fokusere høringsuttalelsen
på forhold som angår Drammen kommune, men redegjør her kort for høringsuttalelsene som er i
ferd med å bli behandlet i Nedre Eiker og Øvre Eiker.
Nedre Eiker kommune
Nedre Eiker behandler sin høringsuttalelse i kommuneplanutvalget 30.8. og kommunestyret 6.9.
Momenter fra rådmannens innstilling:
Slutter seg til Bane NORs forslag om Midtre korridor på strekningen Gulskogen-Hokksund,
forutsatt bedre detaljering av hensynssone

Krever at Mjøndalen stasjon må omfattes av kommunedelplanen, eller Bane NOR må
levere planforslag for detaljregulering
Avventer å ta stilling til anbefalt korridor på strekningen Mjøndalen-Hokksund, og
anbefaler ytterligere utredninger bl.a. med ny stasjon på Steinberg i begge
korridoralternativene
Anbefaler at det igangsettes detaljregulering på strekningen Gulskogen-Mjøndalen,
uavhengig av framdriften på strekningen Mjøndalen-Hokksund
Kommuneplanutvalget sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling. I tillegg ble ordførers
tilleggsforslag enstemmig vedtatt:
Følgende to kulepunkter legges til under avsnittet: Strekning Mjøndalen-Hokksund:
• To tog i timen for lokaltrafikken.
• Betydningen av utspillet fra Statens Vegvesen knyttet til jernbaneutbyggingen og E134.
Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker behandler sin høringsuttalelse i kommuneplanutvalget 30.8 og kommunestyret 20.9.
Momenter fra rådmannens innstilling:
Anbefalingen om i hovedsak å følge nåværende trase på strekningen GulskogenMjøndalen støttes.
Valg av trase for strekingen 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 E 134. Det bør derfor
gjøres ytterligere utredninger av mulige justeringer av begge de to hovedkorridorene før
kommunedelplanen legges fram til endelig behandling.
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.
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.
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.
Kommuneplanutvalget sluttet seg enstemmig til rådmannens innstilling.
Forhold spesifikke for Drammen kommune
De 3 korridorene som er utredet mellom Gulskogen og Hokksund avviker ikke vesentlig fra
hverandre innenfor Drammen kommunes grenser. Søndre og Nordre korridor ville beslaglagt mer
landbruksareal enn den anbefalte korridoren.
Bane NORs forsalg til kommunedelplan omfatter et bredt belte på hver side av eksisterende spor.
En vedtatt kommunedelplan med denne utstrekningen båndlegger store arealer i Drammen
kommune som er avsatt til framtidig boligområde.

Rådmannens vurdering
Gjennom Buskerudbysamarbeidet og arbeidet med Buskerudbypakke 2, er økt togtilbud mellom
Drammen og Hokksund et helt sentralt element i det framtidige transportsystemet. Planlegging av
dobbeltsporet fram til Hokksund, er første etappe for planlegging av hele strekningen fram til
Kongsberg. Rådmannen ser det som positivt og nødvendig at planarbeidet for dobbeltsporet
mellom Gulskogen og Hokksund videreføres og konkluderes slik at det gir grunnlag for videre
planlegging og bevilgninger gjennom Nasjonal transportplan.
Rådmannen støtter Bane NOR i anbefalingen av Midtre korridor på strekningen GulskogenMjøndalen. Alternativet, som i hovedsak følger eksisterende spor, medfører noe beslag av dyrket
mark, men mindre enn de andre korridorene som har vært utredet. I tillegg legger denne
korridoren til rette for muligheten for etappevis utbygging.
Rådmannen mener at det ikke vil være naturlig for Drammen kommune å ha en mening om
hvilken korridor som anbefales på strekningen Hokksund-Mjøndalen, men har forståelse for at
Nedre Eiker og Øvre Eiker etterlyser ytterligere konkretisering av konsekvensene av de to
korridorene.
Rådmannen er kritisk til at Jernbanedirektoratet / Bane NOR ikke har prioritert å arbeide med
lokalisering av hensetting parallelt med arbeidet med kommunedelplanen. Det innebærer at store
arealer i Drammen fortsatt vil være båndlagt både som en følge av kommunedelplanen og som
følge av usikkerheten rundt hensetting. Kommunedelplanen foreslår å båndlegge et bredt belte,
tilstrekkelig bredt til også å ivareta muligheter for hensetting både på Kleggen og på Langum.
Bystyret har tidligere vært svært tydelige på at de ikke kan akseptere Kleggen som alternativ for
hensetting. Når dette arealet likevel er båndlagt gjennom kommunedelplanen for dobbeltspor, vil
det ikke være mulig å komme i gang med utbygging av store områder som i kommuneplanens
arealdel er avsatt til framtidige boligområder. Rådmannen kan ikke se noen annen begrunnelse
for at korridoren er så bred mellom Gulskogen og Pukerud enn at det båndlegges for eventuelt
hensettingsareal. Rådmannen mener at en slik båndlegging bør kun skje gjennom en egen
planprosess for hensetting. Rådmannen anbefaler derfor at Drammen kommune ber Bane NOR
innskrenke korridoren på strekningen Gulskogen - Pukerud til kun det som er nødvendig av
hensyn til videre planlegging av dobbeltsporet, og at arbeidet med lokalisering av hensetting
prioriteres.

Vedlegg:
1. Plankart Drammen
2. Planbestemmelser Drammen
3. Planbeskrivelse
4. Konsekvensutredning Hovedrapport
5. Saksframlegg og protokoll fra bystyrets høringsuttalelse til planprogrammet, se sak 54/16
6. Saksframlegg og protokoll fra formannskapets sluttbehandling av planprogrammet
21.6.2016, se sak 111/16
7. Link til fagrapporter
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Behandling:

Marianne Lundteigen (SP) fremmet følgende forslag alternativ til p. 2:
”Senterpartiet ber om at Drammen kommune ber Bane Nord om å utrede et fjerde
alternativ til dobbeltspor på valg av trasé fra Gulskogen og Mjøndalen, hvor traseen mellom
Gulskogen og Nedre Eikers grense og videre til Stryken blir lagt i tunnel.”
Forslaget til punkt 2 fra SP fikk 2 stemmer (SP + DB) og falt.
Punkt 1,3 og 4 i innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (SP + DB)

Vedtak:
1. Drammen kommune er tilfreds med at Bane NOR har lagt ut forslag til
kommunedelplan for nytt dobbeltspor på strekningen mellom Gulskogen og
Hokksund på offentlig ettersyn. Dette er i tråd med Buskerudbyens satsing på tog
som grunnstammen for persontransport, for bydelen Gulskogen som framtidige
utviklingsområde og Gulskogen stasjon som knutepunkt.
2. Drammen kommune støtter Bane NORs anbefaling om Midtre korridor på
strekningen Gulskogen - Mjøndalen.
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3. Drammen kommune ber Bane NOR om å prioritere arbeidet med reguleringsplan for
strekningen Gulskogen - Mjøndalen.
4. Drammen kommune ber Bane NOR om å prioritere arbeidet med 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.
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NEDRE EIKER KOMMUNE
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L.nr. 31373/2017 - Arkiv: 2015/5810 - N21

Høringsuttalelse fra Nedre Eiker kommune til Bane NOR sitt forslag til
kommunedelplan for dobbeltspor på sørlandsbanen på strekningen
Gulskogen-Hokksund etter politisk behandling.
Nedre Eiker kommune er positiv til at arbeidet med planlegging av nytt dobbeltspor er igangsatt.
Jernbanen er sentral i Nedre Eiker kommune og gir grunnlag for fortetting, vekst og utvikling. For
partnerne i buskerudbysamarbeidet er jernbanen bærebjelken for transportsystemet gjennom de 5
kommunene. Økning til to tog i timen på persontrafikk er viktig og nødvendig, og en forutsetning i
felles areal- og transportplan for kommunene i buskerudbysamarbeidet.
Nytt dobbeltspor fører også med seg ulemper. Dette kan være beslagleggelse av areal, støy og
barrierevirkning. Det finnes ikke et alternativ til utvidelse av jernbanen som blir uten konsekvenser,
men en må søke etter alternativ med minst mulig negative konsekvenser for samfunnet samtidig
som hensyn til prosjektmålene i kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund ivaretas
(herunder to tog i timen Drammen-Hokksund).

Mjøndalen stasjon
Stasjonsområdet i Mjøndalen er ikke omfattet av kommunedelplan for dobbeltspor, med
begrunnelse i at det her er igangsatt detaljregulering. I planbeskrivelsen til kommunedelplan for
dobbeltspor Gulskogen-Hokksund er det beskrevet at Mjøndalen stasjon «...vurderes i
Knutepunktutvikling Mjøndalen og i reguleringsplanarbeid for Mjøndalen stasjon». Det er også
beskrevet at Mjøndalen stasjon skal rustes opp i forbindelse med sikringstiltak på stasjonen. Nedre
Eiker kommune har ikke fått noe avklaring på fremdrift for detaljregulering av Mjøndalen stasjon.
Det er behov for avklaring på fremdrift og hva som inngår i detaljregulering for Mjøndalen stasjon.
Mange huseiere/grunneiere blir berørte av planarbeidet og venter på avklaring. Nedre Eiker
kommune krever at det leveres planforslag for detaljregulering av Mjøndalen stasjon eller at
kommunedelplanen vil omfatte stasjonsområdet mer detaljert, slik at dette er avklart før behandling
og vedtak av kommunedelplan for dobbeltspor.
Utredning av undergang for bil, buss, gående og syklende i Industrigata må videreføres i
kommunedelplanen dersom detaljreguleringen for Mjøndalen stasjon tas inn i
dobbeltsporprosjektet.

Postboks 399, 3051 Mjøndalen
Besøksadresse: Rådhusgata 2
Tlf.: 32 23 25 00
E-post: post@nedre-eiker.kommune.no

Dato

Vår ref. -/

Strekning Gulskogen-Mjøndalen
Midtre korridor er blitt foreslått av Bane NOR i forslag til kommunedelplanen. Bane NOR sin
begrunnelse for anbefalingen er at korridoren gir minst arealbeslag og oppstykking av
jordbruksarealer.
Nedre Eiker kommune slutter seg til anbefalingen av midtre korridor på strekningen GulskogenMjøndalen, under forutsetning av at det gis bedre detaljering av hensynsone i plankartet og antall
bygninger som risikerer innløsning på strekningen. Med detaljering menes bygg/areal som man
allerede nå vet at ikke kommer til å bli berørt av ny trase, tas ut av hensynsonen. Når det gjelder
bedre detaljering av hvilke bygg som risikerer innløsing er det et krav at dette kan presiseres bedre
enn forutsetningen med 60 meter bredde, spesielt i områder med tett bebyggelse. Det vises til IC
prosjektet på vestfoldbanen/Drammen hvor man i noen områder fikk vist en bedre detaljering av
berørte hus på kommunedelplannivå.
Videre planarbeid Gulskogen-Mjøndalen
Kommunen er kjent med at det har vært dialog mellom Bane NOR og Statens vegvesen for å drøfte
mulig samordning av dobbeltspor og sykkelekspressveiprosjektet. Nedre Eiker kommune krever at
det blir vurdert bruk av driftsvei som sykkelvei i neste planfase på denne strekningen.

Strekning Mjøndalen-Hokksund
Søndre korridor er anbefalt av Bane NOR på strekningen Mjøndalen-Hokksund. Søndre korridor er
vurdert til å være minst konfliktfylt med tanke på tettsteder på strekningen og ha lavest
investeringskostnader, men er samtidig vurdert til å ha meget store negative konsekvenser for
jordbruksresursene i området med beslag av 226 dekar fulldyrket mark. Med forutsetning om en 60
meter bred korridor risikerer inntil 9 boliger innløsning.
I vurderingen av nordre korridor er høyere investeringskostnader og betydelige inngrep i tettstedet
Steinberg med fysisk og visuell barrierevirkning vektlagt. På nordre korridor er beslag av fulldyrket
mark på 70 dekar. Med forutsetning om en 60 meter bred korridor kan inntil 72 hus risikere
innløsning.
Det er usikkerhet knyttet til kostnadsberegningene som er gjort i forbindelse med utredningen av
korridoralternativene. Kommunen er kjent med at det er normalt med +/- 40% i
kostnadsberegninger som gjøres i denne fasen av prosjektet. Denne usikkerheten mener kommunen
er for stor til at forskjellen i kostnad mellom nordre og søndre korridor er et argument når en skal ta
stilling til korridor. Det vises også til kravet om bedre detaljering av hvor mange hus som blir berørt
på Steinberg i nordre korridor.
Nedre Eiker kommune avventer å ta stilling til anbefalt korridor på strekningen MjøndalenHokksund til nevnte usikkerheter er redusert. Bane NOR anbefales å utrede begge korridorene på
strekningen videre for å gi et bedre grunnlag før beslutning av korridor på denne strekningen. Det er
videre et krav at både nordre og søndre korridor utredes med stasjon på Steinberg.
I videre arbeid er det et krav å minimum utrede (listen er ikke uttømmende):
• Stasjon på Steinberg i begge korridoralternativene.
• Bedre detaljering av berørte hus/eiendommer/dyrka mark inklusive støyskjerming og
lydisolering av hus.
• Beregninger med nye passasjertall på Steinberg stasjon.
• Vurderinger basert på oppdaterte flomkoter.
• Utvikling av Mjøndalen stasjon må inn i planen.
• To tog i timen for lokaltrafikken.
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Betydningen av utspillet fra Statens Vegvesen knyttet til jernbaneutbyggingen og E134.

Til videre planarbeid
Kommunen har tidligere spilt inn at en må etablere kulvert/bro ved Evja slik at det er mulig for
gående og syklende og krysse under jernbanen her som erstatning for stengt plankryssing ved Krok.
Det er et krav at dette blir vurdert ved detaljregulering av strekningen.

Båndleggelse
Mange huseiere kommer til å leve i usikkerhet om deres eiendom vil være innløsningspliktig etter at
korridor er valgt og frem til en har fått på plass en trasé. Nedre Eiker kommune har tidligere henstilt
Bane NOR om å ta et større ansvar enn lovens minstekrav ovenfor de huseiere/grunneiere som lever
i usikkerhet og som ønsker sine eiendommer innløst. Kommunen vil kreve at Bane NOR
straksinnløser bygninger så fort trasévalg er foretatt innenfor stadfestede korridorer og senest innen
utløpet av første kommunedelplanperiode (4 år).

Trinnvis utbygging
Hovedmålet er nytt dobbeltspor med to tog i timen mellom Drammen og Hokksund. Bane NOR må
se på mulighet for trinnvis utbygging som imøtekommer dette målet. Kommunen er langt på veg
enig i anbefalingen av midtre korridor mellom Gulskogen-Mjøndalen. Det anbefales derfor å
igangsette detaljregulering av denne strekningen så snart som mulig etter behandling av
kommunedelplanen i kommunene, parallelt med at beslutningsgrunnlaget for valg av korridor
Mjøndalen-Hokksund ferdigstilles.

Tom André Alstadsæther
Arealplanlegger
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor GulskogenHokksund.
Planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og hovedrapport finnes på denne lenken.
Øvrige dokumenter finnes på Bane NOR sin hjemmeside for dobbeltsporprosjektet.

Vedlegg
1

Høringsuttalelse fra Nedre Eiker kommune til Bane NOR sitt forslag til
kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen GulskogenHokksund

Sammendrag
Bane NOR igangsatte i 2016 arbeid med kommunedelplan for dobbeltspor GulskogenHokksund. Planen omfatter Drammen kommune, Nedre Eiker kommune og Øvre Eiker
kommune. Planprogram for kommunedelplan ble stadfestet av kommuneplanutvalget
15.06.2016 (sak 1/16). Bane NOR la 15.06.2017 ut forslag til kommunedelplan for
dobbeltspor på strekningen Gulskogen-Hokksund til høring og offentlig ettersyn. Fristen for
høringsuttalelse er 09.09.2017 for Nedre Eiker kommune.
Bane NOR har lagt ut forslag til kommunedelplan for dobbeltspor med konsekvensutredning
til høring og offentligettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7 tredje ledd og 4-2.
Bane NOR kan i samråd med kommunen legge forslag til plan direkte ut på høring og
offentlig ettersyn. Kommunen skal selv behandle og gjøre vedtak av kommunedelplanen for
dobbeltspor.
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SAKSUTREDNING
Hensikten med saken er å gi høringsuttalelse til planforslaget for dobbeltspor GulskogenHokksund som nå er ute til høring og offentlig ettersyn. Det blir Bane NOR som står for
merknadsbehandling etter at frist for høring og offentlig ettersyn er ute.
Siden vedtak av planprogrammet i 2016 har Bane NOR jobbet med fagrapporter som
resulterte i hovedrapport og utarbeidet planforslag for kommunedelplan med
konsekvensutredning for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund hvor Bane NOR kommer med
sine anbefalinger.
Forslag til høringsuttalelse fra Nedre Eiker kommune ligger som vedlegg til saken. Når
uttalelsen er behandlet i kommuneplanutvalget og kommunestyret blir denne, med eventuelle
tillegg fra politisk behandling, sendt til Bane NOR.
Høringsuttalelsen er sammenfattet av rådmannens innspill til planfaglige tema og signaler fra
presentasjon og diskusjon i kommuneplanutvalget 15.08.2017.

Konklusjon
Nedre Eiker kommune gir uttalelse som vedlagt Høringsuttalelse fra Nedre Eiker kommune.
Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Gulskogen-Hokksund.

Rådmannens innstilling:
Nedre Eiker kommune gir uttalelse som vedlagt Høringsuttalelse fra Nedre Eiker kommune.
Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Gulskogen-Hokksund.

Behandling i Kommuneplanutvalget - 30.08.2017:
Ordfører Bent Inge Bye fremmet følgende forslag:
Følgende to kulepunkter legges til under avsnittet: Strekning Mjøndalen-Hokksund:
•
•

To tog i timen for lokaltrafikken.
Betydningen av utspillet fra Statens Vegvesen knyttet til jernbaneutbyggingen og
E134.

Votering:
Forslaget fra ordfører Bent Inge Bye (AP) ble enstemmig vedtatt (11 stemmer).

Innstilling fra Kommuneplanutvalget - 30.08.2017:
Følgende to kulepunkter legges til under avsnittet: Strekning Mjøndalen-Hokksund:
•
•

To tog i timen for lokaltrafikken.
Betydningen av utspillet fra Statens Vegvesen knyttet til jernbaneutbyggingen og
E134.
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Behandling i Kommunestyret - 06.09.2017:
John Ragnar Stenersen (SP) fremmet følgende forslag:
Fullverdig utredning av trasé utenom dyrka mark på strekningen Gulskogen-Mjøndalen, så
nære E134 som mulig.
Votering:
Forslaget fra John Ragnar Stenersen (SP) falt med 5 stemmer (1 SP, 2 KRF, 1 MDG, 1 V)
mot 36 stemmer (15 AP, 14 H, 5 FRP, 1 SV, 1 Uavhengig).
Turid Solberg Thomassen (KRF) og John Ragnar Stenersen (SP) fremmet følgende
forslag:
Krav om å utrede stasjon på Steinberg i begge korridoralternativene utgår. Det bes kun om å
utrede videre nordre trasé med stasjon på Steinberg på strekningen Mjøndalen - Hokksund
med bakgrunn i overordnet jordvernhensyn.
Votering:
Forslaget fra Turid Solberg Thomassen (KRF) og John Ragnar Stenersen (SP) fikk 3
stemmer (1 SP, 2 KRF), 38 stemte imot (15 AP, 14 H, 5 FRP, 1 SV, 1 MDG, 1 V,
1 Uavhengig).
Turid Solberg Thomassen (KRF) og John Ragnar Stenersen (SP) fremmet følgende
forslag:
Det må avklares Statens holdning til innløsning av hus som ligger i berørt sone, og hvilke
betingelser man som huseier kan påregne.
Votering:
Forslaget fra John Ragnar Stenersen (SP) fikk 3 stemmer (1 SP, 2 KRF), 38 stemte imot
(15 AP, 14 H, 5 FRP, 1 SV, 1 MDG, 1 V, 1 Uavhengig).
Turid Solberg Thomassen (KRF) og John Ragnar Stenersen (SP) fremmet følgende
forslag:
Vurdering basert på akselrasjon-/retardasjons-data på strekningen.
Votering:
Forslaget fra Turid Solberg Thomassen og John Ragnar Stenersen (SP) fikk 4 stemmer (1 SP,
2 KRF, 1 Uavhengig), 37 stemte imot (15 AP, 14 H, 5 FRP, 1 SV, 1 MDG, 1 V).
Turid Solberg Thomassen (KRF) og John Ragnar Stenersen (SP) fremmet følgende
forslag:
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Med bakgrunn i framtidig sammenbindingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, en ny
vurdering av behovet for om dobbeltspor er nødvendig for å oppnå målet om to tog i timen.
Forslaget fremmet av Turid Solberg Thomassen (KRF) og John Ragnar Stenersen (SP) fikk
10 stemmer (2 KRF, 1 SP, 5 FRP, 1 SV, 1 Uavhengig). 31 stemte imot (15 AP, 14 H,
1 MDG, 1 V).
Kommunestyret drøftet seg fram til følgende tillegg:
Kulepunkt 2 i avsnittet: Strekning Mjøndalen – Hokksund skal lyde:
Bedre detaljering av berørte hus/eiendommer/dyrka mark inklusive støyskjerming og
lydisolering av hus.
Nytt kulepunkt:
Utvikling av Mjøndalen stasjon må inn i planen.
Votering:
Innstillingen fra kommuneplanutvalget med flertallsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 06.09.2017:
Nedre Eiker kommune gir uttalelse som vedlagt Høringsuttalelse fra Nedre Eiker kommune.
Kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Gulskogen-Hokksund.
Følgende kulepunkter legges til under avsnittet: Strekning Mjøndalen-Hokksund:
•
•
•

To tog i timen for lokaltrafikken.
Betydningen av utspillet fra Statens Vegvesen knyttet til jernbaneutbyggingen og
E134.
Utvikling av Mjøndalen stasjon må inn i planen.

Kulepunkt 2 i avsnittet: Strekning Mjøndalen – Hokksund skal lyde:
•

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

Saksbeh.: Morten Lauvbu
Saksmappe: 2015/11185 - 23328/2017
Arkiv: Q62

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på
Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører:
Hans Kristian Sveaas
Utvalgssaksnr Utvalg
3/17
Kommuneplanutvalget
124/17
Kommunestyret

Møtedato
30.08.2017
20.09.2017

Saksopplysninger/vurderinger
BANE Nor la 15.6.2017 ut høringsforslag for kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbeltspor Gulskogen – Hokksund, jf. høringsbrev, vedlegg 1. Planen omfatter arealer i
kommunene Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Siden det er staten ved BANE Nor som
fremmer planen, er også de berørte kommunene høringsinstans. Høringsfristen er 4. september
2017. BANE Nor er innforstått med at kommunestyret i Øvre Eiker behandler saken i sitt møte 20.
september 2017, slik at kommunen ikke vil sende over sitt formelle svar før denne behandlingen.
Etter at Bane Nor har bearbeidet merknader og foretatt eventuelle endringer, skal forslag til
kommunedelplan oversendes kommunene, og behandles i de 3 by- og kommunestyrene som skal
fatte egne vedtak i saken som planmyndighet.
BANE Nors anbefaling er at trasé for dobbeltspor i hovedsak følger nåværende trasé fra Gulskogen
til Mjøndalen. Fra Mjøndalen til Hokksund anbefales den sørlige korridoren. Det innebærer at
traséen foreslås lagt i landbruksområdene utenom Steinberg, og lenger unna bebyggelsen på
Loesmoen enn dagens trasé. Anbefalingen fremmes etter en samlet vurdering av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser.
Nærmere om grunnlaget for planforslaget
Kommunestyret i Øvre Eiker gjorde 22.06.2016 følgende vedtak ved behandlingen av
planprogrammet- K-sak 87/16:


Forslag til planprogram for Kommunedelplan for dobbeltspor og hensettingsanlegg
Gulskogen – Hokksund, datert 6.6.2016, vedtas, jf Plan- og bygningsloven § 11-13.



Jernbaneverket har som en konsekvens av innspill i høringsperioden, meddelt at de
igangsetter arbeidet med en egen kommunedelplan for hensetting i Drammensområdet
(inntil 3 – 4 mil fra Drammen). Øvre Eiker kommune forutsetter at planprogrammet
oppdateres i henhold til dette.



Eventuelle behov for nye passerings- og ventespor for godstog bør søkes ivaretatt utenfor
stasjonsområdene.

Begrunnelse
Det er svært gledelig og nødvendig at det er igangsatt planarbeid for jernbanen mellom Gulskogen
og Hokksund, slik at det muliggjør utbygging og økt togtilbud. Det er et krevende planarbeid som
skal gjennomføres, og det er viktig at Jernbaneverket fortsetter det offensive og inkluderende
1

informasjons- og medvirkningsarbeidet som er startet opp. Høringen av planprogrammet har ført
til endringer som i rimelig grad ivaretar Øvre Eiker kommunes tidligere innspill til
planprogrammet. Forslag til planprogram anses dekkende, og kan vedtas.
Planprogrammet ble fastsatt av Jernbaneverket (nå BANE Nor) 25.8.2016.
Nærmere om forslaget til kommunedelplan
Det er et omfattende materiale som er grunnlag for selve planforslaget. Det er utarbeidet egne
fagrapporter. Dette materialet er gjort tilgjengelig på BANE Nors hjemmeside, og er også publisert
på alle de tre kommunenes hjemmesider. Planforslaget og materialet kan leses her:
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dobbeltspor-gulskogen-hokksund/
Medvirkning og reaksjoner på forslaget til kommunedelplan
BANE Nor har lagt stor vekt på å følge opp kommunestyrets ønske om et aktivt informasjons- og
medvirkningsarbeid om planforslaget. Det er gjennomført folkemøter i de tre kommunene, møter
med interessegrupper og åpne kontordager i alle kommunene. Planmaterialet er gjort tilgjengelig på
BANE Nors hjemmeside og på hjemmesidene til kommunene. Det er rådmannens vurdering at
prosjektet også har lagt stor vekt på å være tilgjengelige for spørsmål og kommentarer. Det har
derfor vært stor aktivitet hos flere interessegrupper, til tross for at høringsperioden har vært nå i
sommermånedene. Det er likevel tydelig at det har vært utfordrende å reise en bred debatt som
inkluderer så bredt som en kunne ønsket seg for et så viktig samfunnsmessig utbyggingsprosjekt.
Rådmannens vurderinger
Øvre Eiker kommune har gjennom lang tid arbeidet for bedring av togtilbudet og nødvendig
utbygging av jernbanenettet på Sørlandsbanen/Randsfjordbanen. Det har vært mange initiativ og
arbeider som er igangsatt, men foreløpig med få konkrete resultater. Gjennom Buskerudbysamarbeidet og arbeidet med Buskerudbypakke2, er økt togtilbud mellom Drammen og
Hokksund et helt sentralt element i det framtidige transportsystemet. Avklaring av framtidig
utbygging av jernbanen i området har vist seg også å være en helt nødvendig forutsetning for en
nødvendig utbygging og oppgradering av Hokksund stasjon. Planlegging av dobbeltsporet fram til
Hokksund, er første etappe for planlegging av hele strekningen fram til Kongsberg. Rådmannen ser
det som positivt og nødvendig at planarbeidet for dobbeltsporet mellom Gulskogen og Hokksund
videreføres og konkluderes slik at det gir grunnlag for videre planlegging og bevilgninger gjennom
Nasjonal transportplan.
Oppdraget for kommunedelplanen er gitt gjennom planprogrammet. De geografiske punktene ved
stasjonene Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund ligger fast. De tekniske kravene til hastighet,
kurvatur, tekniske anlegg mv følger av statens krav til bygging av dobbeltspor. Gjennom møter og
diskusjon er det framkommet mange synspunkter på slike tekniske forhold. Rådmannen vurderer
det slik at de tekniske kravene i planprogrammet er fulgt opp i forslaget til kommunedelplan, på det
nivået som skal avklares i en kommunedelplan. Rådmannen ser heller ikke at det nå er anledningen
for å diskutere selve konseptet for jernbanestrekningen med regiontog og godstrafikk.
Rådmannen vurderer det imidlertid som en stor svakhet at tilleggsoppdraget som er gitt om å utrede
nødvendig behov for dobbeltspor for å ha kapasitet til 2 tog i timen til Hokksund, ikke er ferdigstilt
sammen med det øvrige materialet som er lagt ut til høring. Rådmannen vurderer det slik at dette
materialet må være på plass før kommunedelplanen for dobbeltsporet fremmes til endelig
behandling. Det har vært antydet at etappevis utbygging kan gjøre det mulig å få fram to tog i timen
til Hokksund, og rådmannen mener dette er et nødvendig faktagrunnlag for behandling av
planforslaget.
Det framstår også som en vesentlig mangel at kommunedelplanen for hensetting ikke tidsmessig
samkjøres med planleggingen av dobbeltsporet. Det må antas at valg av lokalisering for hensetting
også påvirker sporbehovet på strekningen Gulskogen – Hokksund.
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Rådmannen vurderer det slik at planarbeidet som er gjennomført for strekningen Gulskogen –
Hokksund viser at det er ulike utfordringer på strekningen. Rådmannen mener at Øvre Eiker
kommune ikke skal ha merknader til anbefalingen om å bygge dobbeltsporet med utgangspunkt i
nåværende trase mellom Gulskogen og Mjøndalen.
Utredningene bekrefter at det er svært krevende å bygge dobbeltspor på strekningen Mjøndalen Hokksund. Bygging langs eksisterende trase gjennom Steinberg og mot bebyggelsen på Loesmoen,
vil ha store konsekvenser de som bor der, og for framtidige utviklingsmuligheter. Anbefalingen om
å velge en sørlig trase, vil ta verdifull dyrka mark og påvirke kulturlandskapet.
BANE Nor har gjort ei samla vurdering av konsekvensene av de 2 ulike korridorene, og anbefalt at
en velger den sørlige korridoren.
De økonomiske beregningene viser at bygging av dobbeltspor på strekningen Mjøndalen –
Hokksund vil være et kostbart prosjekt, og at kostandene vil være høyere på det nordlige enn på det
sørlige alternativet. Rådmannen oppfatter at det fortsatt er stor usikkerhet om kostnadsanslagene og
om alle kostander er regnet inn, og at det nå ikke er grunnlag for å konkludere endelig på at det
sørlige alternativet er billigere enn det nordlige.
På bakgrunn av det materialet som foreligger, vurderer rådmannen det slik at de tekniske kravene
som staten legger til grunn for et slikt anlegg, vil gjøre det nordlige alternativet svært krevende å
realisere. Konsekvensene for tett bebyggelse og framtidig bruk og utvikling av disse områdene,
tilsier at dobbeltspor langs denne traseen vil være en svært stor belastning og begrensning i
framtida.
Den sørlige korridoren har store konsekvenser for dyrka jord og kulturlandskap. I tidligere
behandlinger har kommunestyret vært opptatt av at verdien på dyrka jord må settes slik at det
langsiktige perspektivet som forvaltningen av dyrka jord har, også kommer til uttrykk i slike
planprosesser. Rådmannen mener at det kan være behov for å gjennomgå disse beregningene på
nytt.
Landbrukssjefen er bedt om å gi en vurdering spesielt knyttet til dyrka jord og kulturlandskap, og
uttaler følgende:
Landbrukskontoret mener BANE Nor legger til grunn feil prioriteringer ved vektingen, når de ikke
tar ikke-prissatte verdier blant de viktigste kriteriene. Dersom forslaget til kommunedelplan om å
velge den sørlige korridoren mellom Mjøndalen og Hokksund skal gjennomføres, vil det være det
største inngrepet på dyrka mark som er gjort i Øvre Eiker noensinne. Dette er samtidig med at
Stortinget har bestemt at vern av jord er enda viktigere enn tidligere og at nedbygging av dyrka
mark skal reduseres. BANE Nor sitt forslag er ikke forenlig med samfunnsansvaret om sterkt
jordvern. Landbrukskontoret mener forslaget til kommunedelplan ikke er godt nok utredet med
hensyn til:
- Økonomi
- Planlegging sammen med E 134
- Ulempene med omdisponering av så mye og god matjord
- Vekting av de forskjellige momentene
- Utredning av trinnvis utbygging
I forslaget til kommunedelplan er traseen foreslått trukket langt sør gjennom kulturlandskapet.
Forslaget vil ringe inn et stort landbruksareal. Rådmannen mener det kan være grunnlag for å
vurdere dette valget på nytt. Ved å trekke traseen nærmere E-134 vil det kunne bli et langt mindre
landbruksareal som blir liggende for seg selv, mellom jernbane og vei.
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Rådmannen vil også peke på at det er mange store samferdselsutfordringer i området. Framtidig
trase for rv. 35 og E-134 er til diskusjon. Rådmannen vil anta at bygging av dobbeltspor helt fram til
Hokksund også har et langsiktig perspektiv. Dersom nåværende trase for E-134 i framtida skal ha
en annen funksjon, kan det gi nye muligheter for å tilpasse traseen for dobbeltsporet, slik at bygging
etter det sørlige alternativet ikke ville ha så store konsekvenser for dyrka jord og kulturlandskapet. I
denne sammenhengen er det avgjørende viktig å få tilgang også til de utredningene som gjøres om
behovet for dobbeltspor for å gi mulighet for 2 tog i timen til Hokksund og nødvendig godstrafikk.
Dette grunnlaget må være på plass før by- og kommunestyrene sluttbehandler kommunedelplanen.
I høringen til planprogrammet ba kommunestyret om at passerings- og ventespor for godstog og
vendespor for persontog ble søkt lagt utenfor stasjonsområdet i Hokksund. Dette er søkt ivaretatt i
forslaget til kommunedelplan ved at sporet for gods legges sør for stasjonsområdet og at
vendesporet løses innenfor eksisterende jernbaneareal nord for stasjonsområdet. Rådmannen støtter
disse forslagene, og ber om at disse løsningene legges til grunn for videre planarbeid.
Vedlegg
1 Følgebrev Gulskogen-Hokksund
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rådmannens anbefaling
Øvre Eiker kommune gir følgende høringssvar til forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på
strekningen Gulskogen – Hokksund:
1. Anbefalingen om i hovedsak å følge nåværende trase på strekningen Gulskogen –
Mjøndalen støttes.
2. Valg av trase for strekingen 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 E 134. 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.
Begrunnelse
Øvre Eiker kommune er fornøyd med at planarbeidet for dobbeltsporet Gulskogen – Hokksund er
kommet godt i gang. Dette er en forutsetning for en snarlig bedring av togtilbudet og langsiktig
satsing på nødvendig modernisering av hele jernbanesystemet mellom Gulskogen og Kongsberg.
Planarbeidet så langt viser at det er store utfordringer med en framtidig trase som skal ivareta de
tekniske kravene som er satt for slike jernbaneprosjekter. Planmaterialet er pr i dag ikke fullstendig
siden utredningene om trinnvis utbygging og hensetting ikke er lagt fram. Det framstår også som en
svakhet at veimyndighetene ikke har oppdrag om å bidra i planleggingen. Byggingen av
dobbeltsporet helt fram til Hokksund, vil trolig ligge mange år fram i tid. Det synes derfor fornuftig
å bruke noe mer tid på å vurdere mulighetene for justeringer i de to hovedkorridorene som kan gjøre
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utbyggingen mer skånsom for bebyggelsen, redusere nedbygging av dyrka jord og inngrepene i det
unike kulturlandskapet.

Behandling i Kommuneplanutvalget - 30.08.2017
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Rådmannens anbefaling ble enstemmig
tiltrådt som innstilling for kommunestyret.
Vedtak i Kommuneplanutvalget - 30.08.2017
Øvre Eiker kommune gir følgende høringssvar til forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på
strekningen Gulskogen – Hokksund:
6. Anbefalingen om i hovedsak å følge nåværende trase på strekningen Gulskogen –
Mjøndalen støttes.
7. Valg av trase for strekingen 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 E 134. Det bør derfor gjøres ytterligere utredninger
av mulige justeringer av begge de to hovedkorridorene før kommunedelplanen legges fram
til endelig behandling.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
Begrunnelse
Øvre Eiker kommune er fornøyd med at planarbeidet for dobbeltsporet Gulskogen – Hokksund er
kommet godt i gang. Dette er en forutsetning for en snarlig bedring av togtilbudet og langsiktig
satsing på nødvendig modernisering av hele jernbanesystemet mellom Gulskogen og Kongsberg.
Planarbeidet så langt viser at det er store utfordringer med en framtidig trase som skal ivareta de
tekniske kravene som er satt for slike jernbaneprosjekter. Planmaterialet er pr i dag ikke fullstendig
siden utredningene om trinnvis utbygging og hensetting ikke er lagt fram. Det framstår også som en
svakhet at veimyndighetene ikke har oppdrag om å bidra i planleggingen. Byggingen av
dobbeltsporet helt fram til Hokksund, vil trolig ligge mange år fram i tid. Det synes derfor fornuftig
å bruke noe mer tid på å vurdere mulighetene for justeringer i de to hovedkorridorene som kan gjøre

Behandling i Kommunestyret - 20.09.2017
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen. Kommuneplanutvalgets innstilling ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 20.09.2017
Øvre Eiker kommune gir følgende høringssvar til forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på
strekningen Gulskogen – Hokksund:
11. Anbefalingen om i hovedsak å følge nåværende trase på strekningen Gulskogen –
Mjøndalen støttes.
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12. Valg av trase for strekingen 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 E 134. Det bør derfor gjøres ytterligere utredninger
av mulige justeringer av begge de to hovedkorridorene før kommunedelplanen legges fram
til endelig behandling.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
Begrunnelse
Øvre Eiker kommune er fornøyd med at planarbeidet for dobbeltsporet Gulskogen – Hokksund er
kommet godt i gang. Dette er en forutsetning for en snarlig bedring av togtilbudet og langsiktig
satsing på nødvendig modernisering av hele jernbanesystemet mellom Gulskogen og Kongsberg.
Planarbeidet så langt viser at det er store utfordringer med en framtidig trase som skal ivareta de
tekniske kravene som er satt for slike jernbaneprosjekter. Planmaterialet er pr i dag ikke fullstendig
siden utredningene om trinnvis utbygging og hensetting ikke er lagt fram. Det framstår også som en
svakhet at veimyndighetene ikke har oppdrag om å bidra i planleggingen. Byggingen av
dobbeltsporet helt fram til Hokksund, vil trolig ligge mange år fram i tid. Det synes derfor fornuftig
å bruke noe mer tid på å vurdere mulighetene for justeringer i de to hovedkorridorene som kan gjøre
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Vedlegg:
1 Offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning - dobbeltspor Gulskogen Hokksund - høringsmerknad fra Fylkeskommunal vegmyndighet sendt fra Statens vegvesen
2 Presentasjon fra Bane NOR om Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen - Hokksund til regionalt
planforum 16. august 2017

Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen - Hokksund offentlig ettersyn
Kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund med konsekvensutredninger er
lagt ut til offentlig ettersyn og høring. Planforslaget omfatter deler av Drammen, Nedre
Eiker og Øvre Eiker kommuner. Bane NOR har fått i oppdrag fra
Samferdselsdepartementet å planlegge dobbeltspor på strekningen Drammen –
Hokksund for å muliggjøre to tog i timen til Mjøndalen og Hokksund. Det forelagte
planforslaget vurderer ulike korridorer for fremtidig jernbane. Endelig trasè for
jernbanelinjen utarbeides i senere reguleringsarbeid.
Forslag
1.
Fylkesutvalget prioriterer jernbanen som ryggrad i framtidig kollektivsatsning i regionen. Fylkesutvalget
mener det er en forutsetning at det snarlig bygges ut dobbeltspor til Hokksund, deretter til Kongsberg,
slik at man kan få to tog i timen på strekningen. Fylkeskommunen peker samtidig på at strekningen er
viktig for Sørlandsbanen. Selv med en fremtidig fremføring av Sørlandsbanen via Vestfoldbanen vil
jernbanen over Kongsberg fremdeles være en viktig strekning for godstransport.
2.
Fylkesutvalget er opptatt av at linjen bygges slik at reisetiden fra Kongsberg til Oslo blir på under en
time. Dette er viktig for at næringslivet i Kongsberg får effektiv kommunikasjon til Oslo og
internasjonale markeder.
3.

Fylkesutvalget støtter anbefalt forslag til Midtre korridor på strekningen Gulskogen – Mjøndalen.
Midtre korridor medfører minst arealbeslag, har lavere konflikt med naturressurser, naturmiljø,
kulturmiljø og gir minst oppstykking av jordbruksarealer. Fylkesutvalget forutsetter at Bane NOR i det
videre arbeidet ivaretar fylkesvegnettets funksjon.
4.
Fylkesutvalget anbefaler at korridorene på strekningen Mjøndalen – Hokksund justeres slik at tiltaket
blir mer skånsomt for befolkningen, kulturlandskapet og landbruksinteressene. Justering av korridorene
må skje i nær dialog med lokale og regionale myndigheter. Det bør vurderes om det er mulig å få bedre
samordning mellom jernbane og E134. I forbindelse med behov for justering av traseen MjøndalenHokksund vil fylkeskommunen fremme følgende innsigelser til korridorene slik de nå er utredet:
a)
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til Nordre korridor på strekningen Mjøndalen – Hokksund med
bakgrunn i folkehelseloven og rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Fylkesutvalget mener at
konsekvensene for befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold ikke er tilfredsstillende utredet for
korridoren. Fylkesutvalget mener folkehelsekonsekvensene må utredes før en kan vurdere alle
samfunnsinteresser opp mot hverandre for endelig valg av korridor. Fylkeskommunen vil bistå Bane
NOR og kommunene med kompetanse til arbeidet.
b)
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til Søndre korridor på strekningen Mjøndalen – Hokksund med
bakgrunn i arealbeslag av jordbruksareal, kulturlandskapet og negative konsekvenser for
næringsgrunnlaget hos berørte. Fylkesutvalget mener konsekvensene for landbruksinteressene er
store.
5.
Fylkesutvalget anbefaler at Bane NOR og kommunene snarlig kommer fram til en strategi for innløsning
av boliger når korridoren fastsettes slik at boligeiere ikke lever med langvarig usikkerhet om deres
eiendom.
6.
Fylkesutvalget forutsetter at regulering av spor og plattform for Mjøndalen stasjon inngår i
kommunedelplanen og videre 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 pågående arbeid
med områdeplan for Mjøndalen sentrum slik at Mjøndalen stasjon utvikles til et godt
kollektivknutepunkt. Bane NOR bes om å bidra til at både Hokksund og Mjøndalen stasjon 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.

Behandling i Fylkesutvalget - 18.09.2017
På vegne av Ap, Sp, MDG og V, fremsatte representanten Anne Sandum (Ap) følgende endringsforslag
til punkt 4:
4. Fylkesutvalget anbefaler at korridorene på strekningen Mjøndalen – Hokksund justeres slik at tiltaket
blir mer skånsomt for befolkningen, kulturlandskapet og landbruksinteressene. Justering av korridorene
må skje i nær dialog med lokale og regionale myndigheter. Det bør vurderes om det er mulig å få bedre
samordning mellom jernbane og E134. I den videre utredningen bør det også vurderes muligheten for
togstopp ved Steinberg. I forbindelse med behov for justering av traseen Mjøndalen- Hokksund vil
fylkeskommunen fremme følgende innsigelser til korridorene slik de nå er utredet......
På vegne av H, KrF og Frp, fremsatte representanten Lavrans Kierulf (Frp) følgende forslag:

1. Buskerud fylkeskommune er tilfreds med at Bane NOR har lagt ut forslag til kommunedelplan for
nytt dobbeltspor på strekningen mellom Gulskogen og Hokksund på offentlig ettersyn. Dette er i
tråd med satsingen på tog som grunnstammen for persontransport.
2. Buskerud fylkeskommune støtter Bane NORs anbefaling om Midtre korridor på strekningen
Gulskogen - Mjøndalen.
3. Buskerud fylkeskommune ber Bane NOR om å prioritere arbeidet med reguleringsplan for
strekningen Gulskogen - Mjøndalen.
4. Buskerud fylkeskommune ber Bane NOR om å prioritere arbeidet med 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.
5. BFK anbefaler at korridorene på strekningen Mjøndalen – Hokksund justeres slik at tiltaket blir mer
skånsomt for befolkningen, kulturlandskapet og landbruksinteressene. Justering av korridorene må skje
i nær dialog med lokale og regionale myndigheter. Det bør legges opp til bedre samordning mellom
jernbane og E-134.

Avstemming
Fylkesrådmannens forslag med Sandums tilleggsforslag fikk 8 (Ap, Sp, MDG, V) stemmer.
Representanten Kierulfs forslag fikk 6 (H, Frp, KrF) stemmer og falt.
Vedtak
1.
Fylkesutvalget prioriterer jernbanen som ryggrad i framtidig kollektivsatsning i regionen. Fylkesutvalget
mener det er en forutsetning at det snarlig bygges ut dobbeltspor til Hokksund, deretter til Kongsberg,
slik at man kan få to tog i timen på strekningen. Fylkeskommunen peker samtidig på at strekningen er
viktig for Sørlandsbanen. Selv med en fremtidig fremføring av Sørlandsbanen via Vestfoldbanen vil
jernbanen over Kongsberg fremdeles være en viktig strekning for godstransport.
2.
Fylkesutvalget er opptatt av at linjen bygges slik at reisetiden fra Kongsberg til Oslo blir på under en
time. Dette er viktig for at næringslivet i Kongsberg får effektiv kommunikasjon til Oslo og
internasjonale markeder.

3.
Fylkesutvalget støtter anbefalt forslag til Midtre korridor på strekningen Gulskogen – Mjøndalen.
Midtre korridor medfører minst arealbeslag, har lavere konflikt med naturressurser, naturmiljø,
kulturmiljø og gir minst oppstykking av jordbruksarealer. Fylkesutvalget forutsetter at Bane NOR i det
videre arbeidet ivaretar fylkesvegnettets funksjon.
4. Fylkesutvalget anbefaler at korridorene på strekningen Mjøndalen – Hokksund justeres slik at tiltaket
blir mer skånsomt for befolkningen, kulturlandskapet og landbruksinteressene. Justering av korridorene
må skje i nær dialog med lokale og regionale myndigheter. Det bør vurderes om det er mulig å få bedre
samordning mellom jernbane og E134. I den videre utredningen bør det også vurderes muligheten for
togstopp ved Steinberg. I forbindelse med behov for justering av traseen Mjøndalen- Hokksund vil
fylkeskommunen fremme følgende innsigelser til korridorene slik de nå er utredet......
a)
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til Nordre korridor på strekningen Mjøndalen – Hokksund med
bakgrunn i folkehelseloven og rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. Fylkesutvalget mener at
konsekvensene for befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold ikke er tilfredsstillende utredet for
korridoren. Fylkesutvalget mener folkehelsekonsekvensene må utredes før en kan vurdere alle
samfunnsinteresser opp mot hverandre for endelig valg av korridor. Fylkeskommunen vil bistå Bane
NOR og kommunene med kompetanse til arbeidet.
b)
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til Søndre korridor på strekningen Mjøndalen – Hokksund med
bakgrunn i arealbeslag av jordbruksareal, kulturlandskapet og negative konsekvenser for
næringsgrunnlaget hos berørte. Fylkesutvalget mener konsekvensene for landbruksinteressene er
store.
5.
Fylkesutvalget anbefaler at Bane NOR og kommunene snarlig kommer fram til en strategi for innløsning
av boliger når korridoren fastsettes slik at boligeiere ikke lever med langvarig usikkerhet om deres
eiendom.
6.
Fylkesutvalget forutsetter at regulering av spor og plattform for Mjøndalen stasjon inngår i
kommunedelplanen og videre 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 pågående arbeid
med områdeplan for Mjøndalen sentrum slik at Mjøndalen stasjon utvikles til et godt
kollektivknutepunkt. Bane NOR bes om å bidra til at både Hokksund og Mjøndalen stasjon 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.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus

fylkesrådmann
Bakgrunn
Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund er lagt ut
til offentlig ettersyn og høring. Planforslaget omfatter deler av Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker
kommuner.
Bakgrunnen for planarbeidet er at Samferdselsdepartementet har – etter drøftelser med regjeringen –
besluttet at det er aktuelt å sette i gang tiltak for jernbane på strekningen mellom Drammen og
Hokksund. Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) har på bakgrunn av dette fått i oppdrag å planlegge
dobbeltspor på strekningen Drammen–Hokksund for å åpne for to tog i timen til Mjøndalen og
Hokksund.
Planarbeidet er en kommunedelplan som omfatter deler av tre kommuner, og det er de berørte
kommunene som formelt vil fatte vedtak av planen.
Samfunnsmålet for prosjektet er at jernbanen skal ha kapasitet og tilgjengelighet som ivaretar
jernbanens andel av overført trafikk for å sikre nullvekst i biltrafikken i byområdene, samt at jernbanen
skal fremme sterk og arealeffektiv utvikling rundt knutepunktene.
Kommunedelplanens formål er å fastsette korridor for Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen –
Hokksund, som blir grunnlag for reguleringsplan i neste fase.
Stasjonene Hokksund, Mjøndalen og Gulskogen er fastpunkter på strekningen. Strekningen er delt i to
delstrekninger; Gulskogen – Mjøndalen og Mjøndalen – Hokksund. Gulskogen stasjon inngår ikke i
prosjektet, men hører inn under InterCity Drammen - Kobbervikdalen. Mjøndalen stasjon er pr i dag
unntatt planarbeidet fordi det foregår en egen reguleringsprosess for stasjonsområdet, mens
sporarrangementet på Hokksund stasjon nå er integrert i prosjektet. Her legges det opp til en
nødvendig opprustning av spor og plattformer på Hokksund stasjon tilpasset dobbeltsporets behov.
Bane NOR som forslagstiller drøftet saken med regionale myndigheter i planforum 16. august 2017.
Presentasjonen fra Bane NOR til regionalt planforum er vedlagt saken.
Buskerud fylkeskommune har fått utsatt frist for behandling av saken til fylkesutvalget behandling i
dette møtet.
Statens vegvesen har på vegne av fylkeskommunen som vegeier fremmet innsigelse til
kommunedelplanen i brev av 22. august til Bane NOR. Innsigelsen gjelder manglende utredning av
konsekvenser for fylkesvegnettet funksjon og manglende utredning av konsekvens av foreslått
båndlegging som sikrer videre planlegging av jernbanen. Vegvesenet har merknad til at bestemmelse
om bevaring av kulturmiljø skal gjelde foran bestemmelser i vedtatte planer ikke er konsekvensutredet
for fylkesvegnettet. Innsigelsen er vedlagt saken.
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler
Bane NOR har sendt planforslaget på offentlig ettersyn og høring i henhold til Plan- og bygningslovens
§3-7 tredje ledd og §4-2.
Om planforslaget
Planarbeidet bygger på Samferdselsdepartementets bestilling samt «Konseptvalgutredning
Buskerudbypakke 2» og «Fremtidig areal- og sporbehov for Nedre Buskerud».

Konseptvalgutredningen Buskerudbypakke 2 omfatter mulige strategier for å håndtere
transportetterspørselen fram mot 2040 i Buskerudbyen. Utredningen anbefaler videre arbeid med
dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund.
Utredning av fremtidig areal- og sporbehov for Nedre Buskerud ble lagt frem av Bane NOR våren
2015, med det formål å sikre at jernbanen kan videreutvikles for å gi et attraktivt og
konkurransedyktig tilbud frem mot 2040 både lokalt, regionalt og for gods. Dette for å sikre at
jernbanen skal bidra til å knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen med tilstrekkelig kapasitet for
fremtidig vekst for personer og gods.
Det er gjennomført en konsekvensutredning for planarbeidet med tilhørende fagutredninger og en
hovedrapport med sammenstilling av konsekvensvurderingene.
Bane NOR har gjennomført møter med de berørte kommunene, regionale myndigheter og arrangert
åpne folkemøter og åpne kontordager gjennom prosessen. Det har også vært avholdt et eget
interessentmøte med mulige berørte gårdbrukere.
Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund har valgt jf vedtatt planprogram å
dele strekningen i delstrekninger Gulskogen – Mjøndalen og Mjøndalen – Hokksund. Det er i
planarbeidet gjort en grundig situasjonsanalyse av dagens situasjon med hensyn til blant annet
eksisterende jernbanelinje og togtrafikk, grunnforhold, flom og overvann, forurensning samt natur- og
kulturmiljø på de to delstrekningene.
Arbeidet med vurdering av mulige hensettingsområder ble tatt ut av planarbeidet etter ønske fra
kommunene. Hensetting er imidlertid et viktig aspekt ved videreutviking av jernbanen, og må sees i
sammenheng med arealdisponering for jernbaneutvikling.
Konsekvensutredningen vurderer de ulike korridoralternativene på delstrekningene. For delstrekning
Gulskogen – Mjøndalen er tre korridorer vurdert; Ytre, Midtre og Indre. For delstrekning Mjøndalen –
Hokksund er to korridorer vurdert; Nordre og Søndre korridor.

I konsekvensutredningen er arealbeslaget beregnet til en 80m bred korridor for å sikre en
optimalisering av trasè i neste planleggingsfase. Det er derfor viktig å presisere at de vurderte

korridorene ikke med sikkerhet vil tilsvare den fremtidige jernbanelinjen, men at linjen vil ligge innenfor
den foreslåtte korridoren.
Bane NOR har vurdert både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for de ulike korridoralternativene.
De ikke-prissatte konsekvensene vurderer landskapsvirkning, nærmiljø/friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø
samt jordbruk og andre naturressurser.
Prissatte konsekvenser er investeringskostnader, transportbrukernytte, operatørnytte/offentlig kjøp,
nytte for samfunnet for øvrig, skattefinansieringskost og restverdi. Her er det lagt inn alternativer med
og uten stopp på Steinberg.
Anbefalte korridorer i planforslaget
Bane NOR sin anbefaling er for delstrekning Gulskogen – Mjøndalen: Midtre korridor med Indre
korridor som et mulig alternativ. Midtre korridor rangeres litt foran Indre korridor fordi dette
alternativet er noe billigere og har litt lavere konfliktgrad i forhold til naturressurser, natur- og
kulturmiljø. Valg av Midtre korridor innebærer at 133 dekar jordbruksarealer beslaglegges og at
foreløpige beregninger viser at 30 boliger risikerer å måtte innløses. Midtre korridor bygger i stor grad
på eksisterende spor, og er således også det mest fleksible korridorvalg i forhold til etappevis utbygging.
For delstrekning Mjøndalen – Hokksund: Søndre korridor. Gjennom arbeidet med kartlegging av
konsekvenser har det vist seg at begge korridorene innebærer betydelige konflikter for omgivelsene.
Den Nordre korridoren har store negative konsekvenser for Steinberg som tettsted med bomiljø.
Foreløpige beregninger viser at 319 eiendommer blir berørt og at 72 boliger risikerer å måtte innløses.
Den Søndre korridoren har store negative konsekvenser for jordbruksarealene sør for E134. Valg av
Søndre korridor innebærer at 226 dekar jordbruksarealer beslaglegges. Dette alternativet gir imidlertid
langt færre boliger som må innløses, da foreløpige beregninger viser at 9 boliger risikerer å måtte
innløses.

I valg av korridoralternativ på strekningen Mjøndalen – Hokksund er nærmiljøvirkninger, utforming av
at godt og fremtidsrettet jernbaneanlegg, samt kostnader vurdert opp mot beslag av jordbruksarealer.

Bane NOR vektlegger å begrense omfanget av inngrep i tettbebyggelse med negative konsekvenser som
følger med for bomiljø, tettstedsstruktur, sikkerhet og trivsel. Det er også lagt vekt på at det gis størst
mulig handlingsrom for å få på plass gode løsninger for selve jernbaneanlegget.
Vurdering av planforslaget
Tettstedsutvikling
Dobbeltspor vil ha en positiv effekt for lokal utvikling i kommunen og for regionen. Økt kapasitet gir
kortere reisetid fra Eikerbygdene til Drammen og inn mot Oslo noe som kan gjøre det mer attraktivt å
bosette seg eller etablere næringsvirksomhet i området. Arbeidstakere vil kunne få et større
arbeidsmarked og for næringslivet øker tilgangen på arbeidskraft på strekningen Kongsberg – Oslo.
Fylkesrådmannen vurderer at det er en forutsetning at kommunene støtter opp om stasjonene som
gode kommunikasjonsknutepunkt, og at kommunene både gjennom boligbygging, næringsutvikling og
lokalisering av tjenester og service underbygger stasjonene.
Steinberg er ikke definert som knutepunkt i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023 og heller
ikke i forslag til Regional plan for areal og transport for Buskerud som er på høring. Selv om Steinberg
har hatt en god passasjervekst i 2016, er passasjertallene svært lave sammenlignet med
nabostasjonene.
Det ligger svært godt til rette for å etablere gode sykkelveier til omkringliggende stasjoner fra Steinberg,
og dersom eksisterende jernbane gjennom tettstedet opphører, er det mulig å etablere en
ekspressykkelvei mellom Hokksund og Mjøndalen. Noen av de rundt 2.000 innbyggerne som i dag har
under 1,5 kilometer til Steinberg stasjon vil kunne få opptil 1,5 kilometer ekstra transportavstand til
enten Hokksund eller Mjøndalen stasjon. Langt de fleste vil likevel få kortere reiseavstand enn 3 km til
nærmeste kollektivknutepunkt.

Kartet viser 1,5 kilometer radius i luftlinje mellom stasjonene Hokksund, Steinberg og Mjøndalen.
Kartgrunnlag: Norgeskart. Ref: Bane NOR
Buskerud fylkeskommune har i sin kollektivtransportplan lagt vekt på bruk av matebusser til
knutepunkter. Fra 21. august 2017, går det buss 4 ganger pr time i rushtiden mellom Hokksund og
Mjøndalen som kjører gjennom Steinberg. Fylkesrådmannen vurderer derfor at det ligger til rette for at
markedet kan betjenes uten stopp på Steinberg.

Folkehelse
Nærmiljø og friluftsliv er viktige parametere for folkehelse, og Nordre korridor får stor negativ
konsekvens for nærmiljø/friluftsliv. Tettstedet Steinberg vil bli sterkt berørt dersom Nordre korridor
velges. Bane NOR har i sin fagrapport for nærmiljø og friluftsliv pekt på en rekke konsekvenser
jernbanen vil ha for innbyggerne på Steinberg i forhold til trivsel og bomiljø og livskvalitet. Tilgang til
friluftslivsområder svekkes ved at eksisterende planoverganger saneres og erstattes av færre planfrie
overganger. Det vil medføre redusert tilgjengelighet til sentrums- og friluftsområder. Blant annet vil en
del barn kunne få lenger vei til skole og barnehage. En korridor for dobbeltspor gjennom Steinberg vil
medføre betydelig økt støy for store områder rundt tettstedet. Avbøtende tiltak i form av støyskjerming
og voller vil avhjelpe støyproblematikken i noen grad, men vil kunne medføre andre ulemper i form av
visuell og fysisk barrierevirkning og tap av utsikt for innbyggere.
Bane NOR legger til grunn at 319 eiendommer blir berørt av Nordre korridor. De anslår at 72 boliger vil
potensielt måtte innløses, men et langt større antall boliger vil bli berørt i form av tilkomstmuligheter,
støyproblematikk, barrierevirkning og på annen måte forringelse av bomiljøet i tettstedet. Så langt i
planarbeidet er det knyttet usikkerhet til omfanget. Muligheter for adkomster til boliger og avkjøringer
er eksempler på slike spørsmål som vil komme klarere frem i reguleringsprosessen. Bane NOR opererer
med antall boliger noe som kan tilsi at antall berørte boenheter og antall berørte mennesker vil antas å
være høyere enn Bane NORs anslag. For de som er berørt skaper dette langvarig usikkerhet om hvordan
deres eiendom blir berørt.
Konsekvensene av ytre miljøfaktorer er godt vurdert i planforslaget. Fylkesrådmannen kan imidlertid
ikke se at hensynet til innbyggernes folkehelse tilstrekkelig er ivaretatt etter bestemmelsene i
folkehelseloven og at folkehelseaspektet ikke inngår i de ikke-prissatte konsekvensene på god nok
måte. Fylkesrådmannen mener at barn og unges interesser må tas alvorlig. Barn og unge må gis
trygghet når fysiske, sosiale og miljømessige forhold i deres nærmiljø endres. Fylkesrådmannen
vurderer at konsekvenser for innbyggernes folkehelse må vurderes nærmere for Nordre korridor før en
kan avveie befolkningens folkehelse opp mot andre samfunnsinteresser ved endelig valg av korridor.
Fylkesrådmannen anbefaler derfor at fylkesutvalget fremmer innsigelse til Nordre korridor.
Fylkesrådmannen anbefaler at Bane NOR, i samarbeid med kommunene utreder konsekvenser for
oppvekst, bolig- og boligforhold, nærmiljø og trygghet, fysiske omgivelser, sosiale forhold og
inkludering. Fylkesrådmannen vil bistå med kompetanse til dette arbeidet.
Jordvern
Nasjonal jordvernstrategi setter målet om tap av dyrka jord ved maks omdisponert 4.000 dekar pr. år
fra og med 2020. Buskeruds beregnede andel blir maks 200 dekar årlig. Status for omdisponering i
Buskerud er 219 dekar i 2016 og 174 dekar i 2015. På strekningen er arealbeslaget av fulldyrket mark
vurdert slik:
 Gulskogen – Mjøndalen: Indre korridor 155 dekar, Midtre korridor 133 dekar, Ytre korridor 180
dekar
 Mjøndalen – Hokksund: Søndre korridor 226 dekar, Nordre korridor 70 dekar
Valg av Søndre korridor og Midtre korridor vil gi et betydelig tap av jordbruksareal på 359 dekar
fulldyrket mark, noe som også gir store konsekvenser for kulturlandskap, effektivt drift av
jordbruksarealene og næringsgrunnlaget for de berørte. Kompensasjon og erstatningsjord er en svært
viktig diskusjon i det videre planarbeidet. Gjennom videre reguleringsarbeid og endelig valg av linje,
forutsettes det et lavere arealbeslag av jordbruksareal. Det forutsettes at det legges til rette for
tilstrekkelig med adkomster mellom gårder og jordbruksarealer for å kunne drive effektivt jordbruk på
gjenværende jordbruksarealer.
Fylkesrådmannen registrerer at Bane NOR mener at valg av Nordre korridor ikke kan forsvares i forhold
til en investering på over en milliard kroner høyere enn Søndre korridor og at Nordre korridor medfører
omfattende negative konsekvenser for nærmiljøet. Fylkesrådmannen mener det er viktig å bevare

jordbruksområder og dyrka mark i tråd med Areal- og transportplan for Buskerudbyen og forslag til
Regional plan for areal og transport i Buskerud. Fylkesrådmannen forstår at avveiing av målkonflikt
mellom jordvern og konsekvenser for berørt befolkning er krevende.
Fylkesrådmannen registrerer at statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (2014) forsøker å avveie målkonflikt mellom landbruks- og transportinteresser slik:
«Det er nødvendig å ta vare på matjord, men jordvernet må balanseres mot samfunnets behov»
(Punkt4.3). Og videre i punkt 4.4 «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.»
Fylkesrådmannen vurderer allikevel at tap av jordbruksareal i Søndre korridor er betydelig og anbefaler
at Fylkesutvalget fremmer innsigelse til korridoren. Fylkesrådmannen mener tiltaket må justeres slik at
det blir mer skånsomt for befolkningen, kulturlandskapet og landbruksinteressene. Forutsatt at
folkehelsekonsekvensene for Nordre korridor blir utredet vil Bane NOR og kommunene ha et betydelig
bedre kunnskapsgrunnlag for å avveie landbruks-, transport- og folkehelseinteresser opp mot
hverandre for ved endelig valg av korridor.
Kulturminnevern
Anbefalte trasévalg vil i noen grad vil berøre kulturminneinteresser, både fredete og verneverdige. Det
er viktig å vurdere nær- og fjernvirkning av tiltaket, samt avbøtende tiltak, da nytt dobbeltspor vil
medføre nye tekniske installasjoner, konstruksjoner, skjæringer og fyllinger som vil bli synlige
elementer i landskapet. Dette gjelder særlig i områder hvor jernbanetraséen vil bli lagt i nærheten av
kjente kulturminneinteresser og gjennom jordbrukslandskap. Det bør også søkes å unngå
barrierevirkning.
På dette planstadiet er det ikke mulig å vurdere hvorvidt den foreslåtte arealdisponeringen innebærer
konflikt i forhold til automatisk fredete kulturminner ettersom områdene ikke er arkeologisk registrert,
jamfør kulturminnelovens §§ 8 og 9. Når det gjelder hensynet til automatisk fredete kulturminner har
fylkeskommunen ikke sagt seg enig i arealbruken, jfr. kulturminneloven § 8, 4. ledd, siste setning.
Avklaring av kulturminneinteresser vil først skje når de enkelte reguleringsplaner sendes
fylkeskommunen som sektormyndighet for kulturminnevern.
Kulturmiljøet Skramnes i Nedre Eiker vil bli direkte berørt av tiltaket. Skramnes er et kulturmiljø som
omfatter gravhauger. Kulturmiljøet Skramnes er markert som H570 i plankart, men fylkeskommunen
ber om at de automatisk fredete kulturminnene innenfor hensynssonen d) avmerkes som H730 –
båndlagt etter kulturminneloven.
Hokksund stasjon er markert som H570 i plankartet, men fylkeskommunen påpeker at riktig SOSI-kode
er H730 – båndlagt etter kulturminneloven da stasjonen er fredet. Plankartet bør oppdateres og at det
går fram av planbestemmelsene at tiltak på fredete bygninger, utover vanlig vedlikehold, ikke er tillatt
uten etter dispensasjon fra kulturminneloven. Eventuell søknad om tillatelse til inngrep i et fredet
kulturminne innenfor hensynssone d) sendes rette kulturminnemyndighet i god tid før arbeidet er
planlagt utført.
Fylkeskommunen konstaterer at det er igangsatt planarbeid for knutepunktutvikling av Hokksund og
Mjøndalen, hvor stasjonene Hokksund stasjon og Mjøndalen stasjon vil inngå. Det går fram av
plandokumentene at det derfor ikke er gjennomført konsekvensutredningen av Hokksund stasjon, og at
Mjøndalen sentrum ikke er en del av kommunedelplanen. Fylkeskommunen forutsetter det blir
gjennomført konsekvensutredninger for disse stasjonsområdene/sentrumsområdene, og gjentar
anbefalingen om å vurdere nær- og fjernvirkning av tiltaket.
Bygninger og kulturmiljøer som er vurdert til å ha verneverdi i kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer foreslås avmerket i plankartet som H570 og at bestemmelsene knyttet til denne

hensynssonen justeres iht. kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nedre Eiker. Den til
enhver tid gjeldende kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer skal legges til grunn for planog byggesaksbehandlingen, jf. § 8.5 i kommuneplanens arealdel. Kulturmiljøet Nordre Daler (gnr 9 bnr
1) i Nedre Eiker er vurdert til å ha høy verneverdi, og at det står noen verneverdige enkeltbygninger i
kulturmiljøet Skramnes i Nedre Eiker. Det bør tas hensyn til de verneverdige kulturminnene og
kulturmiljøene, og avbøtende tiltak er viktige med tanke på kulturminnehensyn og landskapsvirkning.
Alternative løsninger
Fylkeskommunen kan alternativ støtte forslag til anbefalte korridorer på strekningen ved ikke å fremme
innsigelse til korridorene på strekningen Mjøndalen – Hokksund.
Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvenser for fylkeskommunens interesser er ikke avklart på dette plannivået. Dette
gjelder særlig konsekvensene for fylkesvegnettet og kollektivnettet. Kommunedelplanens formål er å
fastsette korridoren for jernbanen og det er først ved den tekniske planleggingen og arbeidet med
reguleringsplanen at konsekvenser for fylkesveg- og kollektivnettet vil bli avdekt.
Miljømessige konsekvenser
Bygging av dobbeltspor på strekningen vurderes å være svært viktig for å øke andelen som reiser
kollektivt og for å redusere personbiltrafikken. Dette vil gi reduserte klimagassutslipp. Økt kapasitet på
jernbanen vil være viktig for tettstedsutviklingen i Hokksund og Mjøndalen forutsatt at stasjonene
utvikles som gode kollektivknutepunkt. Tiltaket kan medføre et stort beslag av jordbruksjord og
jernbanen kan utgjøre en barrierevirkning i landskapet og for bomiljøet. Økt trafikk på togstrekningen
øker støybelastningen for befolkningen langs jernbanen.
Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen mener at utbygging av dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund, og deretter en
utbygging mot Kongsberg, er et meget viktig tiltak for regionen og for jernbanens rolle som ryggrad i
kollektivsatsningen og samfunnsutviklingen for Buskerudbyen. Det er avgjørende at linjen utformes slik
at det sikres stabil drift for to tog i timen, og en reisetid på under en time for strekningen Kongsberg –
Oslo. Et slikt jernbanetilbud har en svært positiv effekt for lokal og regional utvikling.
Fylkesrådmannen vurderer at Bane NOR etter forutsetningene har gjennomført godt planarbeid og
vurdert innspill som har kommet underveis i prosessen. Behov for mer detaljerte vurderinger og
undersøkelser vil oppstå i reguleringsarbeidet. Fylkesrådmannen mener imidlertid at det er en svakhet
at planen ikke omfatter regulering av Mjøndalen stasjon.
Fylkesrådmannen vurderer at korridorvalget mellom Mjøndalen og Hokksund vil medføre store
konsekvenser og ulemper for berørte grunneiere og lokalsamfunn. Planforslaget viser at tiltaket
innebærer målkonflikter hvor ulike samfunnsinteresser skal veies opp mot hverandre. Fylkesrådmannen
forutsetter at samferdselsetatene, kommunene og regionale myndigheter aktivt samarbeider videre for
å sikre gode helhetlige løsninger lokalsamfunn og for regionen.
Fylkesrådmannen mener det er viktig å sette ytterligere fokus på de konsekvenser tiltaket vil ha for
menneskene i lokalsamfunnene som blir berørt. Fylkesrådmannen er tilfreds med at Bane NOR har
tillagt hensynet til bomiljø, nærmiljø og tettstedsutvikling vekt i planarbeidet. Hensynet til
befolkningens folkehelse settes her opp mot jordverninteresser. Det er viktig med et bedre
kunnskapsgrunnlag slik at disse samfunnsinteressene bedre kan avveies. Fylkesrådmannen mener at
dette forholdet ikke er tilstrekkelig belyst i plangrunnlaget til å kunne velge korridor. Fylkesrådmannen
anbefaler at fylkesutvalget fremmer innsigelse til Nordre korridor.

Fylkesrådmannen vurderer at tap av jordbruksareal i Søndre korridor er betydelig og anbefaler at
fylkesutvalget fremmer innsigelse til korridoren.
Gjennom arealplanleggingen har kommunen og samferdselsetatene et særlig ansvar å fremme god
folkehelse. Fylkeskommunen skal påse at formålet i folkehelseloven ivaretas og følges opp i
planleggingen. Fylkesrådmannen mener tiltaket må justeres slik at det blir mer skånsomt for
befolkningen, kulturlandskapet og landbruksinteressene. Slik justering bør gjøres i nært samarbeid med
kommunene og regionale myndigheter.

Andre dokumenter i saken (ikke vedlagt)
Høringsdokumenter på prosjektsidene hos Bane NOR
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dobbeltspor-gulskogenhokksund/innhold/2017/forslag-til-kommunedelplan-med-konsekvensutredning-for-dobbeltsporgulskogen-hokksund/
Temarapporter på prosjektsidene hos Bane NOR
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dobbeltspor-gulskogenhokksund/innhold/2017/fagrapporter-for-konsekvensanalysen/
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Uttalelse til kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen Hokksund
Fylkesmannen har fått oversendt forslag til kommunedelplan for dobbeltspor
Gulskogen – Hokksund. Planforslaget er en del av Intercityprosjektet som skal redusere
reisetid og bidra til et attraktivt kollektivtilbud. Fylkesmannen viser til at flere av våre
ansvarsområder er utredet på overordnet nivå. Vi vil påpeke at det er utfordrende å ta
stilling til en kommunedelplan som i all hovedsak bare båndlegger et område for videre
planlegging.
Planforslaget som er lagt ut til offentlig ettersyn følger ikke opp den nasjonale
jordbruksstrategien om å redusere omdisponering av dyrka mark. Foreslåtte korridorer
medfører at det blir omdisponert ca. 400 daa dyrka mark. Dette tilsvarer ca. 10 % av
den nasjonale grensen på 4000 daa som Stortinget har vedtatt.
Med bakgrunn i de nasjonale føringene for samordnet areal og transport, nasjonal
jordvernstrategi og Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging
fremmer Fylkesmannen innsigelse til planforslaget.
Bakgrunn
Fylkesmannen viser til brev av 15. juni 2017 med forslag til kommuneplan for dobbeltspor
Gulskogen – Hokksund. Saken ble også presentert og drøftet i planforum 16. august 2017.
Hensikten med planforslaget er å velge korridor for nytt dobbeltspor på strekningen. Det er
utredet flere alternative korridorer på strekningen, hvorav en korridor er foreslått. Valgte
korridor følger dagens jernbanetrasé frem til Mjøndalen hvor videre korridor videre er
foreslått utenfor Steinberg stasjon mot Hokksund
Fylkesmannens kommentarer
Generelle tilbakemeldinger
Vi vil innledningsvis påpeke at prosessen har vært hurtig med tanke på sakens kompleksitet
og omfang, og det er tydelig at framdrift har vært førende. Det er i forbindelse med
planprosessen utarbeidet en rekke fagrapporter for ulike tema som berøres av prosjektet.
Kompleksiteten og omfanget av rapporter og plandokumenter gjør det utfordrende å sette seg
inn i saken og få oversikt over de vesentligste konsekvensene og vurderingene som er foretatt.
Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Vi ser at sammenstillingene (planforslag, konsekvensutredning og planbestemmelser) med
fordel kunne vært bedre samordnet.
Fylkesmannen legger vekt på at 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.
Utredningen bekrefter at jernbaneprosjektet vil ha store negative virkninger for nasjonale
landbruksinteresser. Det må derfor gjøres betydelige avveininger mellom disse interessene og
andre samfunnshensyn. Forslag til kommunedelplan har i stor grad vektlagt kostnader og
jernbanetekniske løsninger fremfor de ikke prissatte konsekvensene, eksempelvis hvor mye
dyrket mark som beslaglegges.
Fylkesmannen ser positivt på Intercityprosjektet som vil bidra til å styrke bane som et viktig
kollektivtilbud, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Prosjektet mellom Gulskogen – Hokksund
vil, som prosjektet selv skriver, bidra til å styrke regionen inn mot Oslo. En videre utvidelse
mot Kongsberg vil sikre gode og klimavennlig transportmuligheter til de fleste av
kommunene i nedre Buskerud. Det kunne med fordel vært redegjort for hvordan prosjektet er
en viktig del av Intercity prosjektet nasjonalt. Vi viser her til de mål som er fastsatt for
prosjektet før planarbeidet ble igangsatt.
Bane NOR har i forslag til kommunedelplan valgt å fremstille plankartene med kun en
skravur for de områdene som blir båndlagt. Fylkesmannen viser til nylig avgjørelse fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 02. juni 2017, om Kommunedelplan
dobbeltspor Sørli – Brumunddal. Det er her påpekt at det i tråd med Nasjonal
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister skal fremgå arealformål på
plankartet. Fylkesmannen forutsetter derfor at arealformålene i gjeldende kommuneplaner
innarbeides i plankartet.
Landbruk
Stortingsmeldingen «Velkommen til bords» fra 2011 slår fast at målsettingen om å redusere
tap av dyrka mark ikke er nådd. Videre satte meldingen et «tak» på årlig omdisponering i
Norge som ikke skulle være over 6000 daa pr år. Stortinget vedtok en nasjonal
jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig nasjonal omdisponering av dyrka mark ikke
skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er en innstramming av tidligere nasjonal målsetting
på 6000 dekar. Forslag til kommunedelplan vil medføre at ca. 400 daa med dyrka mark av
god kvalitet blir omdisponert. Dette er 10 % av det Stortinget har akseptert at blir omdisponert
årlig fra 2020.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging forventer at planleggingen tar
vare på god matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot storsamfunnets øvrige behov.
Det fremgår tydelig på korridoren som er valgt mellom Mjøndalen – Hokksund at jordvernet
ikke er prioritert. Som det fremgår av plandokumentene veier pris og de jernbanetekniske
løsningene tungt i valg av korridor. Vi kan heller ikke se at de øvrige nasjonale føringene som
Samordnet areal og transportplanlegging, Buskerudbyen eller klimamålet er lagt til grunn for
valget.
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I dette legger vi at det er forutsatt at Steinberg stasjon legges ned, selv om stasjonen bidrar til
at flere benytter miljøvennlig kollektivtilbud. Det er lagt til grunn at brukere av Steinberg
stasjon kan benytte stasjonene Hokksund eller Mjøndalen. Det er ikke redegjort for om
kollektivtilbudet til disse stasjonene vil bidra til at brukerne fortsatt vil benytte kollektivt. Det
fremgår heller ikke hvorvidt det er tilfredsstillende parkering ved disse stasjonene slik at det
blir attraktivt å sette igjen bilen, for å benytte tog for videre transport.
Bane NOR har i forbindelse med planforslaget til kommunedelplan foretatt en
samfunnsøkonomisk analyse hvor alle korridorene får negativt utslag. Videre er det gjort et
grovt overslag på kostnadene ved de forskjellige korridorene. Det er her tatt forbehold om +/40 % avvik. Vi vil påpeke at det billigste alternativet vil, med + 40 % påslag i pris, bli like
dyrt som det dyreste alternativet. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til kostnadene av å
legge dobbeltsporet på dyrka mark.
Det er i begrunnelsen også lagt til grunn at den sørlige korridoren vil gi 30 sekunder
tidsbesparelse på reisetid. Det er derimot ikke redegjort for hvorfor denne tidsinnsparingen og
den ekstra byggekostnaden veier opp for nasjonalt viktig landbruksareal som ikke lar seg
erstatte. Det er derfor utfordrende å se at storsamfunnets behov kan vektlegges tungtveiende
grunner opp mot hensynet til landbruksinteressene.
Med bakgrunn i den negative samfunnsnytten, usikkerheten ved byggekostnadene og
hensynet til nasjonalt viktig landbruksareal fremmer Fylkesmannen innsigelse til
planforslaget.
Fylkesmannen forutsetter videre at våre merknader til varsel om oppstart og høring av
planprogram blir utredet og tydelig fremstilt. Vi viser her til korridoren mellom Gulskogen –
Mjøndalen hvor vi ikke kan se at det er utredet et forslag til som legges nærmere E 134 og
dermed beslaglegger mindre landbruksareal. Dersom dette er teknisk mulig og samtidig
ivaretar kravene til sikkerhet, vil en slik plassering i større grad ivareta landbruksinteressene
og gi større sammenhengende landbruksareal. Fylkesmannen anser ikke korridoren på denne
strekningen til å være godt nok utredet og forutsetter at det utredes og redegjøres.
Naturmangfold
Fylkesmannen viser til fagrapporten Naturmiljø. Denne har en oversiktlig og god fremstilling
av eksisterende og ny kunnskap om naturmangfoldet innenfor planområdet. De fleste av
registreringene er bekkedrag som kommer ned fra åssidene rundt. På strekningen Gulskogen –
Mjøndalen er det registreringer av naturmangfold av lokal verdi.
Mellom Mjøndalen – Hokksund er det flere registreringer av naturmangfold med regional
verdi. Fylkesmannen forutsetter at disse bekkedragene og Kilen blir tilstrekkelig ivaretatt i
videre planlegging og utarbeidelse av reguleringsplan. Vi anbefaler allerede nå at det legges
til grunn at kryssing av disse bekkene gjøres med bruer fremfor bekkelukking. Dette vil bedre
ivareta naturmangfold og øker sikkerheten ved flom.
Nærmiljø og friluftsliv
Konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv er først og fremst knyttet til barrierevirkninger,
arealbeslag, støy- og luftforurensning og visuelle virkninger. Når det gjelder støy så fremgår
det av fagrapporten at økningen i støybelastningene for de fleste korridor-kombinasjonene
skyldes økt trafikkmengde. Videre er ikke støyreduserende tiltak vurdert i rapporten.
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Fylkesmannen forutsetter at dette utarbeides og at retningslinjen T-1442 legges til grunn ved
videre planlegging.
Når det gjelder barn og unges interesser fremgår det i fagrapporten Nærmiljø og friluftsliv at
de ulike delområdene ikke vil beslaglegge arealer som benyttes av barn og unge. Videre
fremgår det at enkelte uteområder ved Steinberg vil få økt støy, men at støyreduserende tiltak
vil begrense denne effekten. Vi kan derfor ikke se at barn og unge blir vesentlig berørt av
planforslaget, men forutsetter at hensynet til barn og unge blir vektlagt ved utarbeidelsen av
reguleringsplan. Vi ber i den forbindelse om at representantene for barn og unge i kommunen
involveres tidlig i prosessen.
Deler av planområdet er foreslått et godt stykke ut i Drammenselva. Dette til tross for at det i
plandokumentene fremgår at det per nå ikke er vurdert å gjøre tiltak i elvestrengen.
Fylkesmannen og Norges vassdrags- og energidirektorat har frarådet en ytterligere
innsnevring på dette området av hensyn til flom, naturmangfold og landskap.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Det er i forslag til kommunedelplan gjort et godt innledende arbeid med kartlegging av
relevante risiko- og sårbarheter i planområdet. Det savnes imidlertid en bedre redegjørelse og
tydeliggjøring av risiko og sårbarhet knyttet til blant annet kvikkeleireskred i ROS-analysen.
Sistnevnte er i begrenset grad trukket frem som eget risikoområde i analysen, bortsett fra at
det er nevnt at det er dårlige grunnforhold i planområdet og det er registrert kvikkleire flere
steder langs strekningen som kan gi setningsskader. Hva gjelder rapportene «AEM-målinger
Gulskogen-Hokksund» (NGI 29.09.16) og Konsekvensutredning: Hovedrapport» (Norconsult
11.05.17), så presenterer disse ulike beskrivelser av hva som menes med «blå» og «rød» sone
i forhold til resistivitet. Dette må presiseres.
Planområdet er utsatt for flom fra Drammenselva og i større og mindre sidevassdrag. I
fagrapport «flom og overvann» (Norconsult 01.02.17) står det at NVE holder på med
revidering av flomsonekartlegging for Drammenselva og at Norconsult har fått tilgang på
foreløpige resultater. Revidert kartlegging er nå publisert i rapport nr. 3 2017 «flomsonekart:
Delprosjekt Drammenselva» og bør oppdateres som kilde og kvalitetssikres oppimot
prosjektets foreløpige flomberegninger. Videre er det i planforslaget tatt stilling til at en skal
ha sikkerhet som tilfredsstiller 200 års gjentaksintervall for flom, men det er ikke vurdert
hvilken sikkerhetsklasse tiltaket faller innenfor jf. TEK17, § 7-2. Dette bør allerede i
nåværende planfase tas stilling til på grunn av tiltakets omfang.
Det gjøres også oppmerksom på at bruken av sannsynlighets- og konsekvenskategorier som
vist til i tabell 4 og 5 i dagens ROS- analyse kan ha sine begrensninger og gi et feilaktig
risikobilde. For eksempel ved flom- og skredvurderinger som operer med andre
gjentaksintervaller og krav jf. TEK17. Det samme gjelder konsekvensverdier, hvor for
eksempel en uønsket hendelse kan overlappe med både lavere og større konsekvenskategorier.
Det vil være viktig å ha gode beskrivelser som tar høyde for dette i det videre planarbeidet.
Videre, så handler risiko- og sårbarhetsvurderinger også om usikkerhet, og det kan være
hensiktsmessig å innarbeide et eget usikkerhetskapittel innen minst, samtlige større, kartlagte
risikoområder gjennom ROS-analysen. Her kan en se til ny veileder «Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging» (DSB 2017)
I arbeidet med reguleringsplan vil det generelt være viktig å følge opp avdekkede
usikkerheter/sårbarheter. For eksempel kartlegging av flomveier og kapasiteter på stikkrenner.
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Det må i neste fase foreligge en mest mulig reell beskrivelse av risikoen, med fokus på både
konsekvenser for valgt korridor i planområdet og følgekonsekvenser i og utenfor området som
følge av ny utbygging. ROS-analysen må dessuten kunne vise til konkrete forslag til
risikoreduserende tiltak som tar høyde for et fremtidig klima. Videre vil innarbeiding av
hensynssoner i plankartet være viktig.
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn synes å være ivaretatt i forslag til
kommunedelplan. Fylkesmannen viser til at risiko- og sårbarhetsanalyser i henhold til planog bygningsloven også skal gjennomføres for reguleringsplanene. Det er viktig at funn i
kommunedelplanenes risiko- og sårbarhetsanalyse blir lagt til grunn for det videre arbeid med
reguleringsplanene.
Videre utredning til reguleringsplan
Jordvern er en overordnet premiss for videre planlegging. Det må derfor legges vekt på
arealeffektive løsninger og tilpasninger også der det vil kunne bety tilpasning av tekniske krav
og få økonomiske konsekvenser. Hensynet til dyrka mark og avbøtende, restaurerende og
kompenserende tiltak er ikke utredet på dette plannivået. Fylkesmannen legger til grunn at
dette blir ivaretatt i det videre planarbeidet.
Underganger/krysninger av jernbanen for gående og syklende er viktige å etablere/reetablere
for å minske barrierevirkningen i nærmiljøet. Fylkesmannen forutsetter at dette utredes på
reguleringsplannivå og at løsninger som ivaretar behovene på en god måte innarbeides i
planforslagene.
Innspill til planbestemmelsene
Bestemmelsene bør hjemles i de relevante lovbestemmelser som gir hjemmel for
kommunedelplanens bestemmelser. Videre er det ikke mulig å automatisk oppheve plan
gjennom bestemmelser, som foreslått i bestemmelsene 3.2. Planen kan kun oppheves ved
fremgangsmåten angitt i plan- og bygningsloven § 12-14. I bestemmelsen 4.2. bør siste
setning formuleres klarere, § 20-5 gjelder ikke unntak fra Plan- og bygningsloven, men
søknadsplikten.

Med hilsen
Helen Bjørnøy
Fylkesmann
Eli Kristin Nordsiden
avdelingsdirektør
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Samordnet statlig høringsuttalelse til offentlig ettersyn av
Kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen - Hokksund
Det vises til brev av 15. juni 2017 med forslag til kommunedelplan for dobbeltspor
Gulskogen – Hokksund.
I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 25.4.2017 informeres det om at Regjeringens
forsøksprosjekt med samordning av statlige innsigelser videreføres til 31.12.2017.
Det vises til rutiner for ordningen i Veilederen om Samarbeid om effektive avklaringer i
arealplanleggingen som Fylkesmannen har sendt ut den 22. juni 2016.
Saken gjelder
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for dobbeltspor for jernbane på strekningen
Gulskogen – Hokksund. Tiltaket er en del av Intercityprosjektet som skal gi bedre og raskere
kollektivtransport inn mot Oslo.
Fylkesmannens kompetanse
Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser.
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige
statlige fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.
Fylkesmannen samordner også planfaglige råd i kommune- og kommunedelplaner.
Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse
avskjæres vil det si at den ikke fremmes som innsigelse.
I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelser fra
følgende statlige etater:






Statens vegvesen, Region sør, 22. august 2017
Mattilsynet, avdeling Søndre Buskerud, 29. august 2017
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region sør29. august 2017
Fylkesmannen i Buskerud, 01. september 2017
Den Norske Kirke, Tunsberg bispedømmeråd, 29. august 2017

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Oversikt over høringsuttalelsene
Statens vegvesen fremmer følgende innsigelser
 Innsigelse begrunnet i manglende konsekvensutredning og sikring av tiltak som ivaretar
behovet for utvidelse til framtidig firefelt på E134.
 Innsigelse grunnet manglende konsekvensutredning av enkelte planbestemmelser som
kommer i konflikt med egne reguleringsplaner. Dette gjelder planbestemmelsen pkt. 3 og 4.
Statens vegvesen har følgende planfaglige råd: anbefalinger
 Anbefaler at planbestemmelsen 5 konkretiseres.
Fylkesmannen i Buskerud fremmer følgende innsigelser
 Innsigelse til planforslaget grunnet hensynet til nasjonalt viktig landbruksareal
 Innsigelse til manglende utredning av alternativ på strekningen Gulskogen - Mjøndalen
Fylkesmannen i Buskerud har følgende planfaglige råd: forutsetninger for at innsigelser skal
unngås på neste plannivå - reguleringsplan.
 Forutsetter at det gjøres en vurdering av hvilke sikkerhetskrav tiltakene faller innunder i TEK
17 § 7-2.
Fylkesmannen i Buskerud har følgende planfaglige råd: anbefalinger
 Fylkesmannen påpeker at det skal fremgå arealformål i kommunedelplanen. Vi ber om at dette
blir innarbeidet i tråd med gjeldende kommuneplaner for området.
 Anbefaler at kryssing av bekker allerede nå vurderes med bru fremfor bekkelukking.
 Viktig at funn i ROS-analysen blir fulgt opp i reguleringsplan.
 Viser til at planbestemmelsene må hjemles i lovbestemmelser. Videre bør planbestemmelsene
tydeliggjøres og konkretiseres.
Norges vassdrags- og energidirektorat har følgende planfaglige råd: forutsetninger for at
innsigelser skal unngås på neste plannivå - reguleringsplan.
 Forutsetter videre dialog rundt områdene ved Mjøndalen hvor det planlegges flomsikring.
 Forutsetter at sikkerheten for omkringliggende områder må ivaretas der hvor det er flomfare.
 Kjente kvikkleiresoner og andre skredfaresoner bør merkes av på plankartet som


hensynssone og tilknyttes bestemmelser som ivaretar sikkerheten mot skred.
Forutsetter at listen med team som ble oversendt ved varsel om oppstart blir tatt med i
det videre arbeidet mot reguleringsplan.

Mattilsynet har følgende planfaglige råd: forutsetninger for at innsigelser skal unngås på neste
plannivå - reguleringsplan.
 Forutsetter at faglige utredninger av drikkevann blir gjennomført og innarbeidet ved neste
plannivå. Vannkilder og ledningsnett må sikres mot forurensing under utbygging, i
driftsperioden og senere i aktivitet på togsporet, og ved eventuelt hensettingsareal med togsett,
teknisk anlegg, rigg og eventuelt deponi.
Mattilsynet har følgende planfaglige råd: anbefalinger
 Anbefaler at henvisning til de nasjonale målene for vann og helse innarbeides i
planbeskrivelsen til kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund.
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Tunsberg bispedømmeråd har følgende planfaglige råd: forutsetninger for at innsigelser skal
unngås på neste plannivå - reguleringsplan.
 I det videre planarbeidet vil det være vesentlig å begrense inngrepet i størst
mulig grad. Det må også vurderes om det er avbøtende tiltak som kan være aktuelle, for
eksempel murer og skjermingstiltak. Det må etableres en ny avgrensning av gravplassen i
nord.
Tunsberg bispedømmeråd har følgende planfaglige råd: anbefalinger
 En tett og god dialog med Nedre Eiker kirkelige fellesråd er avgjørende for at det blir tatt
tilstrekkelig hensyn til gravferder og annet sorgarbeid. Anbefaler at arbeidet stopper opp under
begravelser på Mjøndalen gravlund i anleggsperioden.
Statlige etater : Ingen merknader - brev er ikke vedlagt
 Direktoratet for mineralforvaltning har ingen uttalelse til høring av planforslaget.

Samordning
Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud har fremmet innsigelse til planforslaget.
Begrunnelsen for innsigelsen er manglende konsekvensutredning av E 134 og hensynet til de
nasjonale føringene for jordvern.
Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsene.
Fylkesmannen finner at planforslaget strider mot de nasjonale og viktige regionale interesser
Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud skal ivareta.
Innsigelsene fremmes i sin helhet.
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet.
Videre prosess
Fylkesmannen forutsetter at innsigelsen, forutsetningene og anbefalingene følges opp for å
finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som har
myndighet til å trekke innsigelsene.
Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære
rutinene jf. pbl. § 5 - 6.
Fylkesmannens merknader til planprosessen
Kommunen må som planmyndighet sikre seg at alle berørte høringsinstanser er registrert som
mottakere av både varsel om oppstart og planprogram samt høring ved offentlig ettersyn. Det
er i Veilederen en fullstendig høringsliste over de statlige etater som er deltakere i
samordningsforsøket. Fylkesmannen anbefaler at alle berørte statlige etater legges inn som
høringsinstans i kommunens rutiner. Oppdatert kontaktinformasjon finnes på Fylkesmannens
hjemmeside.
Med hilsen
Eli Kristin Nordsiden
avdelingsdirektør
Geir Sørmoen
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Behandlende enhet:
Region sør

Saksbehandler/telefon:

Wenche Bjertnes / 97073803

Vår referanse:
16/58384-14

Deres referanse:

Vår dato:

22.08.2017

Offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning -

dobbeltspor Gulskogen - Hokksund. Høringsmerknad fra Fylkeskommunal
vegmyndighet

Vi har mottatt for uttale forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning dobbeltspor
Gulskogen – Hokksund. Denne høringsmerknaden er fra Fylkeskommunal vegmyndighet.

Høringsmerknad fra Statlig vegmyndighet samordnes med øvrige statlige etater og sendes
fra Fylkesmannen.
Sammendrag:

Ved utleggelse til offentlig ettersyn har Bane NOR ikke opplyst hvorvidt de 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 vi med dette som berørt

fylkeskommunal vegmyndighet å måtte fremme innsigelser mot planforslaget. Planforslaget
oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning, jfr. forskriften, for våre temaer.

Da vi har innsigelse må Fylkeskommunal vegmyndighet forutsette ny uttale før kommunal
egengodkjenning.

Detaljerte merknader:
Generelt:

Statens vegvesen har mottatt for uttale forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor

mellom Gulskogen og Hokksund. Strekningen går igjennom kommunene Drammen, Nedre

Eiker og Øvre Eiker. Det er utarbeidet kommunedelplandokumenter for alle tre kommunene.
Forslag til planbestemmelser er utarbeidet for hver av de tre kommunene, men er identiske.

Plankart er utarbeidet for hver av kommunene. Vi har mottatt en KU-sammenstillingsrapport
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av de 11 fagrapportene som danner grunnlaget for sammenstillingsrapporten. Ingen av

fagrapportene er oversendt oss. KU-sammenstillingsrapport er felles for hele strekningen.
Planbeskrivelsen er felles for strekningen gjennom alle tre kommunene. Vi velger å gi våre
kommentarer og merknader for hele strekningen og skiller ikke mellom de ulike
kommunene.

Strekningen Gulskogen-Hokksund er delt i to; Gulskogen-Mjøndalen og Mjøndalen-

Hokksund. Stasjonene Mjøndalen og Hokksund er fastpunkter på strekningen, og stasjonene
Gulskogen og Mjøndalen inngår ikke i kommunedelplanen. Hokksund stasjon inngår i
kommunedelplanen.

Det er utredet tre korridoralternativer, indre, midtre og ytre korridor, på delstrekningen
Gulskogen-Mjøndalen og to korridoralternativer, nordre og søndre korridor, på

delstrekningen Mjøndalen-Hokksund. Utfra en samlet vurdering av prissatte og ikke –

prissatte konsekvenser er Bane NOR sin faglige anbefaling en kombinasjon mellom Midtre

korridor og søndre korridor. Ved utleggelse til offentlig ettersyn har Bane NOR ikke opplyst
hvorvidt de har innsigelse til korridoralternativene som ikke anbefales valgt.

Kommunedelplanen skal vedtas i tre kommuner. Bane NOR har på denne måten foreløpig
ikke sikret vedtak om en sammenhengende korridor for nytt dobbeltspor.

Utbedring til dobbeltspor på strekningen anses som et viktig ledd i ett framtidig effektivt
transportsystem, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Merknader til Konsekvensutredningen og planbeskrivelsen:

Vi har ingen merknader til den faglige anbefalingen om korridorvalg og BANE NOR sin

tilnærming til denne anbefalingen. Vi kan imidlertid ikke se at konsekvensene for framtidig
mulig framføring av firefelt på E134 er belyst i tilstrekkelig grad. For strekningen som

berøres av jernbaneprosjektet er det i henhold til våre vegnormaler behov for utbedring til

framtidig firefelt og planskilte kryssløsninger med dagens trafikk. Økt trafikk skal riktignok
tas med kollektiv eller gang-/sykkel i byområder, men E134 er, og vil fortsatt være, viktig

ledd i den regionale kommunikasjonen så vel som den nasjonale. Det er ikke belyst hvorvidt

tiltaket med nytt dobbeltspor kan redusere trafikken på eksisterende E134. Nytt dobbeltspor
ligger delvis i samme korridor som E134. Deler av jernbanestrekningen befinner seg

innenfor byggegrense til E134. Spesielt gjelder dette forbi tidligere Mjøndalen cellulose.

Spesielt kan nevnes at for nordre korridoralternativ mellom Mjøndalen og Hokksund vil det

være behov for omfattende brukonstruksjoner med lange spenn for kryssing av eksisterende
E134 i slakk vinkel. Hensynet til behov for utvidelse til firefelt på E134 er ikke vurdert og
ikke hensyntatt i plandokumentene, men vil påvirke denne konstruksjonen. Det er også
behov for omlegging av adkomst og gangsystem i forbindelse med nedleggelse av

planoverganger. Slike omlegginger må legges utenfor byggegrensen til E134 av hensyn til
framtidig utvidelse til firefelt og nye planskilte kryssløsninger. Omleggingene må ivareta
fylkesvegnettets funksjon i berørt område. Vi har innsigelse begrunnet i manglende

konsekvensutredning og sikring av tiltak som sikrer at fylkesvegnettes funksjon i området

opprettholdes.
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Merknader til Planbestemmelsene

Planbestemmelsen inneholder 5 punkter med underpunkter. I pkt. 4.1 båndlegges hele

planområdet i påvente av vedtak på reguleringsplan. I pkt. 4.2 legges det restriksjoner om at
det ikke kan settes i gang tiltak som er i strid med eller kan hindre eller vanskeliggjøre
planlegging og bygging av dobbeltspor på strekningen. Denne båndleggingen legger

restriksjoner på planlegging og tiltak på og Fv.35 og E134 inntil reguleringsplanen er
vedtatt. Konsekvensene av denne bestemmelsen er ikke utredet og belyst i

plandokumentene. Planlegging og tiltak på riks- og fylkesvegnettet må unntas fra denne
båndleggingen. Vi har innsigelse til planbestemmelsens pkt. 4 begrunnet i manglende

konsekvensutredning og hensynet til behov for framføring av trafikk på dette vegnettet.
I planbestemmelsens pkt. 5 som omhandler hensynsone for bevaring av kulturmiljø bør det
framgå at denne gjelder for tiltaket nytt dobbeltspor. I denne sammenheng viser vi til

planbestemmelsens pkt. 3 om planvirkning. Denne bestemmelsen opphever eldre planer
innenfor samme areal ved motstrid. Forholdet er ikke konsekvensutredet. Vedtatte

reguleringsplaner som omhandler vårt riks- og fylkesvegnett må gjelde i sin helhet og kan

ikke deloppheves på denne måten.

Vi har innsigelse begrunnet i manglende KU og må forutsette ny uttale før kommunal
egengodkjenning.

Vegavdeling Buskerud
Med hilsen

Rolf-Helge Grønås
avdelingsdirektør

Anders O. T. Hagerup
seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til

Bane NOR SF, Postboks 4350, 2308 HAMAR

Norconsult AS - Os i Østerdalen, Brutippen 13, 2550 OS I ØSTERDALEN
Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN
Drammen kommune, Engene 1, 3008 DRAMMEN
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Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN
Nedre Eiker kommune, Postboks C, 3051 MJØNDALEN
Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 HOKKSUND

Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604

3007 DRAMMEN

Behandlende enhet:
Region sør

Saksbehandler/telefon:

Wenche Bjertnes / 97073803

Vår referanse:
16/58384-15

Deres referanse:

Vår dato:

22.08.2017

Kommunedelplan med KU for nytt dobbeltspor Gulskogen - Hokksund til
offentlig ettersyn. Høringsmerknad fra Statlig vegmyndighet
Sammendrag:

Ved utleggelse til offentlig ettersyn har Bane NOR ikke opplyst hvorvidt de 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 vi 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 må forutsette ny uttale før kommunal egengodkjenning da vi har

innsigelse.

Detaljerte merknader:
Generelt:

Statens vegvesen har mottatt for uttale forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor

mellom Gulskogen og Hokksund. Strekningen går igjennom kommunene Drammen, Nedre

Eiker og Øvre Eiker. Det er utarbeidet kommunedelplandokumenter for alle tre kommunene.
Forslag til planbestemmelser er utarbeidet for hver av de tre kommunene, men er identiske.

Plankart er utarbeidet for hver av kommunene. Vi har mottatt en KU-sammenstillingsrapport
av de 11 fagrapportene som danner grunnlaget for sammenstillingsrapporten. Ingen av

fagrapportene er oversendt oss. KU-sammenstillingsrapport er felles for hele strekningen.
Planbeskrivelsen er felles for strekningen gjennom alle tre kommunene. Vi velger å gi våre

kommentarer og merknader for hele strekningen og skiller ikke mellom de ulike
kommunene.
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Strekningen Gulskogen-Hokksund er delt i to; Gulskogen-Mjøndalen og Mjøndalen-

Hokksund. Stasjonene Mjøndalen og Hokksund er fastpunkter på strekningen, og stasjonene
Gulskogen og Mjøndalen inngår ikke i kommunedelplanen. Hokksund stasjon inngår i
kommunedelplanen.

Det er utredet tre korridoralternativer, indre, midtre og ytre korridor, på delstrekningen
Gulskogen-Mjøndalen og to korridoralternativer, nordre og søndre korridor, på

delstrekningen Mjøndalen-Hokksund. Utfra en samlet vurdering av prissatte og ikke –

prissatte konsekvenser er Bane NOR sin faglige vurdering å anbefale en kombinasjon mellom
Midtre korridor og søndre korridor. Ved utleggelse til offentlig ettersyn har Bane NOR ikke

opplyst hvorvidt de 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.

Utbedring til dobbeltspor på strekningen anses som et viktig ledd i ett framtidig effektivt
transportsystem, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Merknader til Konsekvensutredningen og planbeskrivelsen:

Vi har ingen merknader til den faglige anbefalingen om korridorvalg og BANE NOR sin

tilnærming til denne anbefalingen. Vi kan imidlertid ikke se at konsekvensene for framtidig
mulig framføring av firefelt på E134 er belyst i tilstrekkelig grad. For strekningen som

berøres av jernbaneprosjektet er det i henhold til våre vegnormaler behov for utbedring til

framtidig firefelt og planskilte kryssløsninger med dagens trafikk. Økt trafikk skal riktignok

tas med kollektiv eller gang-/sykkel i byområder, men nytt dobbeltspor dekker også
områder utenfor definerte byområder. Det er ikke belyst hvorvidt tiltaket med nytt

dobbeltspor kan redusere trafikken på eksisterende E134. Nytt dobbeltspor ligger delvis i

samme korridor som E134. Deler av jernbanestrekningen befinner seg innenfor byggegrense
til E134. Spesielt gjelder dette forbi tidligere Mjøndalen cellulose. Spesielt kan nevnes at for

nordre korridoralternativ mellom Mjøndalen og Hokksund vil det være behov for omfattende
brukonstruksjoner med lange spenn for kryssing av eksisterende E134 i slakk vinkel.

Hensynet til behov for utvidelse til firefelt på E134 er ikke vurdert og ikke hensyntatt i

plandokumentene, men vil påvirke denne konstruksjonen. Det er også behov for omlegging
av adkomst og gangsystem i forbindelse med nedleggelse av planoverganger. Slike

omlegginger må legges utenfor byggegrensen til E134 av hensyn til framtidig utvidelse til
firefelt og nye planskilte kryssløsninger. Vi har innsigelse begrunnet i manglende

konsekvensutredning og sikring av tiltak som ivaretar behovet for utvidelse til framtidig firefelt på E134.

Merknader til Planbestemmelsene

Planbestemmelsen inneholder 5 punkter med underpunkter. I pkt. 4.1 båndlegges hele

planområdet i påvente av vedtak på reguleringsplan. I pkt. 4.2 legges det restriksjoner om at

det ikke kan settes i gang tiltak som er i strid med eller kan hindre eller vanskeliggjøre
planlegging og bygging av dobbeltspor på strekningen. Denne båndleggingen legger
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restriksjoner på planlegging og tiltak på og Fv.35 og E134 inntil reguleringsplanen er

vedtatt. Konsekvensene av denne bestemmelsen er ikke utredet og belyst i

plandokumentene. Planlegging og tiltak på riks- og fylkesvegnettet må unntas fra denne
båndleggingen. Vi har innsigelse til planbestemmelsens pkt. 4 begrunnet i manglende

konsekvensutredning og hensynet til behov for framføring av trafikk på dette vegnettet.
I planbestemmelsens pkt. 5 som omhandler hensynsone for bevaring av kulturmiljø bør det
framgå at denne gjelder for tiltaket nytt dobbeltspor. I denne sammenheng viser vi til

planbestemmelsens pkt. 3 om planvirkning. Denne bestemmelsen opphever eldre planer

innenfor samme areal ved motstrid. Forholdet er ikke konsekvensutredet. Vedtatte

reguleringsplaner som omhandler vårt vegnett må gjelde i sin helhet og kan ikke

deloppheves på denne måten.

Vi har innsigelse begrunnet i manglende KU og må forutsette ny uttale før kommunal

egengodkjenning.

Vegavdeling Buskerud
Med hilsen

Rolf-Helge Grønås
avdelingsdirektør

Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Bane Nor Sf

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon:
97672957
Vår referanse: 17/8364
Deres
referanse:
Dato:
05.07.2017

Postboks 4350
2308 HAMAR

Tilbakemelding på høring av forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor
Gulskogen–Hokksund - Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner
Buskerud

Vi viser til oversendelse av 15.6.2017 om ovennevnte planarbeid. Hensikten med
dobbeltsporprosjektet er å øke kapasiteten på strekningen, slik at frekvensen for person- og
godstransporten kan økes.
Fiskeridirektoratet skal etter plan- og bygningsloven ha oversendt for medvirkning
plansaker når de omfatter kyst- og sjøområder eller for øvrig kan berøre fiskeri- og
havbruksinteresser. Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at dette planarbeidet kan
medføre konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta i planleggingen, og vi har
derfor ingen merknader.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420
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Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 03495
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51491689
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Kopi til:
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Fra: Marit Beseth Nordeide[Marit.Beseth.Nordeide@mattilsynet.no]
Dato: 29. Aug 2017 09.59.51
Til: FMBU Postmottak
Kopi: Sørmoen, Geir
Tittel: Høringsuttalelse til kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen - Hokksund

Høringsuttalelse til kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen - Hokksund
Mattilsynet mottok den 15.06.2017 forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor på
jernbanestrekningen Gulskogen-Hokksund.
Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen ved å påse at krav i drikkevannsregelverket blir
ivaretatt. Videre skal vi bidra, alene eller i samarbeid med andre etater, til å sikre vannressursene mot
forurensning i henhold til kriterier og krav i vannforskriften.
Vannmiljø og vannressurser er vurdert i konsekvensutredningen som følger denne kommunedelplanen. Punkt
3.4.5 Forurensning til vann og grunn beskriver at det er foretatt en gjennomgang av historiske kart og
databasesøk for korridorene som utredes. Det er opprettet grunnkart som er supplert med lokaliteter som er
merket i Miljødirektoratets grunnforurensningsbase, historiske flyfoto, nettsøk med mer.
Utredninger i planprogram omfatter vann og vassdrag inkludert sikring av grøntbelter langs vassdrag.
Punkt 6.3.1 Beskriver utredningskrav til vann og grunn. Dette er bra.
Planbeskrivelsen viser til nasjonale føringer (kapittel 7) av betydning for planarbeidene med dobbeltsporet.
Mattilsynet viser i denne sammenheng også til Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014.
Målene har betydning for vannverkene og for offentlig forvaltning som skal følge dem opp. De er vedtatt for å
oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle. I tillegg skal det
være en effektiv beskyttelse av vannkilder som brukes til drikkevann. Vi anbefaler at henvisning til disse
nasjonale målene for vann og helse kommer med i planbeskrivelsen for dobbeltsporet Gulskogen –
Hokksund.
Vi forventer at våre tidligere kommentarer av 25.05.2016 til varsel om oppstart av kommunedelplanen blir fulgt
opp slik at alt arbeide på strekningen blir både planlagt og utført på en slik måte at drikkevannsforsyningen til
beboere i området blir ivaretatt.
Planfaglige råd – forutsetninger
Planforslaget mangler faglige utredninger på drikkevann. Mattilsynet forutsetter at fare for drikkevann blir
inkludert og vurdert særskilt i planforslaget. Det er avgjørende å ha oversikt over eventuelle vannkilder, som
private vannforekomster, i nærheten av dette planområdet. Dette må kartlegges. Videre må eksisterende
ledningsnett innenfor planområdet sikres mot brudd og eventuell forurensning, mikrobiologisk eller kjemisk.
Faglige utredninger på drikkevann må inn tidlig i planarbeidet. Dette for å sikre vannkilder og ledningsnett mot
forurensning under utbygging, i driftsperioden og senere i aktivitet på togsporet, og ved eventuelt
hensettingsareal med togsett, teknisk anlegg, rigg og eventuelt deponi.

Mvh

Marit Beseth Nordeide
Seniorinspektør
Mattilsynet, avdeling Søndre Buskerud
Tlf 22 77 86 41 Mob 97 09 71 98
Besøksadresse: Landfalløya 26, 3023 Drammen
Felles postadresse: Mattilsynet. Avdeling Søndre Buskerud, postboks 383, 2381 Brumunddal postmottak@mattilsynet.no

Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 DRAMMEN

Vår dato: 29.08.2017
Vår ref.: 201602160-8
Arkiv: 323
Deres dato: 15.06.2017
Deres ref.:

Saksbehandler:
Heidi Mathea Henriksen
22959759/hmh@nve.no
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Uttalelse til offentlig ettersyn av kommunedelplan med
konsekvensutredning - Dobbeltspor Gulskogen - Hokksund
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.
Vi viser til oversendelse datert 15.juni 2017 med kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen –
Hokksund på høring. Vi viser også til vårt innspill til oppstart av planarbeidet og deltagelse i planforum.
NVE har noen innspill og merknader til planen.
Flomfare
Fagrapporten Flom og overvann omtaler og vurderer utfordringer knyttet til slik fare på en god måte.
Det er en tydelig bevissthet på at særlig bekker i sidebratt terreng vil kunne medføre en fare for
jernbanelinja. NVE savner en tydeligere vurdering av om anlegging av jernbanelinja vil medføre
økt/endret fare for at bekkene kan ta nye løp, bli stuvet opp eller føre til økt erosjon som kan medføre
økt skade for omkringliggende områder.
I Fagrapporten Flom og overvann står det nevnt at det ikke er ventet noen økning av flomstørrelsene i
Drammenselva. Dette stemmer i den grad at det ikke er ventet noen økning i flomvannføringen, siden
det er ventet mindre snø i fjellet mot slutten av århundret. Det er imidlertid ventet en havnivåstigning
som vil få innvirkning på vannlinja på strekningen. Vi viser til NVE sine kartsider og NVE Atlas, der
flomsone 200-årsflom med klima ligger tilgjengelig.
Retningslinjene der det står at flomsikring skal gjennomføres i samarbeid med NVE må endres. Det er
noe uklart hva Bane Nor mener med dette. 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 vi bør merkes av som hensynssone og tilknyttes
bestemmelser som ivaretar sikkerhet mot flom.
Nedre Eiker kommune holder i samarbeid med NVE på med å planlegge flomsikring i Mjøndalen
sentrum. Det ser ut til at det er delvis overlapp mellom områder der Bane Nor nå båndlegger og der
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
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Nedre Eiker og NVE ser for seg noe sikringstiltak. NVE forutsetter at vi har en dialog rundt dette
fremover.
Skredfare
I planområdet er det kjente kvikkleiresoner og områder med fare for skred. 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.
NVE mener det her må tydeliggjøres at sikkerheten også for omkringliggende områder må ivaretas.
NVE mener videre at 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
Båndleggingssona som er tegnet inn som avgrensing på planområdet går delvis ut i Drammenselva på
deler av strekningen. Det er svært uheldig å planlegge med inngrep og utfylling i Drammenselva.
Området her er allerede svært utsatt for flom. En økning av flomvannstanden og eventuell endring av
erosjonsfare kan medføre store negative konsekvenser. Dersom det er aktuelt å vurdere dette nærmere
må virkningene av et slikt tiltak vurderes og beskrives. NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre
skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter
vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn som vannressursloven skal ivareta, kan
reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20. Dette forutsetter at
reguleringsplanen gir en god beskrivelse av tiltakene og at konsekvensene for allmenne interesser er
vurdert. NVE ser det som en fordel å ta dette gjennom samordning av plan jf. vannressursloven § 20.
Kryssing, inngrep og nærføringer med sidevassdragene til Drammenselva må også vurderes og
beskrives opp mot vannressursloven §§ 5, 8, 18, 20.
Innspill til videre planarbeid
I vårt innspill til oppstart av planarbeidet hadde vi med en opplisting av de temaene vi er opptatt av i
planarbeidet. Vi ber om at denne listen blir tatt med i det videre arbeidet frem mot ferdigstilling av
reguleringsplan.
Karttjenester
På NVE sine kartsider ligger det svært mye informasjon tilgjengelig, se
https://www.nve.no/karttjenester/. Her ligger det blant annet faresonekart (flomsoner og
kvikkleiresoner), aktsomhetskart (for snøskred, steinsprang, jord- og flomskred, flomfare), oversikt over
nettanlegg og kraftanlegg, verna vassdragsområder, løsmassekart, m.m. Her er det også løsninger for at
kommunen kan laste ned karta direkte og bruke de inn i eget kartsystem. I kartinnsynsløsningen NVE
Atlas kan kartlagene ses i sammenheng, http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas

Vi viser til NVEs retningslinjer 2/2011 og NVEs nettsider om arealplanlegging for mer informasjon:
www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging. Dersom kommunen har behov for veiledning knyttet til
hvordan innarbeide våre tema i planen bistår vi gjerne kommunen i dette arbeidet.
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Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør
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Svar på offentlig ettersyn av kommunedelsplan for dobbeltspor Gulskogen –
Hokksund
Statens Jernbanetilsyn viser til brev fra Bane NOR mottatt 15.06.2017, vedrørende offentlig
ettersyn av kommunedelsplan for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund.
Bane NOR planlegger å utbedre strekningen mellom Gulskogen – Hokksund til dobbeltspor.
Minimum dimensjonerende hastighet vil være 160 km/t på linja og 100 km/t på stasjon. Det skal
tilrettelegges forbikjøring av 750 meter lange godstog på Hokksund stasjon. Stasjonene
Hokksund, Mjøndalen og Gulskogen opprettholdes, mens Steinberg stasjon er i ett av
forslagene vurdert nedlagt.
I forbindelse med behandling av plansaker er tilsynets rolle først og fremst å kommentere
forhold ved planer som vil kunne være i strid med krav i jernbanelovgivningen. I tillegg til å gi
informasjon om relevante krav i jernbanelovgivningen, slik at forhold knyttet til
tillatelsesprosessen i henhold til jernbaneloven kan bli gitt på et tidlig tidspunkt.
Det presiseres 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 kommunedelsplan for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund.

Med hilsen
Johanna Öster
Avdelingsdirektør, Teknologi og framføring
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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Dobbeltspor Gulskogen-Hokksund - offentlig ettersyn - uttalelse
Vi viser til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor på strekningen
Gulskogen-Hokksund, mottatt 15. juni 2017. Uttalelsen sendes Fylkesmannen i Buskerud for
samordning.
Bispedømmeråd og biskop er fagmyndighet med innsigelsesrett i forbindelse med regulering
av kirketomter og gravplasser og dessuten der slike blir berørt, jfr. plan- og bygningsloven.
Gravferdsloven, kirkeloven og kulturminneloven har bestemmelser om bebyggelse og
endringer av og ved kirke og gravplass. Vi viser for øvrig til Rundskriv T-3/2000 om
Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø
(Miljøverndepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet).
Vi har hentet inn uttalelse fra Den norske kirke sentralt ved gravplassrådgiveren, og Den
norske kirke lokalt ved Nedre Eiker kirkelige fellesråd og Øvre Eiker kirkelige fellesråd.
Kommunedelplanen går gjennom tre kommuner, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Det
er kun i Nedre og Øvre Eiker kommuner det ligger gravplasser som blir berørt av det
planlagte dobbeltsporet. Ingen kirker ser ut til å bli berørt i arbeidet.
Kommunedelplanen viser avsatt korridor for dobbeltspor og viser kun hensynssone H710
båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven. Reguleringsplaner vil fastslå den
endelige arealbruken.
Mjøndalen gravlund, Nedre Eiker – H710
I reguleringsbestemmelsene for Nedre Eiker er følgende bestemmelse tatt inn i § 4.6:
Vesentlig endring av gravplass og bygninger på gravplass kan ikke skje uten samråd med
kommunen og med tillatelse fra bispedømmerådet. Bispedømmerådet kan sette vilkår for
tillatelsen, jamfør gravferdslovens § 4.
Det fremgår videre av retningslinjene punkt 7 for Nedre Eiker at utforming av tiltak inn mot
Mjøndalen gravlund skal avklares med lokal gravferdsmyndighet, her Nedre Eiker kirkelige
fellesråd.
Gravferdsforskriften § 1 har en bestemmelse om at gravplasser skal holdes i hevd og
forvaltes med den orden og verdighet som dens egenart tilsier. Bestemmelsen synliggjør
gravplassens helt spesielle plass i vårt samfunn.
Gravferdsforskriften § 2 har bestemmelser om at regulert areal til ny gravplass eller utvidelse
av gravplass skal om mulig også omfatte en buffersone mellom gravplassareal og
naboskap. Tilsvarende bør det settes krav om at det ved anleggelse av nye tiltak som
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Postboks 10 Kaldnes
3119 TØNSBERG

E-post: tunsberg.bdr@kirken.no
Web: https://kirken.no/tunsberg/
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jernbanespor inn mot gravplass så bør reguleringsplanen omfatte tilstrekkelig buffersone
mot den eksisterende gravplassen. Det er også krav om at gravplasser skal skjermes mot
støy i samsvar med gjeldende retningslinjer for støy i arealplanleggingen.
Dette betyr også at vi vil anbefale at arbeidet stopper opp under begravelser på Mjøndalen
gravlund i anleggsperioden. En tett og god dialog med Nedre Eiker kirkelige fellesråd er
avgjørende for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til gravferder og annet sorgarbeid.
Mjøndalen gravlund ligger sør for det planlagte dobbeltsporet, noen høydemeter direkte
ovenfor eksisterende jernbanelinje. Den avsatte korridoren for tiltaket er vist omkring 100
meter inn på eksisterende gravplass. Gravlunden har et skålformet terreng som henvender
seg mot nord. Gravminnene er plassert i buer langs terrengkotene og vender seg også mot
nord. Gravplassen er omrammet av trær. På grunn av gravplassens terrengform og
orientering vil den være sårbar for inngrep i nord.
Det fremgår av sakens dokumenter at dobbeltsporet vil medføre skjæringsinngrep inn mot
gravplassen, og muligens også inn på selve gravplassen. Det er ikke tvil om at det planlagte
dobbeltsporet vil kunne få store negative konsekvenser for gravplassen. Det er først når
reguleringsplanen er utarbeidet at det vil være klart hva det nye dobbeltsporet faktisk vil bety
for gravplassen. I det videre planarbeidet vil det være vesentlig å begrense inngrepet i størst
mulig grad. Det må også vurderes om det er avbøtende tiltak som kan være aktuelle, for
eksempel murer og skjermingstiltak. Det må etableres en ny avgrensning av gravplassen i
nord. Dette kan være i form av natursteinmur og nye trær.
Direkte inngrep i gravplassen vil være en vesentlig endring etter gravferdsloven § 4 som
krever tillatelse fra bispedømmerådet. Dette er tatt inn i reguleringsbestemmelsene § 4.6.
Dersom graver blir direkte berørt vil det kreve tillatelse til flytting av gravlagt etter
gravferdsloven § 7 fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd.
Haug kirkegård, Øvre Eiker
Haug kirke og kirkegård ligger sørvest for det planlagte dobbeltsporet. Minste avstand til den
avsatte korridoren er omkring 100 meter i det nordøstre hjørnet av gravplassen. Kirken og
gravplassen ligger på et høyere nivå enn jernbanen og det er i dag tett beplantning langs
gravplassen i nordøst. Det planlagte dobbeltsporet vil sannsynligvis få små negative
konsekvenser for gravplassen.
Det forutsettes at det i anleggsfasen blir tatt nødvendige hensyn til gravplassen. En god
dialog med Øvre Eiker kirkelige fellesråd er å anbefale.

Med vennlig hilsen
Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør

Kristin Alsaker Tørfoss
administrasjonskonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Offentlig ettersyn av KDP med KU for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund

Merknader og innspill fra Aksjonsgruppa Bevar Steinberg stasjon
Konaktperson: Olav Gåserød

Hovedbudskap
Bane Nor sin konsekvensutredning av nytt dobbeltspor på strekningen Gulskogen-Hokksund har for
store mangler og usikkerhet til at det kan tas et korridorvalg nå.
På folkemøtene avholdt i juni anbefaler Bane Nor søndre korridor utenom Steinberg med
hovedbegrunnelsen at den tar hensyn til mennesker og samfunn, at det er den beste samfunnsøkonomiske og jernbanetekniske løsningen. Vi har innvendinger mot alle disse konklusjonene og vil
adressere dette punktvis i tabellen under.
Dette høringsinnspillet refererer videre til Bane Nor sin Konsekvensutredning Hovedrapport datert
29.05.2017 samt Kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen GulskogenHokksund datert 11.05.2017, og tar i første rekke for seg strekningen Mjøndalen-Hokksund.
Bane Nor har valgt å ikke utrede muligheten for å bygge dobbeltsporet på nordsiden av E 134 fordi det
ikke er mulig med 160 km/t inn mot Hokksund. Fakta rundt dette alternativet bør legges frem før en
beslutning tas fordi det er en kompromissløsning som kan senke kostnader, gi akseptabel hastighet,
opprettholde Steinberg stasjon, unngå skjemmende bro i kulturlandskapet og spare dyrka mark.

To tog i timen
Aksjonsgruppas hovedmål har alltid vært at toget fortsatt skal stoppe på Steinberg. Vi har ikke vært en
pådriver for dobbeltspor, men har heller ikke vært i mot dette.
Bane Nor har fått et tilleggsoppdrag om å utrede hva som skal til av utbedringer for å kunne kjøre to tog
i timen til Hokksund (uten full utbygging av dobbeltspor). Vi mener at dette må utredes før
kommunedelplanen om dobbeltspor behandles. I 2014 bestilte Aksjonsgruppa et arbeid hos
Trakfikkonsept AS, som resulterte i en rapport (Bilag 1) som viste at med visse utbedringer var det tid til
Steinberg stasjon i grunnruten. Rapporten viste også at med dobbeltspor fra Drammen til Gulskogen er
det rom i ruten for to tog i timen til Hokksund. Dobbeltsporet på denne strekningen ligger allerede inne i
arbeidet med Drammen stasjon/Vestfoldbanen. Dobbeltspor eller trinnvis utbygging fra Gulskogen til
Mjøndalen vil sannsynligvis legge til rette for to tog i timen fra Drammen helt til Kongsberg.

Ettersom dobbeltspor mellom Mjøndalen og Hokksund berører så mange mennesker og naturressurser,
samt at utredningen har betydelige mangler, foreslår vi at konklusjoner om endringer på denne
strekningen utsettes på ubestemt tid.

Anbefaling
Aksjonsgruppa foreslår følgende:
1.
2.
3.
4.

Utrede hvilke utbedringer som er nødvendige for å oppnå to tog i timen til Hokksund.
Videre utrede Bane Nors anbefaling om dobbeltspor mellom Gulskogen og Mjøndalen.
Utsette videre utredning av dobbeltspor mellom Mjøndalen og Hokksund.
Skrinlegg søndre korridor.

Spesifikke kommentarer til Bane Nors Konsekvensutredning:
Kostnader

Usikkerheten i kostnadsestimatet på nordre og søndre korridor er altfor stor (+/- 40
%) til at det kan påstås at det er noen forskjell.
Konklusjon 1: Argumentet om at søndre korridor er mindre kostbar er dermed
ikke vist og det kan ikke benyttes, og spesielt ikke som hovedargument for
korridorvalg.
En viktig kostnadsdriver for nordre trasé er det rapporten viser til på s. 34, nemlig
en ny 1270 m lang bro som krysser Loeselva og E 134 to ganger og medfører
senkning av E134. Denne broa hevdes å være nødvendig grunnet høyere hastighet
(160 km/t) med påkrevet høyere svingradius. Bane Nors hastighetssimuleringer
(presentert på folkemøtet i Drammen) viser følgende:
1) tog som stopper i Hokksund (de aller fleste) vil aldri klare å oppnå 160 km/t på
den aktuelle strekningen.
2) tog som passerer Hokksund i 100 km/t vil heller ikke klare å oppnå 160 km/t i den
aktuelle svingen.
Bane Nor har i etterkant av folkemøtene innrømmet at beregningene av mulig
tidsinnsparing er feil. Om det i det hele tatt er noe å spare på den foreslåtte
brokorridoren vil det, etter våre beregninger, kun være snakk om få sekunder (<5
sek). Dette vil ikke stå i forhold til den betydelige investeringskostnaden en ny bro
drar med seg. Bane Nor har nektet å oppgi kostnaden for broen.
Bane Nor skriver på s 33 i KVU at løsningen med å hovedsakelig følge dagens
linjeføring ikke utredes fordi de ikke når 160 km/t. Denne utredningen bør gjøres før
man tar en endelig beslutning.
Konklusjon 2: Dagens trasé mellom Hellik Teigen og Hokksund, dens kurvatur med
eksisterende hastighet (130 km/t) vil være funksjonelt for et nytt dobbelspor, og
vil gjøre nordre korridor langt rimeligere.

En tredje faktor som kan øke kostnaden for nordre korridor, er merkostnaden ved å
bygge ved spor i drift. Kostnadene ved å stenge driften i byggperioden (bruke buss
for tog og bygge hele dobbeltsporet med en gang) bør også utredes.
Effekten av trafikkstans i byggeperioden med tanke på gods kan være en utfordring,
imidlertid vil ny Ringeriksbane være ferdigstilt på dette tidspunktet og kunne
avlaste.
Det fremkommer heller ikke i utredningen hva trinnvis utbygging eller innføring av
nytt signalsystem (ERTMS) kan bety for muligheten for realisere to tog i timen til
Hokksund.
Bygging av sporet er langt frem i tid og det er viktigere å innhente nødvendig
informasjon før man tar endelig beslutning om korridor.
Konklusjon 3: Det bør utredes mulig kostnadsbesparelse for nordre korridor ved å
stenge hele sporet i byggeperioden. Det bør utredes hva innføring av ERTMSsignalsystem og trinnvis utbygning Gulskogen-Mjøndalen-Hokksund betyr for
målsettingen om to tog i timen til Hokksund.
Vi mener det er flere mangler i kostnadsberegningene. Kostnader i forbindelse med
flom og støy for nordre korridor er overestimert. I tillegg er kostnader forbundet
med grunnforhold på søndre korridor trolig underestimert:
– Støy er tatt med som en merkostnad (ikke-prissatt)for Nordre korridor. Som
nevnt under vil støyskjerming forbedre støysituasjonen på Steinberg i
forhold til dagens stituasjon, ikke forverre den, slik Bane Nor hevder.
Dermed må vurderingen av denne ikke-prissatte effekten skifte fortegn i
analysen.
– Flom: Bane Nor bruker gamle data fra NVE i beregningen for nordre
korridor. Eikerkommunene har fått beskjed om å bruke oppdaterte data fra
NVE. Dette vil bedre forhold for nordre korridor.
– Grunnforhold: Bane Nor har ikke gjennomført grunnboringer på søndre
korridor. Dette gjøres først i oktober, etter at kommunedelplanen skal være
vedtatt. Kart fra NVE viser at det går en kvikkleirerygg gjennom søndre
korridor og privat brønnboring viser dybder til fjell og bløte masser i langt
større grad enn Bane Nors helikopterscanning indikerer. Byggekostnaden på
søndre korridor er dermed trolig sterkt underestimert.
Konklusjon 4: Kostnadsvurderingen revurderes.
0-alternativet

Konsekvensutredningen inneholder en vurdering av behovet i fremtiden. I denne
vurderingen har Bane Nor ikke tatt med i beregningene at Sørlandsbanen og
Bergensbanen ikke vil gå over Steinberg. Dette gir helt uriktig premiss for
konklusjonen om at dagens situasjon ikke vil tåle trafikkbelastningen. To tog i timen
mellom Drammen og Hokksund er fullt mulig å få til med dagens infrastruktur.
Både Ringeriksbanen (som skal ta over Bergensbanen) og Grenlandsbanen (som skal
ta over Sørlandsbanen) er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029. Det samme
er utbyggingen av InterCity-trianglet; det vil si dobbeltspor til Lillehammer, Skien og
Halden. Utbygging av jernbanen mellom Gulskogen og Hokksund er ikke nevnt. Det
er heller ikke to tog i timen mellom Drammen og Hokksund. Dette er i så fall et

prosjekt som ligger mange år fram i tid.
Konklusjon: 0-alternativet må korrigeres slik at det beregner den reelle
trafikkmengden på det tidspunktet prosjektet er aktuelt.
Støy/Vibrasjon

Tabell 9, s. 44 i KVU, samt presentasjoner på folkemøter, viser at det ved valg av
nordre korridor vil bli flere boliger i rød støysone enn ved valg av søndre trasé og i
forhold til dagens situasjon. Vi mener dette gir et skjevt og uriktig bilde av følgende
grunner:
 Støyberegningene lagt til grunn er ikke inkludert støyskjerming.
 Støyskjerming må uansett på plass ved en nordre korridor. Bane Nor medgir
på folkemøtet på Steinberg at med støyskjerming vil støysituasjonen på
Steinberg bli bedre enn slik situasjonen er i dag, uten støyskjerming.
 Når det gjelder vibrasjon, forteller Bane Nor at ny korridor kan bygges med
på isolerende materiale som kan forbedre situasjonen.
 Etter vår vurdering vil støyskjerm også måtte bygges på søndre korridor,
ettersom det være viktig for støysituasjonen på Steinberg. Veistøy fra E134
oppleves i dag for en del innbyggere på Steinberg som større enn togstøy,
spesielt siden vindretningen som oftest kommer sørfra.
 Det må også tas høyde for at godstrafikk i fremtiden vil bli langt bedre
støymessig (se linker fra Bane Nor: http://www.banenor.no/Omoss/Jernbanemagasinet-arkiv/Min-arbeidsdag/slik-kan-vi-redusere-stoy/ og
fra Samferdselsministeren: http://www.banenor.no/Omoss/Jernbanemagasinet-arkiv/Min-arbeidsdag/slik-kan-vi-redusere-stoy/ )
Konklusjon: Da en nordre korridor kan bygges med støyskjerming og gi en bedre
situasjon sammenliknet med dagens trafikk, kan støy ikke brukes som et
argument mot nordre korridor.

Reisetid

Nordre korridor er 5441 m lang mens søndre korridor er 5499 m (Tabell 5 s. 35).
Tabell 6 s. 38 i KVU viser at toget bruker ca 30 sekunder kortere tid på søndre
korridor sammenliknet med nordre korridor, uten stopp på Steinberg stasjon i
begge tilfeller.
I folkemøter angis grunnen å være oppnåelse av 200 km/t på søndre korridor.
Hastighetssimuleringene til Bane Nor (Vedlegg 1) viser at hastighet høyere enn 160
km/t, som er nordre korridors topphastighet, oppnås på en strekning på ca 2 km og
190 km/t holdes i kun ca 200 m.
Enkel matematikk viser at det tar 45 sekunder å kjøre 2 km i 160 km/t. En innsparing
på 30 sekunder på denne strekningen med noe høyere hastighet synes umiddelbart
helt urimelig. Våre beregninger viser videre at en snitthastighet på 175 km/t på
denne strekningen (2 km) gir kun 3.9 sekunder kortere reisetid på søndre korridor
enn på nordre korridor. Bane Nor har i epost til Aksjonsgruppa 21. august justert
tidsbesparingen ned til 12 sekunder, noe vi fortsatt mener er noe høyt.
Konklusjon: Tidsbesparelsen på 30 sekunder på søndre korridor som angitt i
rapporten må være feil. Nordre og søndre korridor er i praksis like når det gjelder
reisetid. Som før er det kun stopp på Steinberg som gir økt reisetid, noe som

gjelder for alle stasjoner med togstopp.
Tidsgevinsten ved å unnlate stopp på Steinberg kan kun tas ut med en tilpasset
ruteplan (gjenåpning av Steinberg stasjon i 2015 i eksisterende ruteplan ga ingen
endring i reisetid fra Hokksund til Drammen).
Lokal og regional
utvikling Steinbergs
potensial

I kapittel 8, Lokal og regional utvikling, omtales Steinberg mest i forbindelse med
hvilke konsekvenser valg av søndre korridor får for Steinbergsamfunnet. Vi mener at
fremstillingen ikke gir et korrekt bilde av konsekvensene for Steinberg, og at den
således ikke er en nøytral fremstilling av situasjonen.
Om dette hadde vært en nøytral fremstilling burde man også fokusert på hvilke
fremtidsmuligheter Steinberg har som lokalsamfunn og pendlersted. Disse har
Aksjonsgruppa og velforeningen på Steinberg fremmet gang på gang for
Jernbaneverket og Bane Nor uten at de ser ut til å bli hørt.
Bane Nor tar feil når de skriver på s. 99 i KVU at «(..) Steinberg er ikke avhengig av
fortsatt drift av eksisterende jernbanestasjon for å utvikle seg.»
Her er fakta som underbygger en vekst for Steinberg ved opprettholdelse av
stasjonen:
 Steinberg har ca 2000 innbyggere og er et ideelt pendlersted der de fleste
kort gangavstand til stasjonen.
 Fram til Steinberg stasjon ble nedlagt i 2012 hadde Steinberg en høyere
befolkningsvekst enn kommunene rundt forøvrig, med 20 % vekst fra 2002
til 2012.
 Fra gjenåpningen i 2015 til 2016 økte passasjerantallet med hele 25 og 29 %
for hhv november og desember.
 Steinberg har allerede en planlagt boligutbygging tilsvarende nye 20-30 %
vekst i befolkningen, og har ytterligere betydelig utvidelsesmuligheter.
Steinberg er et av svært få områder i den nye kommunen som har gode
muligheter for bygging av nye eneboliger, samt rom for sentrumsutvikling
og fortetting.
 Mange har flyttet til Steinberg for å kunne bruke toget og stasjonen brukes
også av innbyggere i Øvre Eiker.
Bane Nor har i møter påstått at opprettholdelse av Steinberg stasjon er til hinder for
lokal og regional utvikling. Dette er ikke bare tendensiøst, det er også direkte feil.
Det er en politisk ambisjon både nasjonalt og i Buskerudbyen at persontransportveksten skal tas av kollektivtransport. I konsekvensutredningen skriver Bane Nor at
befolkningsveksten utløser et behov for å styrke det regionale togtilbudet. Da må
toget stoppe der folk bor. Nedleggelse av stasjonen vil gi utvikling i feil retning.
I de neste tiårene trenger regionen sårt steder som er tilrettelagt for kollektivtransport. Da stasjonen var nedlagt i 2012-2015 gikk antall togreisende kraftig ned
og mange gikk over til å bruke bil. Dette gjelder spesielt for de som jobber i
Drammen, da det tidsmessig ikke lønner seg for de å bruke kollektivtransport ved
en nedleggelse av nærstasjonen.

Frem mot 2040 ventes den høyeste befolkningsveksten både i prosent og folketall i
de største byområdene. Randkommunene til de store byene vokser mest. Derfor er
det lagt til grunn i Nasjonal transportplan at det skal satses på å samordne
planleggingen av boliger og transport. Dette innebærer at boligutbygging bør skje
der det allerede er gode kollektivtransportforbindelser til de største byområdene.
Å bevare stasjonen på Steinberg er viktig for at innbyggerne kan ha tilgang på
miljøvennlig og effektiv kollektivtransport. Dette gjelder ikke kun for de som
pendler, men også for resten av samfunnet, og vil også komme regionen til gode
ved å redusere biltrafikken i nærområdet.
Med ny Ringeriksbane og Grenlandsforbindelse vil fjerntogtrafikken på sikt
forsvinne fra denne linjen. Gjenværende og trafikken blir mer av lokal art, og
dermed bør alle nåværende stasjoner bevares og stedene utvikles.
Det å lokke med sykkelvei og bedre bussforbindelser ved nedlagt stasjon er et
forsøk på å lure oss til å ta til takke med glansbilder, sett opp mot den ekte
diamanten vi har i dag.
Vi mener Bane Nor overdriver barrierevirkningen av dobbeltspor inkludert
støyskjerming. Denne barrieren er allerede tilstede i dag, også som dobbeltspor på
750 m gjennom Steinberg. Det finnes mange eksempler på mindre tettsteder som
er delt i to av jernbanen, feks Høn, Vakås, Billingstad mfl.
Bane Nor påstår at bygging av dobbeltspor vil føre til økt pendling til Kongsberg som
følge av innsparing i reisetid. Det er imidlertid lite sannsynlig at en innsparing på 30
sekunder vil føre til at flere vil benytte toget når de pendler til Kongsberg. En
etablering av en stasjon ved næringsparken vil sannsynligvis har langt større
betydning.
Konklusjon: Steinberg er i dag et ideelt pendlersted der folk har gjort seg avhengig
av toget. Med fortsatt trasé gjennom Steinberg vil stedet kunne utvikles videre og
bidra til å møte den fremtidige befolkningsveksten.
Berørt
bebyggelse,
kulturlandskap
og mennesker.

I tabell 5 s. 35 i KVU vises det til at antall boliger med risiko for innløsning er 72 for
nordre korridor og 9 for søndre, dette ut i fra en 60 m bred korridor som også
inkluderer anleggsbelte. Endelig trasé vil være 25-30 m som gjør at langt færre hus
faktisk vil berøres, uten at rapporten forsøker å antyde dette tallet.
 Til tross for flere forespørsler har ikke Bane Nor kommet med mer
nøyaktige anslag, men fortsetter å bruke tallene for berørte boliger som et
viktig argument for korridorvalg. Vi mener dette er skremselspropaganda.
 Om man antar at en ny nordre trasé følger omtrent dagens spor og med et
nytt spor på sørsiden (som dagens vekslingsspor), og en bredde på 25-30 m
vil etter det vi kan se ca. 11-18 boliger bli direkte berørt.
 Flere boliger kan berøres i anleggsperioden, men her kan det finnes
bevarende løsninger på sikt. Dette har eksempelvis Bane Nor gjort ved
bygging av spor på strekningen Lysaker-Sandvika.








De fleste berørte boliger vil være i Haftornveien, som siden 60 tallet har
vært regulert til nettopp dobbeltspor. Dette er altså ikke noe nytt for
huseierne der.
På Steinberg er det mange nye og bedre områder for boligutvikling, som på
sikt kan gi gode løsninger for de som mister boliger. Vi har forståelse for
belastningen de berørte får i forbindelse med riving, oppbrudd og flytting,
men vi mener at det er gode muligheter for at de berørte kan få gode
løsninger.
Når man sammenholder antall mennesker som berøres, mener vi at det er
langt flere enn de som mister boligene sine på nordre korridor som vil
påvirkes av å miste stasjonen sin – nær 300 reisende pr dag nå og
passasjertallet vokser stadig. Som pendlere vil det bli for upraktisk å bruke
først buss før tog. Tidsmessig vil ikke dette lønne seg og flere vil bruke bil i
stedet for tog. Det var flere familier som så seg nødt å flytte fra Steinberg da
stasjonen var nedlagt i 2012-2015.
Kulturlandskap: Begge forslag for korridor har store broer som vil bli
dominerende i den sentrale delen av Eiker inn mot Hokksund.
Broen på søndre korridor er 130 m lang og ligger 10 m over E 134 (s 10 i
Planbeskrivelsen)
Broen på nordlig korridor er 1.3 km lang og har stor spennvidde(50m) og
skal ligge 6 m over E 134 som må senkes med 3.5 m ( KVU s 34).
Dette taler også for å benytte dagens spor og unngå skjemmende
elementer i kulturlandskapet, og i tillegg vil det senke kostnadene betydelig.

Konklusjon: På sikt kan det finnes gode løsninger for de som eier boliger som
berøres eller utløses i forbindelse med ny nordre trasé, og antallet er langt mindre
enn det Bane Nor operer med. Det er langt flere mennesker som berøres av å
miste stasjonen.
Dyrka mark

I 2015 vedtok et enstemmig Storting en nasjonal målsetting om maksimalt 4000 daa
dyrka mark omdisponert pr år innen 2020. Kun 1 % av arealet i Norge er egnet til å
dyrke matkorn, og dette arealet ligger stort sett rundt de store byene slik at
problemstillingen er aktuell for de fleste samferdselsprosjekter fremover.
Det er alltid billigst å bygge på matjorda og det er som regel alltid dyrere å bygge
langs eksisterende spor. Dette gjør at matjorda ofte går tapt i
samferdselsprosjekter.
Foreslått korridor midtre + søndre vil bruke ca 9-10 % av det årlige nasjonale målet
bare til selve sporet. I tillegg kommer ca 225 daa til anleggsområde, og disse
arealene vil aldri komme tilbake til samme avlingsnivå som før. I tillegg vil det også
bli brukt areal til å lage store underganger for at landbruksmaskiner skal få adgang
til inneklemt areal, ny krysning av blant annet Nedre Skistadvei, samt at inneklemt
område mellom E 134 og søndre korridor vil være utsatt for nedbygging på sikt pga
sentral beliggenhet i et pressområde selv om Bane Nor i utredningen hevder det
motsatte.
Hovedkonklusjonen i KVU for ikke-prissatte konsekvenser (s 75), er at man skal

velge nordre korridor fordi søndre korridor er så ødeleggende for dyrka mark av
meget høy verdi. Men fordi kostnadsforskjellen er beregnet til 1.7 mrd, anbefaler
Bane Nor likevel søndre korridor; fordi prisen for nordre er for høy, selv om det vet
at kostnaden har en feilmargin på +/-40 %.
Med de store nasjonale samferdselsprosjektene som er på gang, sier det seg selv at
Bane Nor ikke har tatt inn over seg realitetene i den nasjonale jordvernmålsettingen
når de konkluderer med at det er viktigere å spare hus, prioritere det
jernbaneteknisk og investeringskostnader høyere enn jordvernet. På s 25 i
Planbeskrivelsen står det: «Det er vurdert at prisen for å velge alternativet med
minst beslag av jordbruksarealer blir svært høy på denne strekningen, og at det ikke
kan forsvares å anbefale en investering som er godt over en milliard kroner høyere
med omfattende negative konsekvenser for nærmiljø».
Matjorda som Bane Nor vil bygge ned, har den beste kvaliteten og avlingsnivåer
som er nesten doble av landsgjennomsnittet.
Å bygge ned en så verdifull ressurs som ikke kan erstattes på et så tynt
faktagrunnlag, er uetisk med tanke på våre etterkommere.
Konklusjon: 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. Bane Nor anbefaler likevel søndre korridor fordi det er det billigste
alternativet og ser bort nasjonale målsettinger om økt vern av matjorda. Det er
uetisk å sette matjord av nasjonal verdi på spill på så tynt faktagrunnlag, spesielt
når kostnadsestimatene er så usikre, se momentene over.

Vedlegg 2 – Bane nor sin hastighetssimulering

http://www.banenor.no/contentassets/5fee8e919a5b42808048bebca6066164/folkemoter-off.ettersyngulskogen-hokksund-19.-og-21.06.2017.pdf
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1. Innledning
Stortinget har vedtatt at Steinberg stasjon skal få gjeninnført togstopp når ruteplanen
revideres i andre termin 2014. Imidlertid har Jernbaneverket (JBV) motsatt seg dette og
henviser til robusthet i togtrafikken som argument for det.
Aksjonsgruppen Bevar Steinberg stasjon har derfor bedt vårt selskap vurdere ruteplanen,
robusthet og JBVs argumenter i saken.

2. Robusthet i togtrafikken
Robusthet i togtrafikken betyr ruteplanens evne til å håndtere avvik i trafikken slik at
forsinkelser ikke spres fra det forsinket tog til andre tog i ruteplanen. Dette kalles også
ruteplanen tilbakestillingsevne.

Dette er særlig aktuelt på enkeltspor strekninger der togene krysser på stasjon. Poenget
er at ruteplanen må kunne håndtere at et forsinket tog ikke skaper en dominoeffekt av
forsinkelser utover i ruteplanen.

3. Dagens ruteplan og rutemodell på Østlandet
En analyse av robusthet med og uten stopp på Steinberg gjøres best gjennom å vise
grafisk ruteplan over togtrafikken. Notatet har derfor satt opp grafisk rute for
grunnrutemodellen mellom Drammen og Vestfossen.
Figur 1

Dagens grunnruteplan uten stopp på Steinberg stasjon

Grafisk rute viser togets posisjon i tid og rom. Figuren viser dagens rute uten stopp på
Steinberg. Grunnruten har fast timefrekvens slik at figuren er representativ for hver time
gjennom driftsdøgnet.
Tidene til/fra Drammen er bestemt av rutemodellen for hele Østlandet. Her er
Kongsberglokalen en del av 10 minutts tilbudet mellom Asker og Lillestrøm som blir
fullført ved ruteendringen i andre termin 2014. Rutemodellen er et omfattende og

komplekst system som sørger for en best mulig takting av tog gjennom Oslo. Det er
derfor ikke aktuelt å endre på tidene til/ fra Drammen.
Sørlandsbanens tog som vises med blå strek kjører også på faste minuttider gjennom
Drammen unntatt tog 702 fra Kristiandsand. Grafen viser 2 timers trafikk for disse
togene. Det er aktuelt i forbindelse med at regjeringen har varslet økt frekvens på denne
linjen.
Grafen viser at lokaltogene har fast kryssing på Hokksund på hel time. Det er
kundemessig gunstig siden Hokksund er et viktig knutepunkt mot buss. Når togene
krysser her vil tilbringertrafikken ha forbindelse både til/fra Kongsberg og til/fra
Drammen. Driftsmessig er opplegget effektivt siden buss/taxi får returpassasjerer tilbake
uten lang ventetid.
Ulempen med kryssing på Hokksund er at det gjør rutemodellen meget
materiellkrevende siden snutiden på Kongsberg blir så kort at NSB har valgt å la togene
hoppe over en time. Det betyr at toget har en snutid på Kongsberg som er over en time
lang. Kryssing på f. eks Vestfossen vil tilføre snutiden 10 minutter ekstra tid slik
materiellforbruket på linjen kan reduseres med et tog i samtidig trafikk. Det tilsvarer et
årlig merforbruk på 15-20 millioner kroner i driftsutgifter. (Snutiden på Eidsvoll i andre
enden av pendelen er meget lang slik at redusert tid her ikke vil være et problem).
Fordelen med lang snutid er imidlertid at ruteplanen har meget god tilbakestillingsevne i
og med at store forsinkelser kan absorberes på Kongsberg.

4. Ruteplan med stopp på Steinberg stasjon uten tiltak
Det er politisk vedtatt at stopp på Steinberg stasjon skal gjeninnføres fra rullering av
ruteplanen i andre termin 2014. Figuren viser hvordan det kan gjennomføres innenfor
dagens rutemodell med samme tider inn og ut av Drammen stasjon.

Figur 2

Grunnrute med stopp på Steinberg stasjon

Grafen viser at reetablering av stopp på Steinberg stasjon enkelt kan gjennomføres ved å
snu kryssingsoppholdet fra tog mot Kongsberg i dagens rute til tog fra Kongsberg. Det
betyr at økt tidsbruk grunnet stopp tas ut som redusert snutid på Kongsberg.
Problemet for denne løsningen er at lokaltoget må kjøre tidligere fra Kongsberg noe som
gir konflikt mot fjerntoget til Kristiansand. Dette kan løses ved at lokaltoget kutter stopp
på Darbu slik at kjøretiden mellom Kongsberg og Hokksund reduseres og lokaltoget kan
senere legges fra Kongsberg og kryssingen går opp. I dagens ruteplan vil det kun ramme
4 avganger pr dag.
Hvis frekvensen på Sørlandsbanen økes til fast 2 timers trafikk vil annenhver
lokaltogavgang sløyfe stopp på Darbu. De viktigste avgangene om morgenen til Oslo vil
ikke rammes da første kryssing på Kongsberg vil være 8:34.

5. Ruteplan med stopp på Steinberg og samtidig innkjør på Hokksund
Utbygging av samtidig innkjør på Hokksund er et prioritert tiltak som vil være meget
gunstig i forhold til gjeninnføring av stopp på Steinberg stasjon. Man vil unngå å ramme
Darbu ved at avgangene fra Kongsberg ikke trenger kryssingsopphold på Hokksund og
derfor kan kjørere senere fra Kongsberg slik at kryssingen med Sørlandsbanen går opp.

Figur 3

Samtidig innkjør på Hokksund

Jernbaneverket ønsker å gjennomføre dette tiltaket uansett stopp på Steinberg.
Imidlertid vil tiltaket kun ha effekt på robusthet og ikke på redusert kjøretid i ruteplanen
når Steinberg forbikjøres. Dette på grunn av at toget fra Drammen til Kongsberg da vil
komme 2 minutt tidligere til Hokksund enn toget motsatt vei.

6. Situasjon med 2 timers trafikk på Sørlandsbanen
Regjeringen har varslet utredning av 2 timers trafikk på Sørlandsbanen. Så lenge alle tog
her kjøres på faste minuttider på strekningen vil tiltaket ikke være avgjørende for om
lokaltogene kan stoppe på Steinberg hvis Hokksund utbygges med samtidig innkjør. Uten
dette tiltaket må annenhver lokaltogavgang fra Kongsberg sløyfe stopp på Darbu for å få
kryssing mellom avgang lokaltog og ankomst fjerntog på Kongsberg.

7. Situasjon med halvtimesruter lokaltog
Halvtimesruter for lokaltoget på strekningen er et utalt mål fra lokale krefter.
Jernbaneverket argumenterer med at det vil gjøre det enda vanskeligere å få stoppet
togene på Steinberg.
Figur 4

Halvtimetrafikk mellom Hokksund og Drammen

Grafen viser at det kritiske punkt for halvtimedrift er kort avstand mellom Oslorettet
lokaltog og fjerntog inn mot Drammen. Avstanden er kjørbar pga lokalisering av
blokkposter.

Rutemodellen gir kryssing ved innkjør til Drammen stasjon mellom lokaltogene og er
således ideell i forhold til utbygging av rutetilbudet. Imidlertid blir det meget trangt på
den enkeltsporede strekningen i forhold til kryssing med godstog og andre tilfeldige tog
(vedlikholdvogner med mer.)
Gjennomføring av halvtimesruter trenger derfor infrastrukturtiltak som dobbeltspor hele
veien mellom Gulskogen og Drammen. Det vil løse kryssingene på Gulskogen og
problemet med kort avstand mellom lokal og fjerntog inn til Drammen stasjon.

8. Robusthet ved stopp på Steinberg stasjon
Jernbaneverkets viktigste argument for varig nedleggelse av Steinberg stasjon er
robusthet i ruteplanen. Grafisk rute er et godt medium til en analyse av det argumentet.
Figur 5

Robusthet i ruteplanen ved stopp på Steinberg stasjon

Grafen viser at den eneste problematiske kryssingen i forhold til følgeforsinkelser er
kryssingen mellom lokaltog mot Oslo og fjerntog fra Oslo på Kongsberg stasjon. Med
dagens frekvens på Sørlandsbanen vil det berøre fire avganger pr dag.
Denne typen kryssing er vanlig på alle de andre enkeltsporstrekningene slik at
situasjonen ikke er unik for denne banen.

9. Konklusjon
En togrute uten stopp er mest robust siden mulige avviksårsaker da blir færre. Imidlertid
er toget til for kundene slik at toget må stoppe for å ha en funksjon.
Jernbaneverket hevder at stopp på Steinberg minsker robustheten i en slik grad at
stasjonen bør strykes fra ruteplanen. Likevel foreslår Jernbaneverket å bygge ut
Hokksund med samtidig innkjør, et tiltak som har liten effekt hvis togene ikke skal stoppe
på Steinberg.
Rapporten finner kun en kryssing som blir problematisk ved stopp på Steinberg uten
tiltak. Det er mellom lokaltog og fjerntog på Kongsberg stasjon. I dagens ruteplan er
dette situasjonen for fire avganger om dagen og problemet kan løses ved at de aktuelle
lokaltogene sløyfer Darbu på vei til Hokksund.
Rapporten viser at innføring av samtidig innkjør på Hokksund løser dette problemet.
Sårbare kryssinger finner man overalt i ruteplanene på de enkeltsporede strekningene.
Jernbaneverket argumenterer derfor selektivt når dette brukes spesielt imot stopp på
Steinberg stasjon. Hvis Jernbaneverket skal være konsekvent her må mange mindre
stasjoner rundt om på Østlandet legges ned.
I vurderingen av stopp på Steinberg må det tas hensyn til at lokaltog rutene har god slakk
fra Asker til Drammen og inn mot Drammen for Oslorettet tog. Denne slakken gir
robusthet for stopp på Steinberg og kryssingen på Hokksund.
Rapporten konkluderer derfor med at stopp på Steinberg ikke har avgjørende betydning
for robustheten i ruteplanen.

Bane Nor
postmottak@banenor.no
Avsender:
Aksjonsgruppen MOT dobbeltspor gjennom Steinberg
Ved Øyvind Skjervheim oskjervheim@hotmail.com
Steinberg 2.9.17
Merknader og innspill til kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund
I forbindelse med kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen – Hokksund så er vi en gruppe
beboere på Steinberg som er bekymret over konsekvensene dersom nordre trase mellom
Mjøndalen og Hokksund velges. Vi har derfor konsentrert våre merknader og innspill til dette
alternativet.
1. Hvordan vil prosessen for huseierne som vil få husene sine tvangsinnløst bli?
a) Når blir det klart hvilke hus som må innløses og hvor lang tid vil det ta før de
faktisk blir innløst?
b) Det vil være ulike ønsker og behov i forhold til hvor raskt huseiere ønsker eller
trenger å få sine hjem innløst. For mange mennesker vil det være ønskelig å få
sine hus innløst så raskt som mulig slik at prosessen blir så kort som mulig. Hvor
raskt etter valg av trase er tatt vil det være mulig å få erstatning for sin eiendom?
c) Andre trenger noe mer tid, hvor lang tid har huseierne på seg, når valg av trase er
tatt og det er avklart at eiendommen må tvangsinnløses, før beboere må flytte ut
av sin bolig?
2. Det er en del huseiere som ikke vil få sine hus tvangsinnløst, men bor nærme nok til
at støyskjerm og dobbeltspor blir en stor og kanskje betydelig belastning. Beboere i
disse eiendommene vil antakelig få økt støybelastning, miste utsikt, få betraktelig
dårligere sol og lys forhold på grunn av heving av linjen og støyskjerm. Disse
huseierne er bekymret for trivsel og økonomisk verdi på husene. Det antas at det er
et betydelig antall hus som vil ligge i denne kategorien.
a) Er det gjort analyser av hvilke hus dette vil bli?
b) Hvordan vil hensynet til disse beboerne bli bevart?
c) Vil økonomisk tap kompenseres?
d) Noen av huseierne vil oppleve at huset på grunn av ovennevnte konsekvenser blir
ubeboelig. Vil det være mulig å få innløst disse husene slik at hensynet til disse
huseierne blir bevart?
e) Hvor settes eventuelt en grense for hvem som kan bli innlemmet i en slik ordning
som etterspurt i punkt 2 d og når settes fristen for når dette må være avklart?
3. Det antas å være noen hus som vil bli betydelig mer berørt av utbyggingen enn
andre. Noen av disse vil kanskje være ubeboelige i perioder. Når selve
utbyggingsprosessen er ferdigstilt vil disse igjen bli beboelig.
a) Hvordan blir disse huseieres interesser ivaretatt?
b) Vil det være mulig, dersom det er ønsket fra huseiers ståsted å få eiendommen
innløst til en akseptabel verdi for huseier? Så blir det eventuelt opp til utbygger
eller andre å selge eiendommen når utbyggingen er ferdigstilt og eiendommen
igjen er beboelig.
4. Adkomst til ca 60 eiendommer i Haftornveien må legges om, og flere av disse vil
måtte endre på opparbeidede tomter og vil måtte flytte eller rive garasjer og uthus.
Siden utbyggingen ikke er detaljregulert, kan dette også være en risiko andre steder.

a) Vil endringen av uteareal og innkjørsel, rivning, og gjenoppbygging og eventuell
flytting av hus, uthus og garasje bli utført som en del av utbyggingen eller vil det
bli ytt kompensasjon for dette?
b) Hvordan blir en eventuell kompensasjon beregnet?
c) Dersom dette gjøres som en del av utbyggingen, vil alt ferdigstilles til den
tilstanden eiendom og tomt var før utbedringen?
5. Kostnadene til støyskjerming og andre støyreduserende tiltak er ikke tatt med i
beregningen.
a) Bør ikke en slik kostnad tas med i utredningen og bli en del av kostnadsestimatet
ved utbygging av nordre korridor?
b) Hvor mye anslår Bane Nor at slike tiltak vil koste?
6. Vi er opptatt av læringsmiljøet til skolebarna våre. Utbyggingen vil medføre at
dobbeltsporet vil komme nærmere skolen vår.
a) Hvordan blir støyen på skolen, i forhold til dagens situasjon?
b) Er det gjort studier eller hva er erfaringen med hva dette vil ha å si for
læringsmiljøet for skolebarna? Og hva er eventuelt utfallet av disse studiene?
7. Det legges opp til en økning i persontogtrafikken, samtidig som Bergenstoget skal
over på Ringeriksbanen og tog til Stavanger og Kristiansand planlegges å kjøre på
Grenlandbanen. Når disse togene ikke lenger skal kjøre på linjen, hvor frekvent
anslås passeringer av persontog på dobbeltsporet på
a) hverdag,
b) nattestid og
c) helg?
8.

Jf spørsmålet over, hvilke konsekvenser vil dette ha for godstogstrafikken på linjen.
a) hvor mange godstog vil passere på en vanlig hverdag?
b) Og hvor mange godstog vil passere i helger?
c) Hvor mange godstog vil kjøre på natten?

9. Er konsekvensene av økt lengde og totalvekt på godstogene med vibrasjoner for
nærliggende bebyggelse beregnet? Og blir dette tatt hensyn til ved utbyggingen.
10. Hvilke beregninger er gjort i forhold til å avdekke eventuelle vibrasjoner og strukturlyd
som vil oppstå på grunn av utbyggingen. Vil dette bli hensyntatt, slik at beboere ikke
vil få ulempe på grunn av vibrasjoner og strukturlyd?
11. Vil det bli opprettholdt togstopp på Steinberg i samme eller bedre utstrekning enn det
er i dag? Dersom dette blir vurdert, hvor sannsynlig er det at togstopp blir
opprettholdt?
12. Gitt at det blir opprettholdt togstopp på Steinberg så må det bygges en ny stasjon.
a) Hvilke ytterligere konsekvenser utover det som er tatt med i kommunedelplanen
vil komme?
b) Hvor mye vil dette øke kostnadene ved prosjektet? Slik vi ser det må det bland
annet settes av tilstrekkelig med parkeringsplasser, sykkelparkering/sykkelhotell,
ny undergang, økt bredde. Ingen av disse konsekvensene finnes det detaljer på.
c) Hvordan blir adkomsten til et eventuelt stasjonsområde? Vil det være mulig å
komme fra begge sider av toglinjen?
13. Er risiko for ulykker som togavsporing, påkjørsel, ønsket eller ikke ønsket, barns lek
på og ved toglinjene vurdert ved valg av trase.

14. Vil det i anleggsfasen legges opp til massehåndtering i boligområdet? Og vil
anleggsveier tilpasses boligområdet slik at beboere får minst mulig ulempe knyttet til
støy og anleggstrafikk?
15. Det er omtalt i utredningen at det transporteres en del farlig gods på linjen i dag. Det
antas fra vår side at slik transport vil videreføres og økes. Er det gjort vurderinger av
konsekvenser ved en eventuell togavsporing eller ulykke knyttet til transport av slikt
gods? Dersom dette er utredet ønsker vi mer detaljer fra denne utredningen om
mulige konsekvenser.
16. En del beboere er bekymret for setningsskader på eiendommer.
a) Vil setningsskader som følge av utbyggingen bli erstattet/utbedret?
b) Blir det bli gjort utredninger og dokumentasjon av tilstand for boliger før
utbyggingen? Dette for å kunne dokumentere eventuelle setningsskader som
avdekkes i etterkant av utbyggingen.
c) Blir det opp til beboere å foreta og bekoste slike undersøkelser som dokumenterer
eiendommens tilstand i forkant av utbyggingen?
17. Dersom søndre korridor blir valgt så medfører dette tap av dyrket mark og
dobbeltsporet vil være en barriere ved at dobbeltsporet vil dele jordbruksområdene i
to.
a) Vil det som en del av en eventuell utbygging bli etablert planfrie krysninger slik at
driften av jordbruksområdene på begge sider vil kunne opprettholdes?
b) Er disse kostnadene tatt med i konsekvensutredningen?
c) Dersom kostnadene ikke er tatt med, hva estimeres kostnadene knyttet til
etablering av slike planfrie krysninger til?
18. Ved valg av Søndre korridor.
a) Hvor mange gårdsbruk blir rammet?
b) Hvor stor andel av hver av disse gårdsbrukenes dyrkede mark blir berørt av
utbyggingen både i
1. anleggsfasen og
2. driftsfasen.
Har dere spørsmål knyttet til våre merknader og innspill er det bare å ta kontakt.
Med vennlig hilsen
Aksjonsgruppen MOT dobbeltspor gjennom Steinberg
Øyvind Skjervheim,
leder
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Høring Kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på
strekningen Gulskogen-Hokksund
Buskerud Bondelag har registrert at Kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på
strekningen Gulskogen – Hokksund er lagt ut på høring.
Vi kan imidlertid ikke se å ha mottatt noe høringsbrev eller å ha blitt invitert til å avgi
høringsuttalelse direkte. Som Norges største grunneierorganisasjon, og representant for
eierne av 75 % av arealene i Buskerud, hadde vi forventet å bli direkte involvert i høringer
som omfatter store arealsaker i flere kommuner.
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.
Vi viser i den forbindelse til vedtak i Stortinget om nasjonal jordvernstrategi av 8.desember
2015 og brev fra Landbruksdepartementet av 8.mars 2016 om planmyndighetenes ansvar
for oppfølgingen av den nasjonale jordvernstrategien samt brev av samme dato fra Klima
og miljødepartementet om kartlegging av naturmangfold og krav til kompensasjonsarealer.
Vi forutsetter at BaneNor er kjent med innholdet i begge brevene og at det vil være en del
av saksgrunnlaget de folkevalgte i de respektive kommunene blir presentert for. Vi
forventer at det tas hensyn til nasjonale føringer i saksbehandlingen fra et statlig foretak og
at dette ikke overlates til politikere alene.
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.
Vi viser videre til statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
der det er et klart krav om at man skal ha sjekket ut mulige alternativer der det er forslag
om å omdisponere dyrket mark.
Vi viser videre til vedtatt politisk plattform for Buskerud Fylkeskommune av 17.september
2015 punkt 4.2 underpunkt 7:
«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
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skogsdrift og matproduksjon. Ved unntak knyttet til kritisk infrastrukturutfordringer skal
erstatningsjord etableres.»
Buskerud Bondelag mener at det foreligger alternativ som i langt større grad sikrer
jordvernet enn det anbefalte alternativ. Søndre korridor har den klart største negative
konsekvens for jordbruket også i BaneNors egen utredning. Vi registrerer derfor at
BaneNor har vektlagt andre interesser mer.
Vi er kritiske 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. Vi bestrider at
samfunnsnytten ved noen innsparte sekunder (9,8 mot 9,3 minutter) på denne strekningen
er større enn å ha mulighetene for matproduksjon i all fremtid. Vi tror også at hastigheten i
et slikt trafikkert og tettbygd område vil måtte holdes nede også av andre årsaker enn
valget av trase.
Konsekvensutredningene synes å være mangelfulle og ikke dokumentert når det gjelder
ringvirkningene for landbruksproduksjonen i området, jordflytting og nydyrking, men
forventer at BaneNor har regnet på dette og at det vil bli fremlagt beregninger for
beslutningstakerne i de enkelte kommunene som en del av beslutningsgrunnlaget.

Med vennlig hilsen
Egil Chr. Hoen
Klikk her for å skrive inn tekst.

Ole Andreas Lilloe-Olsen

04.09.2017
Buskerud Jordvernallianse og Øvre Eiker Bondelag
v/Per Olav Krekling
Akersveien 40
3302 Hokksund
Bane Nor
PB 4350
2308 Hamar

Felles høringssvar for kommundelplan med konsekvensutredning for
dobbeltspor Gulskogen- Hokksund fra Øvre Eiker Bondelag og Buskerud
Jordvernallianse

Saksopplysninger/vurderinger
Bane Nor la 15.6.2017 ut høringsforslag for kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbeltspor Gulskogen – Hokksund, jf. høringsbrev, vedlegg 1. Planen omfatter arealer i
kommunene Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Høringsfristen er 4. september 2017.
BANE Nors anbefaling er at trasé for dobbeltspor i hovedsak følger nåværende trasé fra
Gulskogen til Mjøndalen. Fra Mjøndalen til Hokksund anbefales den sørlige korridoren. Det
innebærer at traséen foreslås lagt i landbruksområdene utenom Steinberg. Anbefalingen
fremmes etter en samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Vi knytter i
hovedsak våre merknader til strekningen Mjøndalen- Hokksund, da dette er det geografiske
området der våre interesser berøres sterkest.
Øvre Eiker Bondelag og Buskerud Jordvernallianse er av den oppfatning at sørlige korridor
ikke bør velges som trase for utbygging av nytt dobbeltspor mellom Mjøndalen og Hokksund.
Ikke-prissatte konsekvenser er ikke tilstrekkelig vektlagt. Den sørlige korridoren mellom
Mjøndalen og Hokksund er et landbruksområde som av NIBIO er vurdert til å være av
nasjonal verdi, og vi er av den oppfatning at det ikke er tilstrekkelig utredet og analysert
jordas samfunnsøkonomiske verdi eller det tekniske grunnlaget for å velge sørlige korridor
mellom Mjøndalen og Hokksund.
Det må foretas nye utredninger der begge alternativer må tas med på reguleringsplannivå for
å få en mer tilstrekkelig opplysning av saksforholdet.

Merknader
Ikke- prissatte virkninger i den samfunnsøkonomiske analyse
Først kommentar til terminlogien, på tidspunktet for vedtakelse av planprogram er
utredningsteamet omtalt i Konsekvensutredningsforskriften(KUF) vedlegg IV som jordvern
vurderes. I endring av konsekvensforskriften er temaet i § 21 omtalt som
jordvern/jordsmonn. Lovgiver har valgt denne terminologien for å gjenspeile at det dreier
som et samfunnsansvar og ta vare på jordsmonn. Konsekvensutredning for dobbeltspor
Gulskogen-Hokksund kunne for ordens skyld benyttet dette for å gjenspeile at det dreier seg
om en samfunnsinteresse, i stedet for landbruk som kan tolkes som næringsaktørers
sektorinteresse.
Når det gjelder jordbruk og matjord er 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. Det at større sammenhengende
jorder av god bonitet får meget stor negativ konsekvens og omfang følger automatisk av
håndbok V712, og er ikke det samme som at man har begrunnet og dokumentert vurderingen
i en samfunnsøkonomisk analyse. 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.
(Ikke-prissatte virkninger- et viktig, men neglisjert tema i samfunnsøkonoisk analyse
Concept-programmet 2015, Concept rapport nr. 38, Heidi Bull berg, Gro Holst Volden og
Inger Lise Tyholt Grindvoll SINTEF, NTNU)
For å få en vurdering av de ikke-prissatte virkningene som er mest mulig sammenlignbar
med de prissatte, bør utvikling over tid og usikkerhet også vurderes for de ikke-prissatte
virkningene.

Buskerud Jordvernallianse og Øvre Eiker Bondelag

I forskrift om konsekvensutredninger etter plan og bygningsloven, står det bla. «Der
kunnskap ikke foreligger om relevante forhold, skal det i nødvendig grad innhentes ny
kunnskap. Utredninger, herunder feltundersøkelser, skal gjennomføres til anerkjent
metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse.
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Øvre Eiker Bondelag og Buskerud Jordvernallianse mener KU har store svakheter, og
etterlyser en reell utredning av jordsmonn og landbruk, og dette bør suppleres med følgende:
-

-

Det etterlyses konsekvenser for hvordan inngrepene vil påvirke gårdene og deres
produksjonsmuligheter, herunder arrondering og jordstørrelser.
Hvordan tiltaket vil det påvirke antall bønder og fagmiljøene.
Fremtidsutsikter for nye inneklemte arealer mellom vei og bane.
Den vurderingen som er gjort av Bane Nor i forhold til fare for omdisponering av
arealer mellom et evt. dobbeltspor på søndre korridor og E-134 er ikke riktig. Den
geografiske avgrensningen som er gjort av tilførelsesveier til området er feil. Videre er
grunneierne kontaktet av så mange eiendomsspekulanter som er interessert i
opsjonsavtale om kjøp av området at Banenors beskrivelse fremstår ikke som reell.
Ikke utredet behov for avbøtende tiltak.
Jordflytting er et aktuelt tema som blir reist som forutsetning i stadig flere
utbyggingstilfeller. Det at dette ikke er tatt med i kostnadsberegningen for den sørlige
korridor er en mangel, og noe som har vesentlig betydning både for kostnaden og

tidsberegningen for utbygging av søndre korridor, da jordflytting stiller vesentlige
krav til metode og utførelse.
-

-

Det ikke vært foretatt feltundersøkelser. Det har ikke vært noen på befaring fra
utreder i Øvre Eiker, ifølge planprogrammet pkt 7.5.5 skulle dette gjennomføres.
Videre ved KU av dobbeltspor på Vestfoldbanen deltok både representanter fra
Fylkesmannen sammen med NIBIO ved utredning av jordressursene. Dette hadde
vært en mer faglig tillitsvekkende behandling av fagtemaet.
I følge planprogrammet skulle driftsulemper, herunder barriereeffekt og
konsekvenser i anleggsperioden vurderes og beskrives ut fra egne vurderinger og
samtaler med grunneierne og landbruksmyndigheter. Dette er ikke gjort, og at man i
KU sier at man kommer tilbake til dette i reguleringsplan er ikke tilstrekkelig.
Tekniske krav og kostnader

Buskerud Jordvernallianse og Øvre Eiker Bondelag

Når det gjelder kostnader har Bane Nor v/ Norconsult vurdert sørlige korridor til
være ca.1.2 milliarder dyrere i byggekostnader enn nordre korridor med en sikkerhet
på +/- 40 prosent.
Dette fremstår som altfor usikkert og bør utredes nærmere før et eventuelt trasevalg.
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I informasjonsmøtene har det vært mye unøyaktigheter vedrørende hvem som har
fastsatt hastighetskrevene på linjen. Bane Nor har anført at Stortinget har besluttet at
alle nye jernbanelinjer skal planlegges med minimum 200 km/t som
dimensjonerende hastighet, og at den tekniske komiteen i Bane Nor har fått tillatelse
fra Samferdselsdepartementet til å planlegge linjen med minimum dimensjonerende
hastighet på 160 km/t. Imidlertid har Samferdselsdepartementet benektet at det har
satt noen nedre hastighetskrav for dobbeltspor mellom Gulskogen-Hokksund.
Vi Ner kjent med at Stortinget i Intercity- området har gitt tilslutning til et
hastighetskrav om dimensjonerende hastighet på 200 km/t, men dobbeltspor mellom
Gulskogen-Hokksund blir en lokal grenjernbane med noe godstrafikk (etter utbygging
av IC Vestfold og Ringeriksbanen og E16- fellesprosjektet), og ber om at det
spesifiseres hvor hastighetskravet om dimensjonerende hastighet på 160
km/t kommer fra. I følge Jernbaneverkets /Bane Nor sin håndbok skal det legges
til grunn en årsak/virkning i forhold til tekniske krav, og tekniske krav skal føre til
reell måloppnåelse.
Det fremstår som tvilsomt at man har krav om 160 km/t på linjen på den ene siden av
Hokksund stasjon og 50 km/t på andre siden når begge utredningene er foretatt på
tilnærmet samme tidspunkt. Det går ennå ikke klart frem hva som er reell
tidsbesparelse på å velge søndre korridor.
Siden fremleggelsen av KU hovedrapport har Bane Nor dementert kjøretidsbesparelse
på 27 sekunder som anført i KU på søndre korridor, til nå å være 12 sekunder. Det bør
fortsatt utredes nærmere om tidsbesparelsen er reell.
Den sørlige korridor går også delvis gjennom et kvikkleireområde med
alvorlighetsgrad klassifisert til 4-5, der konsekvensomfang er satt til 3 pga. at
omgivelsene er gårdsbruk. Det fremstår som en vesentlig mangel at man ikke foretar
grunnboringer før etter fremleggelse av KU når et dobbeltspor er av en helt annen
anleggskarakter enn det som eksisterer i området.
AEM-målingene samsvarer ikke med lokale erfaringer, og grunnforholdene må
utredes nærmere før valg av trase.

Det bør utredes mer nøyaktig hva som er de reelle ulempene med å føre dobbeltsporet
gjennom Steinberg. Den vanlige metoden som Bane Nor henviser til, med å se på
konsekvensene i 60 meter bred trase i hver korridor er ikke tilfredsstillende. Dette er
en metode som er mer hensiktsmessig når korridorene er av mer lik karakter, men i
dette tilfellet skjerpes utredningskravet når korridorene er av slik ulik karakter, og
Bane Nor vektlegger nærføringsulemper gjennom Steinberg som avgjørende for sitt
valg.
Bane Nor har i KU anført at nordre korridor er delvis flomutsatt. Ut fra nye 200
årsflomkoter fra NVE, lagt til med påslag p + 40-80 cm fra Teknisk designbasis
Intercity 2015, sammenholdt med kotehøyder fra dagens linje fremstår dette ikke
reelt. Videre er linjeføringen Bane Nor går inn for ved Mjøndalen gravlund mer
flomutsatt, og dette har ikke vært avgjørende for valg av trase.
Planmerknader
Ifølge Planprogrammet kap. 2.2 skulle KU inneholde mulighet for trinnvis utbygging.
Dette er ikke gjennomført og fremstår som en vesentlig mangel.
Videre er det en svakhet at KU/med kommunedelplan for Hensettingsanlegg ikke blir
ferdigstilt samtidig med KU for dobbeltspor. Det ble i høringsfasen for
planprogrammet fremhevet fra kommunene at man ønsket utredningsalternativer
som ikke lå på landbruksjord og trase for dobbeltspor bør sees i sammenheng med
dette.

Med hilsen

Buskerud Jordvernallianse og Øvre Eiker Bondelag

Øvre Eiker Bondelag og Buskerud Jordvernallianse
v/leder Per Olav Krekling
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Drammen Senterparti v/ Leder Marianne Lundteigen
Gamle Pukerudvei 7
3048 Drammen
Bane Nor v/ prosjektleder Randi Mona
Postboks 4350
2308 Hamar,

Nytt dobbeltspor Gulskogen - Mjøndalen
Vi viser til prosjekt nr. 960358 Dobbeltspor Gulskogen - Hokksund.
Vi ser at det er foreslått tre ulike traseer for det nye dobbeltsporet. Ingen av de tre er helt
optimale. Det er nevnt et alternativ 4 under punkt 5.3.2 "Alternativer som ble vurdert" i
Konsekvensutredning hovedrapport, men vi vet ikke mer hva det innebærer.
Vi har foreslått et fjerde alternativ, der traseen legges store deler i tunell. Vi ser for oss at den
nye traseen går opp i skogkanten ved Pukerud (Kleggen) og kommer ut mest mulig i samsvar
med eksisterende trase i Mjøndalen Se vedlagte kart for informasjon. (Merket "Ny trase")
Vi lurer på hvorfor dette alternativet ikke er konsekvensutredet. Slik vi ser det, vil denne
traseen ha mange fordeler:
 Vi unngår å bygge ned matjord. Nasjonalt krav er jo at det ikke skal bygges ned mer enn
4000 dekar årlig i Norge fra 2020.
 Få, om noen eiendommer blir berørt og vi slipper innløsning av disse.
 Vi unngår dyre overraskelser med mulig løsmassetunell ved Ryghkollen. Den er jo meget
kostbar, opptil kr. 2 mill. pr. løpemeter (s. 12 i Konsekevensutredning hovedrapport).
 Vi unngår et konfliktfylt område ved Mjøndalen gravlund. Her er vel plassbehovet sentralt.
 Vi unngår å arbeide på et nytt anlegg mens det er trafikk på eksisterende spor.
 Det blir ingen konflikt med Glitre Energi sitt anlegg.
 Bane Nor sine egne undersøkelser viser jo gode grunnforhold for tunell i fjellet nedenfor
E134.

Vi ber derfor om at vårt forslag til trase blir konsekvensutredet.
Med vennlig hilsen
Marianne Lundteigen
Drammen Senterparti
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Bane NOR
Postmottak@banenor.no

Uttalelse til kommunedelplanforslag for dobbeltspor Gulskogen –
Mjøndalen – Hokksund fra Naturvernforbundet i Eiker
Ja til forbedret togtilbud og ja til rask utbygging av nødvendig
dobbeltsporutbygging
Jernbane er et meget miljøvennlig transportmiddel. Som det fremgår av
konsekvensutredningen (KU) for planen, er det et nasjonalt mål med minst to
togavganger i timen i grunnrute til Mjøndalen og Hokksund. Dette krever nødvendig
dobbeltsporutbygging.
Naturvernforbundet støtter en rask utbygging av togtilbudet på strekningen
Drammen – Hokksund og videre til Kongsberg!
En slik utbygging er helt i tråd med Stortingets klimapolitikk og klimaavtalen fra Paris.
Redusert biltrafikk er en av forutsetningene for å få ned klimautslippene. Utbyggingen
må prioriteres raskt og på lik linje med innerområdene i InterCity-satsingen.
Dessuten vil vi påpeke at deler av togstrekningen Gulskogen – Hokksund har en
avstand til Oslo som er mindre enn 50 km. Det vil si at denne strekningen kan
betraktes som «Indre omland» til Oslo og følgelig er det nasjonale målet fire tog i
timen i grunnrute.
Trasé mellom Mjøndalen og Hokksund. Ja til den mest miljøvennlige traséen
for dobbeltsporet – nei til nedbygging av matjorda
Planforslaget innebærer at ny togtrasé (søndre trasé) skal bygges mellom Mjøndalen
og Hokksund. Denne traséen vil rasere jordbruksområder på mesteparten av
strekningen mellom Mjøndalen og Hokksund. Denne korridoren vil beslaglegge 226
dekar fulldyrket matjord.
Naturvernforbundet sier nei til foreslått trasé (søndre trasé) og ja til nordre
trasé som i stor grad følger eksisterende togtrasé.
Det er beregnet at togpassasjerene vil få 30 sekunder kortere reisetid med anbefalt
trasé. Naturvernforbundet 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.
I KUen er ikke prissatte konsekvenser (bla bevaring av matjord) og prissatte
konsekvenser (bla reisetidsbesparelser) vurdert og rangert sammen og opp mot
hverandre i form av en «samfunnsøkonomisk» metode. Vi mener at denne
sammenligningsmetoden ikke er egnet som beslutningsgrunnlag for dette
planforslaget hvor så sentrale jordbruksområder er berørt. Det er et politisk valg å
velge mellom økonomi og evigvarende ressurser.
24.8.2017
Naturvernforbundet i Eiker
Anne Foss, leder
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Nedre Eiker Landbrukslags innspill til Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund.
Nedre Eiker landbrukslag kan ikke akseptere noen av de tre foreslåtte korridorer på strekningen
Gullskogen-Mjøndalen samt en søndre korridor mellom Mjøndalen-Hokksund.
Beslaget av matjord på disse foreslåtte korridorer er for omfattende og det er ikke gjort noen forsøk
fra Banenors side for å redusere omfanget av nedbygging av matjord eller utrede alternativer som vil
redusere ulempene for landbruket. Tvert imot. Forbruket av matjord vil nærme seg en fjerdedel av
det nasjonale jordvernmålet på 4000 daa.
Områdene som blir berørt er store sammenhengende jordbruksarealer av nasjonal verdi hvor det
utelukkende produseres grønnsaker og matkorn. For å kunne drive effektiv og rasjonell
matproduksjon, er det viktig med store sammenhengende arealer med dyrka mark. Å splitte opp
jordbruksarealer med jernbane og veier der derfor svært uheldig. Det fører til mer transport og
mindre effektivitet.
Det er ikke utredet og sett på alternativer traseer som ikke, eller i mindre grad beslaglegger dyrka
mark.
De deler av forslaget til kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund, samt delrapporter,
som omhandler landbruket og naturressursene, er svært mangelfulle og til dels feilaktige.
Nedre Eiker Landbrukslag krever derfor at det utredes en ny korridor mellom Gullskogen 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.

Styret Nedre Eiker Landbrukslag

Til:
Bane NOR
Postboks 4350
2308 Hamar

Kopi:
Øvre Eiker kommune
Luftfartstilsynet
Buskerud Idrettskrets
Norges Idrettsforbund
Drammen Flyklubb
Dato: 4. september 2017
Deres ref.: Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund
Vår ref.:SF37-28-200

EN AV LANDETS VIKTIGSTE SEILFLY-PLASSER
Hokksund flyplass er til stor glede for det nasjonale luftsportmiljøet og
den regionale befolkningen i Buskerud og omegn. Flyplassen
representerer et nasjonalt viktig aktivitetstilskudd i Øvre Eiker
kommune, og den lokale flyklubben er Norges største målt i antall
utstedte lisenser. Flyplassen spiller en betydelig rolle, både i et lokalt,
regionalt og nasjonalt perspektiv. I valget mellom Nordre og Søndre
korridor oppfordrer Norges Luftsportforbund sammen med Drammen
Flyklubb derfor sterkt til å velge førstnevnte, da dette alternativet vil
muliggjøre fortsatt drift av Hokksund flyplass. Dersom Søndre korridor
skulle bli valgt det innebære en tragedie for norsk luftsport, der potensielt
tusenvis av fremtidige seilflygere avskrives. I tillegg vil presset på andre
flyplasser på det sentrale Østlandsområdet forsterkes ytterligere. Ved
valg av Søndre korridor, som Bane NOR har anbefalt, anmoder vi om at
planmyndighetene, ved Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune,
forplikter seg til å utrede lokaliteter for etablering av en ny flystripe i
regionen.
Norges luftsportforbund
Møllergata 39, 0179 Oslo, Tlf.: +47 23 01 04 50, post@nlf.no www.nlf.no
Bankgiro 5002 05 01577, Foretaksnr: 974 953552 MVA
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1) Hokksund flyplass’ betydning for norsk luftsport og norsk luftfart
Hokksund flyplass er en av de viktigste flyplassene for den norske seilflysporten. Den
lokale klubben har et av Norges største seilflymiljøer, som stadig rekrutterer nye
medlemmer til sine aktivitetstilbud. Fra hele landet kommer det tilreisende for å
oppleve det unike seilfly-tilbudet som Hokksund flyplass kan tilby.
Aktiviteten på de små flyplassene rundt om i landet utgjør luftfartens grunnskole. Det
er på disse flyplassene kommersielle og militære piloter får sine første møter med
luftfart, der sikkerhetskultur skapes og hvor gründere i luftfartsnæringen får
inspirasjon. For deg som leser dette er det ikke usannsynlig at du på din neste flyreise
vil ha en kaptein som lærte å fly seilfly på Hokksund flyplass – slik som Bjørn Kjos,
grunnlegger og administrerende direktør i Norwegian, gjord. For ytterligere utgreiing
om samfunnsnytten av det norske luftsportsmiljøet vises det til TØI-rapport 1111/2010
«Luftsportsmiljøet i Norge: Omfang, utfordringer og samfunnsnytte».
Videre er miljøet ved Hokksund flyplass blant de aller fremste i landet på å utnytte sitt
potensialet for inkludering av alle i luftsporten. Nylig investerte det lokale
luftsportsmiljøet i et nytt seilfly, slik at rullestolbrukere også kan oppleve luftsport og
et klubbhus tilrettelagt for disse brukerne – noe som har gitt nasjonal oppmerksomhet
i idrettsnorge og som understreker inkluderingsfaktoren i dette miljøet.

2) Hokksund flyplass’ betydning for lokalsamfunnet
En gang tilbake til 1950-tallet landet de første flyene på Hokksund flyplass. Flyplassen
har vært en del av lokalsamfunnet i over 60 år, og står for et betydelig lokalt
samfunnsbidrag. Dette illustreres best ved uttalelsene fra et av
formannskapsmedlemmene i Øvre Eiker kommune fra Høyre, et parti som har hatt
ordføreren i kommunen siden 1999:
– Det er viktig for Øvre Eiker å ha flyplassen i Hokksund. Den er en institusjon i
bygda. Klubben har gått aktivt inn for å bli en del av idretten i Øvre Eiker, og er blitt
medlem av idrettsrådet vårt. De tar et godt lokalt ansvar ved å engasjere
ungdommen i bygda, uttalte Adrian Tollefsen til Drammens Tidende 4. oktober 2016
– som også ble sitert på at det ligger så store verdier i den aktiviteten klubben
representerer at det ville være et stort tap for Øvre Eiker hvis flyplassen forsvant.
Kommunen har også hatt et samarbeid med den lokale flyklubben, der det er lagt til
rette for beredskap i forbindelse med skogbrannfare.
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3) Hokksund flyplass’ betydning for regionen
Videre er det slik at mange, også utenfor Øvre Eiker kommune, finner Hokksund
flyplass som et sted å reise til for å oppleve luftsporten og lære å fly.
For den sentrale Østlandet, der mange andre flyplasser også er under press, spiller
Hokksund flyplass en viktig rolle. Faktisk er situasjonen så presset at problematikken
er på Regjeringens agenda:
– Vi ønsker å legge bedre til rette for god tilgang på landingsplasser for småfly. Det
er spesielt utfordringer knyttet til Østlandsområdet, og vi vil derfor gjennomføre en
utredning om hvordan staten best mulig kan legge til rette for en permanent løsning
for småflyaktiviteten på Østlandet, uttalte Solvik-Olsen så sent som august 2017, i
forbindelse fremleggelsen av strategi for småflyvirksomheten i Norge.
Hokksund flyplass må absolutt ses i sammenheng med de andre flyplassene på
Østlandet, med sin nærhet til både Drammen og mindre tettsteder i Buskerud, men
også store tettsteder som Asker, Bærum og Oslo.
4) Fortsatt aktivitet ved valg av Nordre korridor
Det foreligger to korridoralternativer på delstrekningen Mjøndalen–Hokksund,
henholdsvis Nordre og en Søndre korridor. Hva gjelder Nordre korridor heter det at
«korridoren kommer innenfor sikkerhetssonen til eksisterende flystripe». Vår klare
oppfatning er 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.
Dersom Drammen Flyklubb på et eller annet tidspunkt i fremtiden av en eller annen
grunn skulle relokalisere sin virksomhet i regionen, vil arealet bli frigjort til dyrket
mark. Ved et valg av Søndre korridor vil jordbruksarealet være tapt for alltid.
5) Behov for et nytt tilholdssted ved valg av Søndre korridor
Den faglige anbefalingen fra Bane NOR er å gå videre med Søndre korridor, som
krysser flystripen. I konsekvensutredningen heter det at «opprettholdelse av denne
aktiviteten vil være umulig».
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For en stor del av det norske seilflymiljøet vil være katastrofalt, der aktiviteten vil falle
og potensielt tusenvis av fremtidige seilflygere avskrives. I tillegg vil presset på andre
flyplasser på det sentrale Østlandsområdet forsterkes ytterligere.
Ved valg av Søndre korridor anmoder vi om at planmyndighetene, ved Drammen,
Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune, forplikter seg til å utrede lokaliteter for
etablering av en ny flystripe i regionen. Det er også slik at Drammen flyklubb, med
bruksrett til arealene på Hokksund flyplass, vil stille krav om vederlag hvis arealene
eksproprieres, jf. lov om oreigning av fast eigedom § 1 tredje komma.

Med vennlig hilsen,
Norges Luftsportforbund og Drammen Flyklubb

John Eirik Laupsa

Torkell Sætervadet

Generalsekretær

Rådgiver

Norges Luftsportforbund

Norges Luftsportforbund

Norges Luftsportforbund (NLF) er et særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF). Forbundet
organiserer syv luftsportsgrener: Fallskjermhopping, hang- og paragliding, seilflyging, motorflyging,
modellflyging, mikroflyging og flyging med varmluftballonger. De 250 tilsluttede klubbene har til
sammen 18 000 medlemskap. NLFs administrasjon har i dag 13 ansatte med kontor i Oslo sentrum og
på Rikssenteret for seilflyging i Elverum. For mer informasjon, se vår hjemmeside nlf.no .

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Myckland Henning <Henning.Myckland@nsb.no>
1. september 2017 09:02
Postmottak Bane NOR SF
Bakke Ulf Erik; Ingholm Leif; Flobergseter Tove
16/700-3 - Offentlig ettersyn av KDP med KU for dobbeltspor Gulskogen –
Hokksund

Vi viser til oversendt forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen – Hokksund.
Utbygging av dobbeltspor i korridoren 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. I det interkommunale samarbeidsprosjektet
«Buskerudbyen» er toget tiltenkt rollen som kollektiv hovedåre.
Vi har følgende merknader til det fremlagte forslag til kommunedelplan:
Trafikkmønster / dimensjonerende hastighet
Strekningen Drammen – Hokksund trafikkeres i dag både av lokaltog (noe forvirrende i Bane
NORs høringsbrev omtalt som «regiontog»), fjerntog (i mange år «regiontog» i NSBs
terminologi) og godstog. Etter bygging av Ringeriksbanen og Grenlandsbanen vil imidlertid
Drammen – Hokksund normalt bare benyttes av lokaltog og godstog.
På denne bakgrunn støtter vi at de foreslåtte 100 / 160 km legges til grunn som dimensjonerende
hastighet.
Korridorer
Vi har ingen merknader til anbefalingen av «Midtre korridor» mellom Gulskogen og Mjøndalen.
Derimot ser vi at anbefalt «Søndre korridor» mellom Mjøndalen og Hokksund vil være
kontroversiell:
Fordelen med denne korridoren vil i første rekke være at den er rimeligst. Den vil også innebære
mindre inngrep i tettstedet Steinberg.
Ulempene vil i første rekke være at Steinberg mister sin tilknytning til toget. Det er 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.
I tillegg kommer at søndre korridor innebærer et stort inngrep i jordbruksjord. En slik betydelig
omdisponering er i strid med overordnede politiske målsettinger.
«Faglig»
Det er viktig at utredninger holder faglig mål. Begrepet «faglig» kan imidlertid gis for snever
betydning, i form av beregninger av et begrenset antall forhold og skjønnsmessig veiing av disse.
Strengt tatt vil man utfra «faglig» begrunnelse kunne avvise alle prosjekter som ikke gir
«samfunnsøkonomisk lønnsomhet», herunder det foreliggende. Men heller ikke metodikken for
beregning av «samfunnsøkonomisk lønnsomhet» er fri for begrensninger og valg av
forutsetninger.

Den endelige, samlede politiske vurdering av kostnader, overordnede føringer for samordnet
areal- og transportpolitikk, ønsket tettstedsutvikling, jordvern osv. behøver således ikke være
mindre faglig, forutsatt tilgang på alle relevante fakta. Sammen med bevilgende myndigheter vil
«Buskerudbyen» /Buskerud fylkeskommune (evt
. region Viken) og Nedre Eiker kommune være de nærmeste til å veie fordeler og ulemper
mellom søndre og nordre korridor mellom Mjøndalen og Hokksund.
Hilsen
Henning Myckland
Rådgiver, Trafikk og Plan
T: (+47) 938 45 603
NSB
Besøk: DA-bygget, 7. etg., Oslo S
Adresse: Postboks 1800 Sentrum, 0048 Oslo
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
Fra: Firmapost [mailto:firmapost@norconsult.com]
Sendt: 15. juni 2017 11:37
Til: post@romeiendom.no; gylder@c.dk; postmottak@banenor.no; postmottak@dsb.no; df@df.no;
sfn@telenor.no; firmaposrt@vfk.no; postmottak@lier.kommune.no; Post NSBKonsernet;
drammen@nettbuss.no; Cargonet Post (CargoNet)
Kopi: Stokke Linda
Emne: FW: Offentlig ettersyn av KDP med KU for dobbeltspor Gulskogen–Hokksund

En epost med vedlegg om forslag til KDP med KU for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund ble sendt
tidligere i dag (se tekst under). Dokumentenes størrelse medførte at noen av epostene kom i retur.
Vedleggene er lagt ut på Bane NORs hjemmesider på følgende adresse: www.banenor.no/gulhokk.

På vegne av Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) informerer Norconsult om at forslag til
kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor på jernbanestrekningen
Gulskogen–Hokksund blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 37 tredje ledd og 4-2. Tiltaket omfatter deler av Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner i
Buskerud fylke.
Forslag til KDP med KU (vedlagt) legges ut til gjennomsyn i:
 Drammen kommune (Engene 1, 3008 Drammen)
 Nedre Eiker kommune (Rådhusgata 2, 3051 Mjøndalen)
 Øvre Eiker kommune (Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund)
Høring av forslag til KDP med KU annonseres i Drammens Tidende, Eikerbladet, Bygdeposten og
Dagsavisa Framtiden, samt på www.eikernytt.no. Informasjon finnes også på www.banenor.no/gulhokk
og på de tre kommunenes hjemmesider. Folkemøter vil bli avholdt i Festsalen på rådhuset i Hokksund
mandag 19.juni kl.19-21, og på Scandic Park Drammen onsdag 21.juni kl.18-20. Det vil også bli arrangert
åpne kontordager i august 2017. Mer informasjon om dette vil bli annonsert på Bane NORs hjemmesider
og i lokalavisene.

Merknader og innspill til planforslaget merkes «Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund» og
sendes til Bane NOR, postboks 4350, 2308 Hamar, eller som epost til postmottak@banenor.no. Spørsmål
kan også rettes til Bane NOR på tlf. 05280 og prosjektleder Randi Mona (994 44 482).
Frist for innspill er mandag 4. september 2017.

Med vennlig hilsen
Bent Ånund Ramsfjell
Prosjektdirektør Plan og Samferdsel
Dir: +47 95 77 79 21 | Mob: +47 95 77 79 21
bent.anund.ramsfjell@norconsult.com
Norconsult AS, Postboks 626, NO-1303 Sandvika
Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika
Tel: +47 67 57 10 00 | Fax: +47 67 54 45 76
www.norconsult.no
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not an
intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or
distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or accept liability for,
any such viruses in this message or any attachment.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Følgebrev
Adresseliste
Planbeskrivelse
Planbestemmelser (for hhv. Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker)
Plankart (for hhv. Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker)
KU hovedrapport

Sivilarkitekt Jan Øyvind Berntzen Takstmann MNTF
Konnerudgata 21 3045 Drammen
Telefon: 9004 6003
Epost: job@ebnett.no

Bane NOR
v/ Randi Mona
randi.irene.mona@banenor.no

Innspill til arbeidet med dobbeltspor Gulskogen – Hokksund. Bekymring knyttet
til reguleringsarbeidet for Mjøndalen stasjon og utvikling av noen eiendommer
nord for stasjonsområdet.
Jeg viser til hyggelig telefon 30.08.då, og vil på vegne av SRA-gruppen redegjøre kort for tidligere
kommunikasjon, da med JBV, og gruppens bakgrunn for dette innspill. SRA-gruppen eier gjennom
sine selskaper de 12 eiendommene som er skravert på kartutsnittet. Tilsammen har disse en
sammenhengende eiendomsgrense mot jernbanens arealer på cirka 420 meter; bare avbrutt av det
kommunale areal som definerer brua over jernbanen; Arbeidergatas forlengelse. Til orientering
starter stasjonsområdet i kartutsnittets nedre høyre hjørne.

Etter å ha mottatt varsel om igangsatt regulering for stasjonsområdet, skrev undertegnede på vegne
av SRA-gruppen10.03.2016 brev til Multiconsult og Jernbaneverket der det ble fremsatt bekymring
for en del forhold. Den gang ble dette fremsatt med utgangspunkt i eiendommene vest for brua over
jernbanen; Albion Næringspark. SRA-gruppen overtar nå også Strandveien Vest AS som utgjør 3
eiendommer øst for jernbanebrua. Også på vegne av disse eiendommene ble det fremsatt nærmest
de samme bekymringer og til samme tid; brev 18.08.2015 og 03.03.2016

Vi ser av materialet for prosjektet Dobbeltspor Gulskogen – Hokksund at dette er delt i to parseller
som møter varslet reguleringsområde for Mjøndalen stasjon fra hver sin side. Videre registreres at
prosjektet i utgangspunkt ikke skal involvere reguleringsplanen for stasjonen. Imidlertid opplyses at
hovedplanen for dobbeltsporene skal ta med baneanlegget gjennom stasjonen. På denne bakgrunn
finner SRA det nødvendig å aktualisere de nevnte henvendelser fra 2016. I de nevnte brev er
bekymringspunktene beskrevet nokså grundig og er like aktuelle i dag. Jeg skal derfor bare referere
disse rent sporadisk i denne sammenheng.
Innenfor de nevnte eiendommer ligger det en relativt stor bygningsmasse med mange leieforhold og
et stort utviklingspotensial. Det pågår kontinuerlig arbeid med videreutvikling av eiendommene og
det er således stor bekymring knyttet til spørsmålet om hvorvidt både det nye stasjonskonseptet og
dobbeltsporet vil gi reguleringsmessige føringer og ulemper for eiendommene. Særlig interesse er
det knyttet til byggeavstander fra jernbanens anlegg og bruutformingen i Arbeidergatas forlengelse.
Vi har forstått at stasjonsreguleringen har stått stille noen tid. Når dette arbeidet gjenopptas, vil vi
gjerne også gjenoppta dialogen med Bane NOR og deres planleggere og ber om å bli holdt kontaktet
når så skjer. Det samme gjelder dobbeltsporprosjektet. Blir stasjonsreguleringen tatt inn i dette eller
dobbeltsporet på noen måte innvirker på SRA-gruppens utvikling av nevnte eiendommer, blir vi
gjerne kontaktet. SRA-gruppen tar gjerne utdypende møter med både Bane NOR og Nedre Eiker
kommune som reguleringsmyndighet; i denne omgang måtte dette anses som et innspill innen den
gitte frist; 4. September.

Drammen 04.09.2017

kopi sendt:
Bane NOR
Nedre Eiker kommune
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
SRA-gruppen

Heidi.Johanne.Jensen@banenor.no
Tom.Andre.Alstadsaether@nedre-eiker.kommune.no
richard.sletten.nilsen@nedre-eiker.kommune.no
FEdvardsen@eurojuris.no
dag.andersen@sra.no
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Foreløpige

merknader

og innspill

fra Steinberg

Gulskogen—Hokksund

Velforening

Hovedbudskap
Bane Nor sin konsekvensutredning
store mangler

og usikkerhet

Det er ekstremt
få steder

av nytt dobbeltspor

til at det kan tas et korridorvalg

viktig for utvikling

av Stor Drammen

i den nye storkommunen

investeringer
Steinberg.

til infrastruktur.
Forkusere

på strekningen

Gulskogen-Hokksund

nå.

at Steinberg

Stasjon

består fordi:

hvor det er mulig å få til en utbygging

Det vil være samfunnsøkonomisk

på boligbygging

å stimulere

har for

veldig

befolkningen

av mange

lønnsomt

Steinberg

boliger

uten store

å beholde

til å kjøre kollektivt,

er en av

stasjon

på

med bruk av tog og

buss
To tog i timen
Steinberg

Velforening

har alltid vært en pådriver

ikke vært en pådriver

for dobbeltspor,

Bane Nor har fått et tilleggsoppdrag
timen

til Hokksund

kommunedelplanen
arbeid

om å utrede

(uten full utbygging
om dobbeltspor

hos Trakfikkonsept

til Steinberg

stasjon

Gulskogen

med Drammen

til Mjøndalen

behandles.

Rapporten

skal stoppe

hva som skal til av utbedringer
Vi mener

I 2014 bestilte

i en rapport,

at dette

på Steinberg.

Vi har

kjøre to tog

før

for Steinberg

Stasjon et

som viste at med visse utbedringer

Dobbeltsporet

stasjon/Vestfoldbanen.

for å kunne

må utredes

Aksjonsgruppa

viste også at med dobbeltspor

til Hokksund.

vil sannsynligvis

fortsatt

ikke vært i mot dette.

av dobbeltspor).

AS, som resulterte

i grunnruten.

er det rom i ruten for to tog i timen
inne i arbeidet

for at toget

men har heller

på denne

Dobbeltspor

fra Drammen
strekningen

eller trinnvis

legge til rette for to tog i timen

ligger allerede

utbygging

fra Drammen

var det tid

til Gulskogen

fra

helt til

Kongsberg.
Ettersom

dobbeltspor

mellom

Mjøndalen

samt at utredningen

har betydelige

strekningen

på ubestemt

utsettes

og Hokksund

mangler,

foreslår

berører

så mange mennesker

vi at konklusjoner

om endringer

og naturressurser,
på denne

tid.

Anbefaling
Velforeningen

foreslår

følgende:

Utrede

hvilke utbedringer

Videre

utrede

Utsette
Skrinlegg

videre

som er nødvendige

Bane Nors anbefaling
utredning

søndre

for å oppnå to tog i timen

om dobbeltspor

av dobbeltspor

mellom

mellom

Mjøndalen

Gulskogen

til Hokksund.
og Mjøndalen.

og Hokksund.

korridor.
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Spesifikke kommentarer til Bane Nors Konsekvensutredning:
Kostnader

Usikkerheten

i kostnadsestimatet

på nordre og søndre korridor er altfor stor (+/-

40 %) til at det kan påstås at det er noen forskjell.
Konklusjon 1: Argumentet om at søndre korridor er mindre kostbar er dermed
ikke vist og det kan ikke benyttes, og spesielt ikke som hovedargument for
korridorvalg.
for nordre trase er det rapporten viser til på s. 34, nemlig

En viktig kostnadsdriver

en ny 1270 m lang bro som krysser Loeselva og E 134 to ganger og medfører
senkning av E134. Denne broa hevdes å være nødvendig grunnet høyere
hastighet (160 km/t) med påkrevet høyere svingradius. Bane Nors
hastighetssimuleringer

(presentert

på folkemøtet

i Drammen) viser følgende:

tog som stopper i Hokksund (de aller fleste) vil aldri klare å oppnå 160 km/t på
den aktuelle strekningen.
tog som passerer Hokksund i 100 km/t vil heller ikke klare å oppnå 160 km/t i
den aktuelle svingen.
Bane Nor har i etterkant

av folkemøtene

innrømmet

at beregningene

av mulig

tidsinnsparing

er feil. Om det i det hele tatt er noe å spare på den foreslåtte

brokorridoren

vil det, etter våre beregninger,

kun være snakk om få sekunder (<5

sek). Dette vil ikke stå i forhold til den betydelige investeringskostnaden

en ny bro

drar med seg. Bane Nor har nektet å oppgi kostnaden for broen.
Bane Nor skriver på s 33 i KVU at løsningen med å hovedsakelig følge dagens
linjeføring ikke utredes fordi de ikke når 160 km/t. Denne utredningen

bør gjøres

før man tar en endelig beslutning.

Konklusjon 2: Dagens trasé mellom Hellik Teigen og Hokksund, dens kurvatur
med eksisterende hastighet (130 km/t) vil være funksjonelt for et nytt
dobbelspor, og vil gjøre nordre korridor langt rimeligere.
En tredje faktor som kan øke kostnaden for nordre korridor, er merkostnaden
å bygge ved spor i drift. Kostnadene ved å stenge driften i byggperioden
buss for tog og bygge hele dobbeltsporet
Effekten av trafikkstans
utfordring,

imidlertid

i byggeperioden

ved

(bruke

med en gang) bør også utredes.
med tanke på gods kan være en

vil ny Ringeriksbane være ferdigstilt

på dette tidspunktet

og

kunne avlaste.
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Det fremkommer

heller ikke i utredningen

hva trinnvis utbygging eller innføring

av nytt signalsystem (ERTMS) kan bety for muligheten for realisere to tog i timen
til Hokksund.
Bygging av sporet er langt frem i tid og det er viktigere å innhente nødvendig
informasjon

før man tar endelig beslutning om korridor.

Konklusjon 3: Det bør utredes mulig kostnadsbesparelse for nordre korridor ved
å stenge hele sporet i byggeperioden. Det bør utredes hva innføring av ERTMSsignalsystem og trinnvis utbygning Gulskogen-Mjøndalen-Hokksund

betyr for

målsettingen om to tog i timen til Hokksund.
Vi mener det er flere mangler i kostnadsberegningene.
med flom og støy for nordre korridor er overestimert.
forbundet

med grunnforhold

Kostnader i forbindelse
I tillegg er kostnader

på søndre korridor trolig underestimert:

Støy er tatt med som en merkostnad (ikke-prissatt)for Nordre korridor.
Som nevnt under vil støyskjerming forbedre støysituasjonen på Steinberg
i forhold til dagens stituasjon, ikke forverre den, slik Bane Nor hevder.
Dermed må vurderingen av denne ikke-prissatte effekten skifte fortegn i
analysen.
Flom: Bane Nor bruker gamle data fra NVE i beregningen for nordre
korridor. Eikerkommunene har fått beskjed om å bruke oppdaterte
fra NVE. Dette vil bedre forhold for nordre korridor.
Grunnforhold:

Bane Nor har ikke gjennomført

grunnboringer

data

på søndre

korridor. Dette gjøres først i oktober, etter at kommunedelplanen
skal
være vedtatt. Kart fra NVE viser at det går en kvikkleirerygg gjennom
søndre korridor og privat brønnboring viser dybder til fjell og bløte
masser i langt større grad enn Bane Nors helikopterscanning indikerer.
Byggekostnaden på søndre korridor er dermed trolig sterkt
underestimert.
Konklusjon 4: Kostnadsvurderingen revurderes.

0-alternativet

Konsekvensutredningen inneholder en vurdering av behovet i fremtiden. I denne
vurderingen har Bane Nor ikke tatt med i beregningene at Sørlandsbanen og
Bergensbanen ikke vil gå over Steinberg. Dette gir helt uriktig premiss for
konklusjonen om at dagens situasjon ikke vil tåle trafikkbelastningen.
To tog i
timen mellom Drammen og Hokksund er fullt mulig å få til med dagens
infrastruktur.
Både Ringeriksbanen (som skal ta over Bergensbanen) og Grenlandsbanen (som
skal ta over Sørlandsbanen) er prioritert i Nasjonal transportplan 2018-2029. Det
samme er utbyggingen av InterCity-trianglet;
det vil si dobbeltspor til
Lillehammer, Skien og Halden. Utbygging av jernbanen mellom Gulskogen og
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Hokksund er ikke nevnt. Det er heller ikke to tog i timen mellom Drammen og
Hokksund. Dette er i så fall et prosjekt som ligger mange år fram i tid.
Konklusjon: 0-alternativet må korrigeres slik at det beregner den reelle
trafikkmengden på det tidspunktet prosjektet er aktuelt.

Støy/Vibrasjon

Tabell 9, s. 44 i KVU, samt presentasjoner

på folkemøter,

viser at det ved valg av

nordre korridor vil bli flere boliger i rød støysone enn ved valg av søndre trase og i
forhold til dagens situasjon. Vi mener dette gir et skjevt og uriktig bilde av
følgende grunner:
Støyberegningene

lagt til grunn er ikke inkludert støyskjerming.

Støyskjerming må uansett på plass ved en nordre korridor. Bane Nor
medgir på folkemøtet på Steinberg at med støyskjerming vil
støysituasjonen

på Steinberg bli bedre enn slik situasjonen er i dag, uten

støyskjerming.
Når det gjelder vibrasjon, forteller

Bane Nor at ny korridor kan bygges

med på isolerende materiale som kan forbedre situasjonen.
Etter vår vurdering vil støyskjerm også måtte bygges på søndre korridor,
ettersom det være viktig for støysituasjonen på Steinberg. Veistøy fra
E134 oppleves i dag for en del innbyggere på Steinberg som større enn
togstøy, spesielt siden vindretningen

som oftest kommer sørfra.

•
Konklusjon: Da en nordre korridor kan bygges med støyskjerming og gi en bedre
situasjon sammenliknet med dagens trafikk, kan støy ikke brukes som et
argument mot nordre korridor.

Reisetid

Nordre korridor er 5441 m lang mens søndre korridor er 5499 m (Tabell 5 s. 35).
Tabell 6 s. 38 i KVU viser at toget bruker ca 30 sekunder kortere tid på søndre
korridor sammenliknet

med nordre korridor, uten stopp på Steinberg stasjon i

begge tilfeller.
I folkemøter

angis grunnen å være oppnåelse av 200 km/t på søndre korridor.

Hastighetssimuleringene

til Bane Nor (Vedlegg 1) viser at hastighet høyere enn

160 km/t, som er nordre korridors topphastighet,

oppnås på en strekning på ca 2

km og 190 km/t holdes i kun ca 200 m.
Enkel matematikk

viser at det tar 45 sekunder å kjøre 2 km i 160 km/t. En

innsparing på 30 sekunder på denne strekningen
umiddelbart

med noe høyere hastighet synes

helt urimelig. Våre beregninger viser videre at en snitthastighet

på

175 km/t på denne strekningen (2 km) gir kun 3.9 sekunder kortere reisetid på
søndre korridor enn på nordre korridor.

4

Konklusjon: Tidsbesparelsen på 30 sekunder på søndre korridor som angitt i
rapporten må være feil. Nordre og søndre korridor er i praksis like når det
gjelder reisetid. Som før er det kun stopp på Steinberg som gir økt reisetid, noe
som gjelder for alle stasjoner med togstopp.
Tidsgevinsten ved å unnlate stopp på Steinberg kan kun tas ut med en tilpasset
ruteplan (gjenåpning av Steinberg stasjon i 2015 i eksisterende

ruteplan ga ingen

endring i reisetid fra Hokksund til Drammen).
Lokal og regional

I kapittel 8, Lokal og regional utvikling, omtales Steinberg mest i forbindelse

utvikling -

hvilke konsekvenser valg av søndre korridor får for Steinbergsamfunnet.

Steinbergs

at fremstillingen

potensial

den således ikke er en nøytral fremstilling

fremtidsrnuligheter

av situasjonen.

burde man også fokusert på hvilke

Steinberg har som lokalsamfunn

Aksjonsgruppa og velforeningen

og pendlersted.

Disse har

på Steinberg fremmet gang på gang for

og Bane Nor uten at de ser ut til å bli hørt.

Bane Nor tar feil når de skriver på s. 99 i KVU at «(..)Steinberg
av fortsatt

Vi mener

ikke gir et korrekt bilde av konsekvensene for Steinberg, og at

Om dette hadde vært en nøytral fremstilling

Jernbaneverket

med

drift av eksisterende jernbanestasjon

er ikke ovhengig

for å utvikle seg.»

Her er fakta som underbygger en vekst for Steinberg ved opprettholdelse

av

stasjonen:
Steinberg har ca 2000 innbyggere og er et ideelt pendlersted

der de fleste

kort gangavstand til stasjonen.
Fram til Steinberg stasjon ble nedlagt i 2012 hadde Steinberg en høyere
befolkningsvekst enn kommunene rundt forøvrig, med 20 % vekst fra
2002 til 2012.
Fra gjenåpningen i 2015 til 2016 økte passasjerantaHet med hele 25 og
29 % for hhv november og desember.
Steinberg har allerede en planlagt boligutbygging tilsvarende nye 20-30 %
vekst i befolkningen, og har ytterligere betydelig utvidelsesmuligheter.
Steinberg er et av svært få områder i den nye kommunen som har gode
muligheter for bygging av nye eneboliger, samt rom for sentrumsutvikling
og fortetting.
Mange har flyttet til Steinberg for å kunne bruke toget og stasjonen
brukes også av innbyggere i Øvre Eiker.

Bane Nor har i møter påstått at opprettholdelse av Steinberg stasjon er til hinder
for lokal og regional utvikling. Dette er ikke bare tendensiøst, det er også direkte
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feil. Det er en politisk ambisjon både nasjonalt og i Buskerudbyen at persontransportveksten

skal tas av kollektivtransport.

Bane Nor at befolkningsveksten
togtilbudet.Da

I konsekvensutredningen

skriver

utløser et behov for å styrke det regionale

må toget stoppe der folk bor. Nedleggelse av stasjonen vil gi

utvikling i feil retning.
I de neste tiårene trenger regionen sårt steder som er tilrettelagt

for kollektiv-

transport. Da stasjonen var nedlagt i 2012-2015 gikk antall togreisende kraftig
ned og mange gikk over til å bruke bil. Dette gjelder spesielt for de som jobber i
Drammen, da det tidsmessig ikke lønner seg for de å bruke kollektivtransport
en nedleggelse av nærstasjonen.
Frem mot 2040 ventes den høyeste befolkningsveksten

ved

både i prosent og folketall

i de største byområdene. Randkommunene til de store byene vokser mest. Derfor
er det lagt til grunn i Nasjonal transportplan at det skal satses på å samordne
planleggingen av boliger og transport. Dette innebærer at boligutbygging bør skje
der det allerede er gode kollektivtransportforbindelser

til de største byområdene.

Å bevare stasjonen på Steinberg er viktig for at innbyggerne kan ha tilgang på
miljøvennlig og effektiv kollektivtransport.
pendler, men også for resten av samfunnet,
ved å redusere biltrafikken

Dette gjelder ikke kun for de som
og vil også komme regionen til gode

i nærområdet.

Med ny Ringeriksbane og Grenlandsforbindelse

vil fjerntogtrafikken

på sikt

forsvinne fra denne linjen. Gjenværende og trafikken blir mer av lokal art, og
dermed bør alle nåværende stasjoner bevares og stedene utvikles.
Det å lokke med sykkelvei og bedre bussforbindelser

ved nedlagt stasjon er et

forsøk på å lure oss til å ta til takke med glansbilder, sett opp mot den ekte
diamanten vi har i dag.
Vi mener Bane Nor overdriver
støyskjerming.

barrierevirkningen

av dobbeltspor

inkludert

Denne barrieren er allerede tilstede i dag, også som dobbeltspor

på 750 m gjennom Steinberg. Det finnes mange eksempler på mindre tettsteder
som er delt i to av jernbanen,

feks Høn, Vakås, Billingstad mfl.

Bane Nor påstår at bygging av dobbeltspor

vil føre til økt pendling til Kongsberg

som følge av innsparing i reisetid. Det er imidlertid

lite sannsynlig at en innsparing

på 30 sekunder vil føre til at flere vil benytte toget når de pendler til Kongsberg.
En etablering av en stasjon ved næringsparken

vil sannsynligvis har langt større

betydning, og en langt lavere kostnad.
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Konklusjon: Steinberg er i dag et ideelt pendlersted der folk har gjort seg
avhengig av toget. Med fortsatt trasé gjennom Steinberg vil stedet kunne
utvikles videre og bidra til å møte den fremtidige befolkningsveksten.

Berørt

I tabell 5 s. 35 i KVU vises det til at antall boliger med risiko for innløsning er 72

bebyggelse,

for nordre korridor og 9 for søndre, dette ut i fra en 60 m bred korridor som også

kulturlandskap

inkluderer anleggsbelte. Endelig trase vil være 25-30 m som gjør at langt færre

og mennesker.

hus faktisk vil berøres, uten at rapporten forsøker å antyde dette tallet.
Til tross for flere forespørsler har ikke Bane Nor kommet med mer
nøyaktige anslag, men fortsetter å bruke tallene for berørte boliger som
et viktig argument for korridorvalg.

Vi mener dette er skremsels-

propaganda.
Om man antar at en ny nordre trase følger omtrent dagens spor og med
et nytt spor på sørsiden (som dagens vekslingsspor), og en bredde på 2530 m vil etter det vi kan se ca. 11-18 boliger bli direkte berørt.
Flere boliger kan berøres i anleggsperioden,

men her kan det finnes

bevarende løsninger på sikt. Dette har eksempelvis Bane Nor gjort ved
bygging av spor på strekningen Lysaker-Sandvika.
De fleste berørte boliger vil være i Haftornveien, som siden 60 tallet har
vært regulert til nettopp dobbeltspor. Dette er altså ikke noe nytt for
huseierne der.
På Steinberg er det mange nye og bedre områder for boligutvikling,

som

på sikt kan gi gode løsninger for de som mister boliger. Vi har forståelse
for belastningen de berørte får i forbindelse med riving, oppbrudd og
flytting, men vi mener at det er gode muligheter for at de berørte kan få
gode løsninger.
Når man sammenholder antall mennesker som berøres, mener vi at det
er langt flere enn de som mister boligene sine på nordre korridor som vil
påvirkes av å miste stasjonen sin —nær 300 reisende pr dag nå og
passasjertallet vokser stadig. Som pendlere vil det bli for upraktisk å
bruke først buss før tog. Tidsmessig vil ikke dette lønne seg og flere vil
bruke bil i stedet for tog. Det var flere familier som så seg nødt å flytte fra
Steinberg da stasjonen var nedlagt i 2012-2015.
Kulturlandskap: Begge forslag for korridor har store broer som vil bli
dominerende i den sentrale delen av Eiker inn mot Hokksund.
Broen på søndre korridor er 130 m lang og ligger 10 m over E 134 (s 10 i
Planbeskrivelsen)
Broen på nordlig korridor er 1.3 km lang og har stor spennvidde(50m)

og

skal ligge 6 m over E 134 som må senkes med 3.5 m ( KVU s 34).
Dette taler også for å benytte dagens spor og unngå skjemmende
elementer

i kulturlandskapet,

og i tillegg vil det senke kostnadene

betydelig.
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Konklusjon: På sikt kan det finnes gode løsninger for de som eier boliger som
berøres eller utløses i forbindelse med ny nordre tras,

og antallet er langt

mindre enn det Bane Nor operer med. Det er langt flere mennesker som
berøres av å miste stasjonen.

Dyrka mark

I 2015 vedtok et enstemmig Storting en nasjonal målsetting om maksimalt 4000
daa dyrka mark omdisponert

pr år innen 2020. Kun 1% av arealet i Norge er

egnet til å dyrke matkorn, og dette arealet ligger stort sett rundt de store byene
slik at problemstillingen

er aktuell for de fleste samferdselsprosjekter

fremover.

Det er alltid billigst å bygge på matjorda og det er som regel alltid dyrere å bygge
langs eksisterende spor. Dette gjør at matjorda ofte går tapt i
samferdselsprosjekter.
Foreslått korridor midtre + søndre vil bruke ca 9-10 % av det årlige nasjonale
målet bare til selve sporet. I tillegg kommer ca 225 daa til anleggsområde,

og

disse arealene vil aldri komme tilbake til samme avlingsnivå som før. I tillegg vil
det også bli brukt areal til å lage store underganger for at landbruksmaskiner

skal

få adgang til inneklemt areal, ny krysning av blant annet Nedre Skistadvei, samt at
inneklemt område mellom E 134 og søndre korridor vil være utsatt for
nedbygging på sikt pga sentral beliggenhet i et pressområde selv om Bane Nor i
utredningen

hevder det motsatte.

Hovedkonklusjonen

i KVU for ikke-prissatte

konsekvenser (s 75), er at man skal

velge nordre korridor fordi søndre korridor er så ødeleggende for dyrka mark av
meget høy verdi. Men fordi kostnadsforskjellen

er beregnet til 1.7 mrd, anbefaler

Bane Nor likevel søndre korridor; fordi prisen for nordre er for høy, selv om det
vet at kostnaden har en feilmargin

på +1-40 %.

Med de store nasjonale samferdselsprosjektene

som er på gang, sier det seg selv

at Bane Nor ikke har tatt inn over seg realitetene
målsettingen

når de konkluderer

det jernbaneteknisk

i den nasjonale jordvern-

med at det er viktigere å spare hus, prioritere

og investeringskostnader

høyere enn jordvernet.

På s 25 i

Planbeskrivelsen står det: «Det er vurdert at prisen for å velge alternotivet
minst beslog av jordbruksarealer

med

blir svært høy på denne strekningen, og at det

ikke kon forsvores å anbefale en investering som er godt over en milliard kroner
høyere med omfattende

negative konsekvenser for nærmiljø».

Matjorda som Bane Nor vil bygge ned, har den beste kvaliteten og avlingsnivåer
som er nesten doble av landsgjennomsnittet.

8

Å bygge ned en så verdifull ressurs som ikke kan erstattes på et så tynt
faktagrunnlag,

er uetisk med tanke på våre etterkommere.

Konklusjon: 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. Bane Nor anbefaler likevel søndre korridor fordi det er det
billigste alternativet og ser bort nasjonale målsettinger om økt vern av
matjorda. Det er uetisk å sette matjord av nasjonal verdi på spill på så tynt
faktagrunnlag, spesielt når kostnadsestimatene er så usikre, se momentene
over.

Vedlegg —Bane nor sin hastighetssimulering
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From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:

Importance:

Remi A. Raja <ra@venturaproperties.no>
4. september 2017 12:18
Postmottak Bane NOR SF
stensmyr@frisurf.no; anarveru@hotmail.no;
sunroad_48@hotmail.com; eiv-nar@hotmail.no; Wazir Anwar; palmen
as
Våre bemerkninger til kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen Hokksund : Gjelder eiendommer g/bnr: 2/1, 3/13, 4/10, 4/12, 3/8 i
Nedre Eiker
High

Hei !
Vi viser til våre samtaler og mailkorrespondanse med Mona Randi og Biørn Julie Elina.
Vi har siden år 2014 arbeidet med tomteutvikling for de nevnte tomtene sammen med respektive naboer.
Våre eiendommer er for det meste avsatt i kommuneplanen for fremtidig boligområde.
Vi var i gang med arbeid med vår arkitekt i år 2016 men ble stoppet av kommunen da det var hensiktsmessig
og avgjørende at Bane NOR skulle fastsette sin reguleringsplan først.
Vi har fått lest gjennom Deres forslag til kommunedelplan og ønsker at følgende hensyntas i bestemmelsene:







Det tas hensyn til en fremtidig boligbebyggelse for vårt område i fremtiden, ved at:
o Etableres broer/gangvei og annen nødvendig infrastruktur som gjelder for et boligområde
o Støytiltak som er nødvendig for et boligområde herunder støyvegg etc.
Bredden til midtre korridor minimeres så langt som mulig.
Området nord for våre tomter er allerede avsatt i kommuneplanen for "jernbanerelatert aktivitet»
- Kun disse områdene blir «spist» opp av midtre korridor.
Det tillates boligbebyggelse for inntil 15 m fra midtre spor, dispensasjon fra jernbanelovens §10.
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.
Vi håper og har tro på at kommunen ikke ødelegger våre planer for en fremtidig boligbebyggelse i dette
området.
Ta gjerne kontakt for spørsmål.
Med Vennlig Hilsen
VENTURA PROPERTIES AS
Remi A. Raja
Property Developer
Phone: (+47) 45 45 55 40

Sales Office:
Rådhusgata 1

3016 DRAMMEN
www.venturaproperties.no
ra@venturaproperties.no

From:
Sent:
To:
Subject:

Aleksander Gevelt <aleksander.gevelt@gmail.com>
26. juli 2017 05:38
Postmottak Bane NOR SF
Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund

Hei!
Lettere forferdet leste jeg følgende:
Med en dimensjonerende hastighet på 100 km/t på stasjonene, så er det ikke mulig å nå 250 km/t
mellom tettstedene på strekningen Gulskogen – Hokksund. I planleggingen av dobbeltspor er derfor en
hastighet på 250 km/t ikke aktuell så lenge jernbanen skal gå fra Gulskogen via Mjøndalen til Hokksund.
Minimumshastigheten er satt til 160 km/t for å få et dobbeltspor som best mulig kan tilpasses ulike
interesser.
Man velger altså å ikke dimensjonere dobbeltsporet for 250km/t, da stasjonene begrenser hastigheten
til 100km/t.
Hvor mye mer ville det kostet dersom man økte hastigheten på stasjonene slik at noen tog, da kanskje
primært passerende tog, kunne nådd 250km/t på en fornuftig måte?
Går man ikke litt baklengs inn i fremtiden ved å bevisst legge inn en «flaskehals» som i all overskuelig
framtid ikke vil utvides? Hvor mye koster det i såfall å øke fra 160 til 250km/t?
Mvh
Aleksander Gevelt

From:
Sent:
To:
Subject:

Amritpreet Kaur <amrit95@outlook.com>
29. august 2017 23:15
Postmottak Jernbaneverket
Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen-Hokksund

Hei
Som beboer på Sletta i Hokksund ønsker jeg å vite om de to mulige korridorer representerer
noe 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 sin
misnøye med dette kjent.

T. Vinsvold

Anders

Grav, Nedbergkollv.54
3050 Mjøndalen

Bane Nor
Postboks

4350

2308 Hamar

Grav 30.08.2017

«Kommunedelplan

dobbeltspor

Gulskogen-Hokksund»

Jeg er eier av g/b 25/1i Nedre Eiker kommune. Jeg er heltidsbonde og min kone arbeider også full tid
på gården. Vår sønn skal i nær fremtid overta gården, og også han skal bli heltidsbonde i samarbeid
med sin kone. Nåværende toglinje ligger i jordkanten ned mot E134. Jeg mener på det sterkeste at
nåværende trasé må benyttes når dobbeltsporet skal planlegges fra Mjøndalen til Hokksund. Hvis
den søndre korridoren blir foretrukket blir vår eiendom delt på en svært ugunstig måte og vi har ikke
sett noen forslag til hvordan adkomsten til disse arealene nord for traseen skal bli. Både vårt
vanningsannlegg og grøftesystem må bli lagt om på begge sider slik at det fungerer riktig. Hvis ikke
kan det bli rettet et stort erstatningskrav til dere. Vannledningen vår går også over det aktuelle
område. Vårt næringsgrunnlag som heltidsbønder blir kraftig svekket. Dessuten er jordsmonnet på
det aktuelle område av svært god kvalitet for matproduksjon. De fleste innbyggere i Norge har
begynt å forstå at vi må ta vare på matjorda vår for å sikre stabilitet og mat til alle. Dette må også
Bane Nor begynne å ta hensyn til i praksis og ikke ta kortsiktige valg som gir rimeligere løsninger.
Dessuten betyr det lite for folk flest om det tar 9.5 min. eller noen få minutter til for å reise fra
Hokksund til Drammen. _
Jeg vil også gjøre dere oppmerksomme
E134 i området

ved avkjøringen

på at det er ledig arealer mellom eksisterende toglinje og

til Steinberg.

Det burde

kunne

til bygging

benyttes

av dobbeltspor.

til Steinberg stasjon som absolutt bør nyttes til dobbeltspor.

Det er også store arealer i tilknytning

Jeg håper den sunne fornuft vil seire tilslutt!
Vennlig hilsen
$ —»\
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Høringssvar for kommundelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor
Gulskogen- Hokksund fra grunneierne Hilde Oulie, Ingjerd Loe og Anders
Thorrud
Innledning
BANE Nor la 15.6.2017 ut høringsforslag for kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbeltspor Gulskogen – Hokksund, jf. høringsbrev, vedlegg 1. Planen omfatter arealer i kommunene
Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Høringsfristen er 4. september 2017. Grunneierne ble etter
søknad innvilget utsatt frist av Bane NOR til 20. september.
BANE Nors anbefaling er at trasé for dobbeltspor i hovedsak følger nåværende trasé fra Gulskogen til
Mjøndalen. Fra Mjøndalen til Hokksund anbefales den sørlige korridoren. Det innebærer at traséen
foreslås lagt i landbruksområdene mellom Mjøndalen og Hokksund. Anbefalingen fremmes etter en
samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Grunneierne Ingjerd Loe, Hilde Oulie og
Anders Thorrud knytter sine kommentarer til strekningen Mjøndalen- Hokksund.
Vi 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.
Grunneierne har hatt bistand av Rambøll i forbindelse med å vurdere spesifikke områder, se vedlegg.
På bakgrunn av det og ut fra Bane NOR sine egne opplysninger er våre hovedmerknader:









Ingen hus blir direkte berørt av sporet på korridor nord.
Tidsbesparelse på Bane NORS anbefaling er 7 sekunder.
Kostnadsforskjellen mellom korridorene ser på nåværende tidspunkt å være
brokonstruksjon med byggekostnad på 1,0 mrd.
Det oppnås dimensjonerende hastighet, unntatt i en retardasjon/akselerasjonsfase til
Hokksund stasjon.
Ventespor for gods kan ivaretas ved spor på korridor nord.
Støyskjerming vil føre til en bedring i forhold til dagens situasjon.
Nordre korridor er ikke flomutsatt etter de tekniske krav til InterCity.
Estimat for nedbygging av dyrke mark er betydelig undervurdert, reell omdisponering 9001000 dekar.

Merknader til KVU Dobbeltspor Gulskogen- Hokksund
Jordvern/ ikke prissatte konsekvenser
Først kommentar til terminlogien, på tidspunktet for vedtakelse av planprogram er utredningsteamet
omtalt i Konsekvensutredningsforskriften(KUF) vedlegg IV som jordvern vurderes. I endring av
konsekvensforskriften er temaet i § 21 omtalt som jordvern/jordsmonn. Lovgiver har valgt denne
terminologien for å gjenspeile at det dreier som et samfunnsansvar og ta vare på jordsmonn.
Konsekvensutredning for dobbeltspor Gulskogen-Hokksund kunne for ordens skyld benyttet dette for
å gjenspeile at det dreier seg om en samfunnsinteresse, i stedet for landbruk som kan tolkes som
næringsaktørers sektorinteresse.

Når det gjelder jordbruk og matjord er 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. Det at større sammenhengende jorder av god bonitet
får meget stor negativ konsekvens og omfang følger skjematisk av håndbok V712, og er ikke det
samme som at man har begrunnet og dokumentert vurderingen i en samfunnsøkonomisk analyse.
Dersom avveiningen kun er basert på uttreders skjønn, er det viktig at utreder begrunner og
dokumenterer godt hvordan en har balansert de ulike kriteriene. Hvis ikke, er det i faglitteratur
anbefalt at det er åpen konklusjon og overlater beslutningen til politisk behandling. I dette tilfellet
har man blandet ikke-prissatte virkningers samfunnsøkonomiske betydning sammen med
måloppnåelse, og det er uklart hva analysen forsøker å svare på. (Ikke-prissatte virkninger- et viktig,
men neglisjert tema i samfunnsøkonomisk analyse Concept-programmet 2015, Concept rapport nr.
38, Heidi Bull berg, Gro Holst Volden og Inger Lise Tyholt Grindvoll SINTEF, NTNU)
Stortingsmeldingen «Velkommen til bords» fra 2011 slår fast at målsettingen om å redusere tap av
dyrka mark ikke er nådd. Videre satte meldingen et «tak» på årlig omdisponering i Norge som ikke
skulle være over 6000 daa pr år. Stortinget vedtok en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som
sier at årlig nasjonal omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er
en innstramming av tidligere nasjonal målsetting på 6000 dekar. Med alle de samferdselsprosjektene
som skal utføres de neste årene, er dette noe alle offentlig etater må forholde seg til, og prosjektene
bør bestrebe seg på og bygge ned minst mulig dyrka mark. Forslag til kommunedelplan vil etter vårt
syn medføre at ca. 400 daa med dyrka mark av meget god kvalitet blir omdisponert, bare på
strekningen Mjøndalen- Hokksund. Dette er 10 % av det Stortinget har akseptert at blir omdisponert
årlig fra 2020. Estimatet for hva som går med av matjord til spor og anleggsbelte fremstår optimistisk
lavt. Det er ikke tatt med areal til landbruksunderganger som ifølge Statens vegvesen håndbok krever
35-40 dekar på flat mark. KU har anslått antall underganger til å være 10-12 i hele dobbeltsporets
lengde, hvis omlag halvparten befinner mellom Mjøndalen Hokksund er arealanslaget underestimert
med 200 dekar. Ved KU Vestfoldbanen ble det vurdert at anleggsbeltet ville få en halvering av
avlingsnivået i en 30-årsperiode. Dette innebærer at anleggsbeltet ikke vil være økonomisk drivverdig
i denne perioden. Grunneierne savner i helhet, en mer nøytral tilnærming til konsekvensene ved
utbygging av korridor sør.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging forventer at planleggingen tar vare på
god matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot storsamfunnets øvrige behov. Det fremgår
tydelig på korridoren som er valgt mellom Mjøndalen – Hokksund at jordvernet ikke er prioritert.
Som det fremgår av plandokumentene veier pris og de jernbanetekniske løsningene tungt i valg av
korridor. Vi kan heller ikke se at de øvrige nasjonale føringene som Samordnet areal og
transportplanlegging, Buskerudbyen eller klimamålet er lagt til grunn for valget.
Bane NOR vurderer at bygging av dobbeltspor i søndre korridor ikke fører til økt risiko for at arealene
mellom E134 og nytt dobbeltspor omdisponeres, fordi det samsvarer med kommuneplanens arealdel
og europaveiens funksjon. Dette fremstår som en prematur vurdering. Den geografiske
avgrensningen som er gjort av tilførselsveier til området er ikke korrekt. Grunneierne er kontaktet av
så mange eiendomsinteressenter som vil kjøpe området, slik at Bane NOR sin beskrivelse av temaet i
KU fremstår ikke i samsvar med virkeligheten. For å få en vurdering av de ikke-prissatte virkningene
som er mest mulig sammenlignbar med de prissatte, bør utvikling over tid og usikkerhet også
vurderes for de ikke-prissatte virkningene. (se ovennevnte SINTEF-rapport)Det bør legges til grunn at
reell omdisponering av matjord er 900-1000 dekar.

Det etterlyses en reell utredning av jordsmonn og landbruk. I forskrift om konsekvensutredninger
etter plan og bygningsloven, står det bla. «Der kunnskap ikke foreligger om relevante forhold, skal
det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap. Utredninger, herunder feltundersøkelser, skal
gjennomføres til anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse».
Det er ikke utredet behov for avbøtende tiltak. Jordflytting er et aktuelt tema som blir reist som
forutsetning i stadig flere utbyggingstilfeller. Når det ikke er tatt med i kostnadsberegningen for den
sørlige korridor er det en mangel, og noe som har vesentlig betydning både for kostnaden og
tidsberegningen for utbygging av søndre korridor, siden jordflytting stiller vesentlige krav til metode
og utførelse.
Det har ikke vært foretatt feltundersøkelser. Det har ikke vært noen på befaring fra utreder i Øvre
Eiker, ifølge planprogrammet pkt. 7.5.5 skulle dette gjennomføres. Videre ved KU av dobbeltspor på
Vestfoldbanen deltok både representanter fra Fylkesmannen sammen med NIBIO ved utredning av
jordressursene. Dette hadde vært en mer faglig tillitsvekkende behandling av fagtemaet. Det
etterlyses også hvilke konsekvenser inngrepene vil påvirke gårdene og deres produksjonsmuligheter,
herunder arrondering og jordstørrelser.

Tekniske krav/ kostnader/nærføringsulemper
Kostnader
Når det gjelder kostnadsestimat har Bane Nor v/ Norconsult vurdert nordre korridor til være 1.2
milliarder dyrere i byggekostnader enn søndre korridor med en usikkerhet på +/- 40 prosent.
Dette er for unøyaktig til å være beslutningsgrunnlag, og bør utredes nærmere før et eventuelt
trasevalg.
Det vises til at Rambøll har kostnadsberegnet brokonstruksjonen på 1,3 km Bane NOR anser
nødvendig ved nordre korridor til 1000 millioner +/- 250 millioner. (senke E-134 3.5 meter i kulvert
på strekningen kommer i tillegg). Ut fra det kunnskapsgrunnlaget som foreligger i dag, fremtrer
broen som kostnadsforskjellen mellom trasene.
Hastighet/kapasitet
I hverken informasjonsmøtene, planprogrammet eller kommunedelplan med KU går det klart frem
hvilken instans som har fastsatt hastighetskravene på linjen. Bane NOR har anført i forskjellige
informasjonsmøter at Stortinget har besluttet at alle nye jernbanelinjer skal planlegges med
minimum 200 km/t som dimensjonerende hastighet, og at den tekniske komiteen i Bane NOR har
fått tillatelse fra Samferdselsdepartementet til å planlegge linjen med minimum dimensjonerende
hastighet på 160 km/t. Imidlertid har Samferdselsdepartementet benektet at det er satt noen nedre
dimensjonerende hastighet for dobbeltspor mellom Gulskogen-Hokksund. Det er i ingressen anført
at:
Stortinget vedtok i behandlingen av Nasjonal transportplan i 2009; «at i alle nye utbygginger i
InterCity-triangelet skal det konkret vurderes å tilpasse det aktuelle prosjektet slik at man får en
minimum hastighet på 250 km/t, og også gjøres en vurdering av om det bør gjøres tilpasninger ved
dagens utbygginger som vil gjøre det mulig å bygge nye spor der man går utenom enkelte byer.»
Så vidt vi klarer å lese ut av dokumentene er ikke dobbeltspor Gulskogen-Hokksund en del av IC, og
det fremstår som en pussig henvisning for dimensjonerende hastighet. Ovennevnte sitat Bane NOR
har henvist til, er tatt ut fra vurderingen om deler av IC banene kunne tilpasses til en eventuell
fremtidig høyhastighetsbane.

Dobbeltspor mellom Gulskogen-Hokksund blir en lokal grenjernbane med noe godstrafikk (etter
utbygging av IC Vestfold og Ringeriksbanen/E16- fellesprosjektet).
I følge Jernbaneverkets /Bane NORS metodehåndbok skal det legges til grunn en årsak/virkning i
forhold til tekniske krav, og tekniske krav skal føre til reell måloppnåelse.
Det fremstår som tendensiøst at den tekniske komiteen i 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 når
begge utredningene er foretatt på tilnærmet samme tidspunkt.
Det vises videre til Rambølls rapport om at det eksisterer ingen reell besparelse av tid på å gå ned til
kurvatur på 130 km/t i den siste svingen inn mot Hokksund fra øst.
Siden fremleggelsen av KVU hovedrapport til høring har Bane Nor dementert kjøretidsbesparelse på
34 sekunder mellom Mjøndalen og Hokksund, uten stopp på Steinberg, til nå å være 12 sekunder.
Ifølge rapporten til Rambøll er kjøretiden mellom Hokksund og Mjøndalen, uten stopp på Steinberg,
beregnet til et tap i forhold til søndre korridor på 7 sekunder. Nå har også Bane NOR hevdet at
kapasitet er viktigst. Så vidt vi kan vurdere er det plass til ventespor for gods på korridor nord jf.
Rambøll rapport.
Grunnforhold
Den sørlige korridor går delvis gjennom et kvikkleireområde med alvorlighetsgrad klassifisert
faregradklasse middels, konsekvensklasse alvorlig, risikoklasse 3. Når Bane NORS egen håndbok sier
det ikke er ønskelig å etablere spor på i områder over risikoklasse 2, fremstår det som en vesentlig
mangel at det ikke blir foretatt grunnboringer i traseen før etter fremleggelse av KU, når et
dobbeltspor er av en helt annen anleggskarakter enn det som eksisterer i området i dag.
AEM-målingene samsvarer ikke med lokale erfaringer. Ved bygningene på gbnr. 15/2 i Øvre Eiker er
dybde til fjell oppgitt til å være 15 meter, men ved boring etter vann er dybden over 64 meter til fjell.
Resistiviteten kan neppe være av så fast karakter som AEM-målingen indikerer, når boret kunne
skyves ned manuelt fra 4 til 40 meters dybde. Grunnforholdene bør utredes nærmere før valg av
korridor. Det foreligger et vesentlig usikkerhetsmoment i forhold til kostnader på korridor sør.
Nærføringsulemper på nordre korridor
Det vises til Rambøll sin rapport hvor det går frem at ingen hus på korridor nord blir innløst som
følge av selve traseen. Det må utredes nærmere hva man oppnår med støyskjerming. Støyrapporten
som er utarbeidet så langt, tar ikke hensyn til situasjonen med støyskjerming. I folkemøtene har Bane
NOR oppgitt at ved støyskjerming blir det mindre støy, enn ved dagens situasjon. Det vises også til at
godstrafikk har et stort forbedringspotensial i forhold til støy. Det foreligger kjent teknologi som er
vedtatt at skal tas i bruk, som senker støyen med 8 db, men som ikke er vektlagt i støyrapporten.
Det at Bane NOR hevder at støyskjerming innebærer en 4 meter høy mørk mur fremtrer som
tendensiøst. Det finnes adskillig mer estetiske løsninger. Linjen behøver ikke heves fra dagens nivå av
hensyn til flom, og barreirevirkningen vil bli adskillig mindre enn det som er illustrert fra Bane NOR.
Utredningskravet skjerpes når korridorene er av slik ulik karakter, og Bane NOR vektlegger
nærføringsulemper gjennom Steinberg som avgjørende for sitt valg. Det vises i denne sammenheng
til KU for Gulskogen- Kobbervikdalen og Drammen stasjon for hva som bør være presisjonsnivå for
vurdering innløsning av bebyggelse på KU-nivå.
Siden det har blitt mindre støy fra moderne persontog, er kartlegging av godstrafikk vesentlig. Ifølge
planprogrammet pkt. 4.7.4 skulle virkningene av økt kapasitet på strekningen Gulskogen- Hokksund
og mulighet for hensetning av godstransport bli belyst i KU. Ut fra dette skulle Bane Nor ha
informasjon om omfang av gods på sørlandsbanen. Under folkemøtene har Bane NOR anført

godstrafikk som en vesentlig del av nærføringsulempene ved nordre korridor. Det er anført i KU
dobbeltspor Gulskogen- Hokksund at det vil bli en dobling av gods ut fra dagens situasjon.
Når godstrafikk er en slik vesentlig del av argumentasjon for å velge korridor sør, burde
presisjonsnivået vært høyere. Ifølge Perspektivanalysen for gods 2015 vil en dobling (fra 5 til 9
millioner tonn) av gods til jernbane forutsette investeringer som ikke er samfunnsøkonomiske
lønnsomme. En økning på 1,75 millioner tonn til jernbane av totalt 500 millioner tonn (Sjø, vei, fly og
jernbane) på landsbasis ble vurdert mer realistisk. St. meld. 33 2018-2029 (Nasjonal transportplan s.
197) legger opp til at det skal gjøres samfunnsøkonomiske investeringer i jernbanenettet, og ikke
minst terminalstruktur. Videre er det ifølge KS-1 rapport om godsterminal i Drammensregionen først
og fremst kommunene i nærområdet godsstrømmen betjener. Ser man på varestrømsanalysen har
det vært et bytte av varer på Drammensterminalene fra industri til konsum, som er betydelig lettere
varer. Dette har betydning for hvor stor del økning av gods som kan tas på jernbane. I følge
Perspektivanalyse for gods 2015 forventer Jernbaneverket at 2/3 av veksten frem mot 2050 vil skje
på de lengste transportstrekningene med de tyngste varene. De mest trafikkerte godsstrekingene i
landet er Oslo-Bergen, Oslo—Trondheim og Østlandet-Nord-Norge.
Henvist til det ovennevnte fremstår det noe tvilsomt om godstrafikk på Sørlandsbanen i den aktuelle
strekningen vil få en slik dobling av veksten som Bane Nor anfører. Ved nye utredninger bør det
analyseres nærmere hva som er reell godstrafikk på strekningen for å belyse nærføringsulempene
Flom
Bane NOR har i KU s. 70 anført at nordre korridor er delvis flomutsatt. Bane Nor må ta i bruk nye 200årsflomkoter fra NVE. Med påslag på + 40-80 cm fra Teknisk designbasis Intercity 2015,
sammenholdt med kotehøyder fra dagens linje fremstår dette ikke reelt. Dette støttes også av
Rambøll sin rapport, kotehøyden på korridor nord behøver ikke å heves fra dagens nivå, og er i
tråd med Designbasis IC. Videre bemerkes det at linjeføringen Bane NOR anbefaler ved Mjøndalen
gravlund er mer flomutsatt.
Anleggsperiode
Det må utredes om det er en rimeligere løsning å stenge linjen, og bygge raskere. Buss for tog. Gods
kan løses over Randsfjordbanen. Ut fra rekkefølgen i NTP skal Vestfoldbanen og Grenlandsbanen
være foran slik at de vil kunne avlaste i en byggeperiode.
Trinnvis utbygging
Ifølge Planprogrammet kap. 2.2 skulle KU inneholde mulighet for trinnvis utbygging. Dette er
ikke gjennomført og fremstår som en vesentlig mangel.
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INNLEDNING OG OMFANG
Bane NOR har utarbeidet et forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen
Gulskogen–Hokksund i kommunene Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Planen er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter Plan- og bygningsloven.
Bane NOR har utarbeidet en konsekvensutredning (1) som danner grunnlag for anbefaling av
korridor i kommunedelplanen.
Den nordre korridoren som er beskrevet i konsekvensutredningen (1), viser en løsning gjennom
Steinberg. Denne løsningen er i konsekvensutredningen oppgitt som kostbar dels grunnet en stor
brukonstruksjon og dels på grunn av at mange hus må rives i forbindelse med anleggsgjennomføringen. Dette er to av årsakene til at nordre korridor ikke anbefales.
Rambøll har fått i oppdrag å bistå grunneiergruppen i Nedre Eiker kommune med å vurdere spesifikke områder ved den foreliggende konsekvensutredningen, spesielt de argumenter og vurderinger som ligger til grunn for at rapporten anbefaler å ikke legge traséen gjennom Steinberg.
Videre fikk Rambøll i oppgave å utrede en alternativ korridor som går gjennom Steinberg. Rambøll har valgt å vise den alternative korridoren med to ulike alternativer, et med ventespor på
Hokksund stasjon og et alternativ med ventespor utenfor stasjonen. Det er utført beregning av
kjøretid for både det nye alternativet og Bane NORs anbefalte løsning.
Rapporten omhandler også kort hvordan den foreslåtte traséen berører eksisterende bebyggelse
og konsekvensen av dette. Det er utarbeidet en kort oppsummering om støy og behovet for
støyskjerming ved etablering av dobbeltspor gjennom Steinberg. Dagens løsning med bru over
Loeselva er vurdert med hensyn til kostnader og optimalisert løsning.
Rapporten er skrevet for to målgrupper. Deler av rapporten omfatter overordnede beskrivelser og
funn som skal være forståelig for alle. I tillegg omfatter rapporten en del fagterminologi i beskrivelser for å ivareta det faglige innholdet.
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ALTERNATIVE LINJEFØRINGER MED STEINBERG STASJON– OPTIMALISERING AV DAGENS TRASÉ
Rambøll har videreutviklet løsningen i nordre korridor og utarbeidet to alternative løsninger, ett
alternativ med ventespor på Hokksund stasjon, og ett alternativ med ventespor øst for Hokksund
stasjon.

2.1

Alternativ 1 med ventespor på Hokksund stasjon
Traséen fra Mjøndalen gjennom Steinberg stasjon og frem til Hokksund stasjon skal tilfredsstille
tekniske krav for tog med hastighet på 160 km/t. Samtidig følger traséen dagens enkeltsporede
bane i den grad det er mulig.
For å unngå kryssing av E134 og Loeselva og dermed kostnad knyttet til brubygging, samt for å
begrense mest mulig rivning av boligfeltet øst for Hokksund stasjon, er linjen i det området lagt
med en relativt krapp kurve. Dette medfører at hastigheten må settes ned til 130 km/t på denne
strekningen, fra ca. km 4.100. Se vedlagte tegninger, nr 1 og 2. Konsekvensen av dette er vurdert i kjøretidsberegninger i kapittel 3.
Vertikalt plasseres sporene omtrent på dagens nivå, men ikke lavere enn 40 cm over 200-års
flomnivå, målt fra laveste skinnestreng. Dette er i henhold til kravene fra Bane NOR.
Sporgeometri på linja vil være avhengig av de funksjonelle kravene som stilles til stasjoner,
f.eks. antall spor, behov for vending og sporsløyfer før og etter stasjonen. Siden ikke alle funksjonelle krav er kjent, er sporgeometrien tegnet etter Rambølls antakelser.
Krav om et ventespor for godstog i Hokksund med effektiv sporlengde 740m er ivaretatt slik at
sporet er trukket inn på stasjonen fra øst. Ventesporet kobles på linja med sporveksler 1:14 og
hastighet 80 km/t.
Forutsetninger og kommentarer:
Løsningen forutsetter at linjen bygges med ERTMS signalsystem og med nødvendig total sporlengde for ventespor på 740 + 50 = 800 meter. ERTMS er en felles standard for signalanlegg.
Jernbaneverket, nå Bane NOR har utarbeidet en Nasjonal signalplan, ref. (2) for når dette systenet skal innføres på det nasjonale jernbanenettet i Norge. I følge planen vil utrullingen av ERTMS
på denne strekningen, Sørlandsbanen, skje i løpet av 2027-2029.
Med eksisterende løsninger for signal, vil det ikke være mulig å oppfylle kravet om ventesporslengde på 740m med dette alternativet.
Videre forutsetter løsningen at geometri i vekselgruppe nord på stasjonen endres.
Anleggsgjennomføring vil kreve en lang bruddperiode siden traséen følger/overlapper dagens
bane. Dette vil bety buss for tog mellom Mjøndalen og Hokksund i en lang periode.

2.2

Alternativ 2 med ventespor utenfor stasjonen
Dette alternativet har lik hastighetsprofil, vertikalgeometri og plassering av spor mellom Mjøndalen og Steinberg stasjon som alternativ 1. Videre vestover frem til Hokksund stasjon, føres det 3
spor parallelt. Ventesporet for godstog blir det midtre sporet og har en totallengde på ca. 2km,
noe som er mer enn det som kreves for et ventende godstog. Dette skyldes sporets geometri og
krav om påkoblingspunkter på rette linjer. Sporet er langt nok uavhengig av signalsystem.
Ventesporet kobles til hovedspor med sporsløyfer på 1:18,4 og hastighet 100 km/t.
Tre parallelle spor over en lang strekning øst for Hokksund vil medføre større arealbeslag sammenlignet med alternativ 1. Se vedlagte tegninger nr 3 og 4.
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2.3

Forutsetninger
Følgende forutsetninger er satt for arbeidet:
 Sporavstand på linjen mellom to spor er satt til 4,7 m. På strekninger hvor det er flere spor
er sporavstanden satt til 6,6m mellom hvert annet spor. Dette er i henhold til teknisk designbasis for IC, ref. (3).
 Det er ikke utført noen vurderingen av grunnforhold i denne utredningen.
 For begge løsningen gjelder at traséen ligger minimum 40 cm over 200-års flomnivå, målt fra
laveste skinnestreng. Traséen ligger utenfor de mest flomutsatte områdene.

2.4

Kommentarer til løsningen
Rambøll har følgende kommentarer til løsningen:
 Løsningene beskrevet over tilfredsstiller de tekniske kravene i Bane NORs tekniske regelverk.
 Løsningene tilfredsstiller ikke kravet om 160 km/h på hele strekningen. Men dette gir kun
ubetydelige konsekvenser for kjøretiden, ref. kapittel 3.
 Kostnadskrevende bru over Loeselva og E134 unngås med løsningene i alternativ 1 og 2.
 De to foreslåtte alternativene mellom Mjøndalen og Hokksund følger dagens trasé i større
grad enn nordre korridor fra konsekvensutredningen. Nordre korridor er stivere enn de foreslåtte alternativene og berører langt flere boenheter enn de to alternativene som er utarbeidet av Rambøll. Alternativ 1 er det mest gunstige med tanke på å begrense anleggsbeltet,
ettersom ventesporet er etablert på Hokksund stasjon. For å beregne totalt antall boenheter
som blir berørt dersom et av disse alternativene velges, kreves mer detaljert prosjektering.
Men med utgangspunkt i tegningene i konsekvensutredningen, er det først og fremst i områdene nordvest for Steinberg stasjon samt boligenheter i området Oreveien, Sletta og Gartnerveien som blir mindre berørt dersom en av de alternative løsningen velges.
 Skråningsutslaget vist på plantegninger tar ikke hensyn til arealbehov for plassering av anleggsveier. Magenta- fargede linjer på tegningen viser en utredningskorridor på 30m og indikerer en mulig faresone for nærliggende hus/industri.
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3.

KJØRETID

3.1

Kjøretider generelt
Alternative traséer/linjer som er beskrevet i foregående kapittel er vurdert opp mot kjøretider.
Kjøretidene er beregnet med programvaren OpenTrack. Det er et velkjent verktøy for å vurdere
kjøretider. Ut fra gitte egenskaper til rullende materiell (tog) og infrastrukturen beregnes plassering, hastighet og akselerasjon for togene hvert sekund. Det er lagt til 7 % kjøretidpåslag på
kjøretidene. Stopptid på Steinberg er satt til 30 sekunder.
Ettersom Rambøll ikke har mottatt noen underlag for vurdering av kjøretidsberegninger som
presenteres i konsekvensutredningen, så har det ikke vært mulig for Rambøll å utføre noen kontroll av disse beregningene.

3.2

Grunnlag for kjøretider Mjøndalen- Hokksund
Grunnlag for infrastrukturen er gitt i tabell nedenfor. Som togtype er FLIRT togene, (NSB 74/75),
lagt til grunn. Det er tatt utgangspunkt i en fiktiv kilometrering som starter med 0 km i Mjøndalen og 6,32 km i Hokksund. Den samme kilometreringen vises på de vedlagte tegningene, nr 1-4.
Tabell 1 Grunnlag for kjøretidsberegninger i OpenTrack mellom Mjøndalen - Hokksund

Element
nr.

Stasjon

Fra km

Til km

Lengde
(m)

0

Mjøndalen

0,000

0,000

0,000

100,000

0,250

1

-

0,000

0,500

500,000

100

0,250

2

-

0,500

1,576

1075,847

160

0,250

3

-

1,576

1,691

115,114

160

-

4

-

1,691

2,227

535,573

160

-0,517

5

-

2,227

2,481

254,882

160

-

6

-

2,481

2,950

468,584

160

0,120

7

Steinberg

2,950

2,950

0,000

160

0,120

8

-

2,950

4,131

1181,000

160

0,120

9

-

4,131

5,204

1073,000

130

0,120

10

-

5,204

5,236

32,000

130

-

11

-

5,236

6,072

836,000

130

-0,041

12

-

6,072

6,320

248,000

100

-0,041

13

Hokksund

6,320

6,320

0,000

100

-0,041

Kjøretidene er beregnet for forskjellige stoppmønstre:
 Stopp på alle stasjoner
 Stopp på Mjøndalen (MJD) og Hokksund (HOK)
 Stopp på Hokksund (HOK)
 Gjennomgående tog uten stopp

Hastighet
(km/t)

Helling
(%)
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Kjøretider Mjøndalen- Hokksund
Kjøretidene for strekningen Mjøndalen - Hokksund er vist nedenfor. Disse er sammenlignet med
reisetider/ kjøretider presentert i konsekvensutredningen (1). I konsekvensutredningen er det
benyttet begrepet reisetider, mens Rambøll har utarbeidet kjøretidsberegninger. I sammenheng
med denne rapporten skal disse begrepene forstås som like.
Tabell 2 Beregnede kjøretider for alternativ trasé Mjøndalen-Hokksund

Stopp
Alle
MM:SS

Stopp MJD og
HOK
MM:SS

Stopp
Hokksund
MM:SS

Ikke stopp
MM:SS

Mjøndalen- Steinberg

02:32

01:51

01:30

01:30

Stopptid Steinberg

00:30

--:--

--:--

--:--

Steinberg-Hokksund

02:45

02:11

02:11

01:48

Samlet kjøretid
MjøndalenHokksund

05:47

04:02

03:41

03:18

I konsekvensutredningen er det kun kjøretid mellom Gulskogen – Hokksund som er oppgitt, se
blå kolonne i Tabell 3. Rambøll har ikke tilgang til forventet kjøretid mellom Mjøndalen – Hokksund, men har med bakgrunn i grafiske ruteplaner og nsb.no satt kjøretiden mellom Gulskogen –
Mjøndalen til 5 minutter og på bakgrunn av dette utledet kjøretiden mellom Mjøndalen – Hokksund, som vist i Tabell 3. Kjøretiden mellom Gulskogen-Mjøndalen antas redusert som følge av
utbyggingen, men for den videre vurderingen er kjøretiden satt til 5 minutter også etter utbygging.
Tabell 3 Reisetid i henhold til konsekvensutredningen for nordre og søndre korridor

Korridor
Nordre med stopp
Steinberg
Nordre uten Stopp
Steinberg
Søndre uten stopp
Steinberg

Reisetid GulskogenHokksund
11:18

Reisetid GulskogenMjøndalen
5:00

Reisetid Mjøndalen
– Hokksund
6:18

9:48

5:00

4:48

9:18

5:00

4:18

Selv om vi antar samme kjøretid mellom Gulskogen og Mjøndalen som i dag, blir kjøretiden i den
nye nordre korridor konkurransedyktig i forhold til søndre korridor. Dette gjelder selv om kurvatur inn mot Hokksund kun tillater en hastighet på 130 km/t de siste 2,2 km. Årsaken til at
kjøretiden er konkurransedyktig er er at linja er mer direkte enn søndre korridor.
Tabell 4 Samlet kjøretid Gulskogen- Hokksund for alternativ trasé, med antatt 5 min kjøretid for Gulskogen- Mjøndalen

Estimert Samlet
kjøretid GulskogenHokksund - Mjøndalen

Stopp
Alle
MM:SS

Stopp MJD og
HOK
MM:SS

Stopp
Hokksund
MM:SS

Ikke stopp
MM:SS

10:47

09:02

08:41

08:18
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Kurve inn mot Hokksund- vurdering av tidstap for redusert hastighet
I alternativ trasé er kurven øst for Hokksund såpass krapp at hastigheten må reduseres til 130
km/t. Dette er pga. plassforholdene, se beskrivelse i kapittel 2.1. Det er gjort beregninger for å
undersøke hvor mye tidstap det oppstår med denne hastighetssreduksjonen sammenlignet med
linjehastighet på 160 km/t. Det beregnes med forskjellige stoppmønstre som før.
Grunnlag for beregningen er hastighetsdiagrammene som er vedlagt. Et eksempel er gjengitt
nedenfor. Det viser at tillatt hastighet (i svart) går ned fra 160 km/t til 130 km/t ved km 4,1.
Toget må tilpasse sin hastighet (lilla). Distansen hvor toget kjører med 130 km/t er målt og tidsbruk sammenlignet med tidsbruk for samme distanse med høyere hastighet. Samlet bremsetid er
lik i begge tilfeller, siden toget uansett må bremse ned for å stanse på stasjon. Tidstapet ved
nedbremsingen fra 160 til 130 er det samme uansett om toget bremser først til 130 og senere til
stopp, eller om det skjer i ett.
Likningen er:

Distanse/hastighet=tidsbruk

De forskjellige tidsbrukene er vist i Tabell 5.

Figur 1 Eksempel på hastighetsdiagram for tog med stopp på Hokksund stasjon

Tabell 5 Tidsbruk for stopp på stasjoner i henhold til gitte stoppmønstre

Stopp
Alle
MM:SS

Stopp MJD og
HOK
MM:SS

Stopp
Hokksund
MM:SS

Ikke stopp
MM:SS

Tidsbruk 160 km/t

00:21

00:28

00:28

00:34

Tidsbruk 130 km/t

00:23

00:35

00:35

00:42

Tidstap

00:02

00:07

00:07

00:08

Relevant avsnitt hvor toget faktisk kan utnytte linjehastighet varierer med stoppmønstre. Tog
som stopper på Hokksund stasjon må bremse ned tidligere enn tog som ikke stopper. Tog som
stopper på Steinberg stasjon når ikke linjehastighet før de må bremse ned. Derfor er kjøretidene
i tabellen forskjellige.
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Konklusjon kjøretid
Kjøretid mellom Gulskogen og Mjøndalen blir konkurransedyktig når man sammenligner søndre
korridor men den alternative løsningen for nordre korridor som vist i kapittel 2. Dette til tross for
at kurvaturen inn mot Hokksund kun tillater en hastighet på 130 km/t de siste 2,2 km.
Det viser seg at tidstapet ved bruk av nedsatt hastighet inn mot Hokksund er relativt lite. Regiontogene mot Kristiansand og Bergen, som ikke stopper verken på Mjøndalen eller Hokksund
blir påført et tidstap på 8 sekunder. Tog som stopper på Mjøndalen og Hokksund taper 7 sekunder. For tog som stopper på alle stasjoner er tidstapet kun 2 sekunder.

4.

STØY
Å legge dobbeltspor gjennom Steinberg gir konsekvenser for støy, vibrasjoner og strukturlyd.
Rambøll har ikke utført støyberegninger for å finne ut hvilken støypåvirkning en ny løsning med
trasé gjennom Steinberg vil gi for nærliggende eiendommer. Utførte støyberegninger og vurderinger i gjeldende konsekvensutredning MIP-00-A-00132, datert 11.05.2017, legges til grunn.
Sammenlignes nordre og søndre linje for hele strekningen mellom Gulskogen – Hokksund anslår
konsekvensutredningen en reduskjon for den søndre linjen i forhold til den norde på 260 og 150
boenheter i henholdsvis gul og rød støysone. Anslag på differansen mellom nordre/søndre strekning fra Steinberg og Hokksund kan ikke tallfestes uten beregninger, men konsekvensen vil innebære en økning av andel boenheter i rød sone ved å legge dobbeltsporet via Steinberg satsjon.
En alternativ strekning via Steinberg stasjon vil innebære behov for støyreduserende tiltak for
luftbåren støy og vibrasjoner og sekundært for strukturlyd hvis det planlegges for løsmassekulverter.
Støyreduserende tiltak for luftbåren støy vil primært være - i prioritert rekkefølge:
 Tiltak ved kilden - støysvake godstog, skinnesliping, kvalitet på spor m.m
 Tiltak ved infrastruktur - langsgående skjerm
 Lokale tiltak - lokal skjerming på uteoppholdsplasser for hver boenhet
 Lokale tiltak - fasadetiltak på bygninger
 Innløsning av eiendommer
Høyden på en eventuell langsgående skjerm vil dimensjoneres etter forventet skjermingseffekt
hvor eksisterende topografi og avstand mellom boenheter og kilden er avgjørende. Eksempler på
ulik skjerming er vist under. Tilpasninger til boligstrøk kan gjøres med kombinasjon av ulik materialbruk med glass/plexiglass-løsninger samt beplantning. Der det i kommunedelplaner er krav
om arkitektonisk utforming av støyskjermer, må dette også ivaretas for å tilpasses stedlige forhold.

Figur 2 Eksempel på omdrådeskjerm til venstre og lokal skjerm til høyre

Utredning dobbeltspor Mjøndalen Hokksund
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BRU OVER LOESELVA- VURDERING AV TYPE OG KOSTNADER
I konsekvensutredningen (1) er den alternative traséen gjennom Steinberg, nordre korridor, lagt
med en 1270 meter lang bru som krysser både E134 og Loseelva i nedre Eiker to ganger, se kap
5.2.2 i konsekvensutredningen og Figur 3 og Figur 4. Denne brua er kostbar og er med på å øke
kostnadene for nordre korridor som i sin tur er medvirkende årsak til at den nordre korridor ikke
anbefales.

Figur 3 Plantegning av bru, rød strek angir landkar

Figur 4 Blå strek angir bru (grovt plassert)

Videre i kapittelet er brutype og kostnader for brua vurdert.
5.1

Bru over Loeselva i Nedre Eiker
Plassering av brua fremgår av figuren ovenfor. Følgende er lagt til grunn:
Funksjon:
Brutype:
Lengde:
Spennvidder:
Bredde:
Grunnforhold:
Fundamentering:

Jernbanebru for dobbeltspor.
Trau med stålbjelker
1270 m
25-50 m
ca. 12 m
Løsmasser
Peler

Utredning dobbeltspor Mjøndalen Hokksund
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Vurdering av forskjellige konstruksjonstyper
Bru med korte spennvidder
Linjen ligger fra 4,5 m til 12 m over terreng. I relativt lange strekninger er avstanden mellom
skinneoverkant og terreng liten. I disse områdene forutsettes det maksimalt 2 m byggehøyde.
Der spennvidden økes, vil byggehøyden øke. For de minst kostbare brutypene må det påregnes
spennvidder ned i 15-20 m. På grunn av bruens totale lengde er det vanskelig å se for seg at den
skog av pilarer som dette medfører er akseptabel. Løsningen er derfor ikke å anbefale.

Figur 5 Tverrsnitt bru, gir korte spenn

Bru med betongkasser
I området 30-40 m er betongkassen et kostnadseffektivt alternativ. Løsningen klarer lengre
spennvidder og vil dermed redusere behovet for antallet pilarer. Ulempen med alternativet er
kassehøyden som ved 40 m spennvidde normalt er drøyt 4 m. Over store deler av strekningen vil
fri høyde under brua bli for liten og alternativet anses derfor ikke som aktuelt.

Figur 6 Tverrsnitt bru ved større spenn, mindre aktuelt pga. høyden

Traubru i stål
Rambølls konklusjon er at det er mest aktuelt med traubru i stål der byggehøyden under spor blir
liten selv om spennvidden økes. Brutypen er relativt kostbar. I Figur 7 er Stjørdalselva bru
brukt som eksempel på brutypen. I Drammensområdet finnes brutypen benyttet over Bragernesløpet i Drammen.

Utredning dobbeltspor Mjøndalen Hokksund
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Figur 7 Stjørdalselva bru, traubru i stål

Estimert kostnad for bru (traubru i stål med betongdekke) er 1000 mill. +/- 250 mill.
Kostnaden er angitt som entreprisekostnad eks. mva. Kostnadsvurderingen er som det fremgår
av drøftelsene, bygget på antagelser som beskrevet over. Disse antakelser påvirker usikkerheten
i overslaget.

Figur 8 Arbre Viaduct (Belgia) med ukjent arkitekt

Oppdeling i flere korte bruer
Som tidligere nevnt ligger linjen ligger fra 4,5 m til 12 m over terreng. Se Figur 9. Det bemerkes
at en oppdeling av linjen, slik at det på strekningen ble flere kortere bruer og fylling eventuelt
støttemurskonstruksjoner er et aktuelt alternativ. Det må være årsaker Rambøll ikke kjenner til,
og som heller ikke fremkommer i rapporten (1), som ligger til grunn for valget av en sammenhengende bru på over 1200 meter.

Utredning dobbeltspor Mjøndalen Hokksund
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Figur 9 - Linje, skinneoverkant

6.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Hilde Dahler Nordlid <nordlid@yahoo.no>
4. september 2017 20:55
Postmottak Bane NOR SF
Innspill til kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund

Innspill til kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund.
Innspill for strekningen Gulskogen - Mjøndalen:
Viktig med sammenhengende jordbruksarealer
Dagens jernbanetrasé deler Ytterkollen i to. Det kunne enda gå an, så lenge
det var mulig å krysse jernbanen både her og der. Det er naturlig nok ikke
lenger mulig av sikkerhetsmessige årsaker. Men med dagens krav til
effektivitet i jordbruksnæringa, skaper det et stort hinder at jernbanesporet
deler store, sammenhengende jordbruksareal. Dette fører til at traktorer,
redskap, utstyr, planter og varer må kjøres i omvei for at de skal komme
fram til andre siden av jernbanen. Dette gir mer transport, klimagassutslipp
og er en fryktelig ueffektiv og lite rasjonell matproduksjon. Jeg ville tro at i
dag ville en aldri lagt jernbanen på Ytterkollen der den ligger nå. I dag vil en
tenke smartere og sørge for å beholde store, sammenhengende
jordbruksareal.
Utred et alternativ som går mest mulig utenom dyrka mark
Matjord er en begrenset ressurs. Jordvern er ikke en særinteresse, men en
samfunnssak. Derfor har Stortinget vedtatt en nasjonal jordvernstrategi som
skal redusere nedbygging av dyrka mark. Dette må Jernbanedirektorat og
Banenor ta seriøst. Det må utredes alternativer til å krysse dyrka mark. Vi
har nok av fjell, skog og arealer som ikke er matjord i dette landet. Dette
gjelder også mellom Gulskogen og Mjøndalen. Det må derfor utredes en
trasé som berører dyrka mark i mye mindre grad enn de tre som er foreslått.
Når det er sagt, så ville en trasé helt sør i indre korridor kunne legges på
fjellgrunn - og så godt som utenom dyrka mark. At jernbanen kan rammes
av stikkrenner som tettes og at bekkene tar nye veier, finnes det tiltak mot.
Dette alternativet må utredes bedre.
Tunnelalternativ ble raskt forkastet av Banenor, bl. a. på grunn av dårlig
fjell. Dette argumentet finner jeg merkelig, da det allerede er en tunnel i
åsen (E134) og det planlegges jernbanetunnel i samme ås (InterCityprosjektet, Drammen - Kobbervikdalen).
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.

Løft blikket!
Jeg er klar over at Banenor har fått et oppdrag de skal utrede. Men
utredningen er basert på for snevert handlingsrom. Dette står riktignok ikke i
rapporten, men det er uttalt fra Banenor at eksisterende brua over E134 i
Mjøndalen er et fastpunkt. Alle trasévalg viser at det ikke er tenkt alternativt
til denne brua.
Det blir for dumt at en eksisterende bru over E134 i Mjøndalen skal legge
føringer for en ny jernbanetrasé som skal vare i nye 150 år. Når samfunnet
skal bruke over 6 milliarder kroner på ny jernbane, så kan ikke en liten
eksisterende bru hindre at bedre plasseringer av dobbeltsporet blir vurdert.
Kanskje kunne også både Gulskogen og Mjøndalen stasjon ligget helt andre
steder. Blikket burde derfor vært løftet et hakk.
Når både Veivesenet og Banenor/Jernbaneverket har planer om nye
utbyggingsprosjekter i samme område, må de samarbeide om en helhetlig
plan, slik at en får beste løsning totalt sett. Nytt dobbeltspor og ny E134 må
derfor planlegges sammen på hele strekningen Gulskogen - Hokksund.
Generelt for hele planen:
Boliger kan erstattes, det kan ikke matjord
Banenor har valgt å prioritere boliger framfor matjord. Jordbruksarealene i
Eiker og i Drammen er av nasjonal verdi. Det betyr at kvaliteten på jorda, i
kombinasjon med plassering i godt klima, gir mulighet for dyrkning av både
grønnsaker og korn. Norge har svært begrensede jordressurser av en slik
kvalitet. 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.
En bolig kan erstattes. Det kan ikke matjord.
Hilsen Hilde Dahler Nordlid

From:
Sent:
To:
Subject:

Hilde Kristine Hoeivik <hi-kho@online.no>
15. august 2017 20:45
Postmottak Bane NOR SF
mangler ved kart over strekning Mjøndalen-Hokksund

Prosjektleder Randi Mona,
Jeg ønsker med dette å gjøre oppmerksom på at vårt hus; gnr 28 og brn 30 ikke er tegnet
inn på det kartet dere har lagt til grunn. Huset ligger sannsynligvis rett innenfor "grensa" for
den nordre korridoren dere foreslår for jernbane med to spor. Dette gjelder i tillegg vårt
nabohus gnr 28 og bnr 27. Så her må det altså legges til at to nye boliger står i fare for å
måtte fjernes hvis dette alternativet skal velges.
Begge hus er oppført i 2015/2016
Med hilsen Hilde Høivik

Hilde og Olaf Oulie
Haftornveien 1
3053 Steinberg

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR
Att. Randi Mona

Steinberg den 04.09.2017

Høringsuttalelse – kommunedelplan Dobbeltspor Gulskogen – Hokksund

Som eiere av landbrukseiendommene 29/1, 29/6 og 29/98 i Nedre Eiker, vil vi bli berørt av
dette prosjektet. Eiendommene 29/1 og 29/6 blir berørt av korridor sør, her kommer det en
felles høringsuttalelse fra en samlet grunneier gruppe.
Vi kommer med noen ekstra betraktninger, da vi også er berørt av den nordlige korridoren.
Korridor nord vil beslaglegge landbruksarealer på nordsiden av E134. Dette er beklagelig,
men har vært kjent. Denne korridoren har allerede dobbeltspor på 750 meter av strekningen
ved Steinberg. Da dette sidesporet ble anlagt i 1965, kom de første signalene om et fremtidig
dobbeltspor på strekningen. Boligfeltet etter Haftornveien ble regulert ca. 1970, i denne
reguleringen ligger det inne en alternativ adkomstvei til Steinberg, med tanke på jernbane
utvidelse. Jeg ser at Norconsult har lagt denne planen inn i sitt forslag. Det som også burde
vært tatt inn, er en utkjøring for Haftornveien i retning mot Mjøndalen. I enden av
Haftorveien er det god høyde under sporet og fult mulig å lage en undergang. Se vedlagt
kart.
Nedre Eiker kommune har en reguleringsplan for planfri kryssing for Haftornveien og
Skistadveien fra 1976. Denne planen kom med på kartet, da kommunens arealplan ble rullert
i 2015. På bakgrunn av disse opplysningene er ikke utvidelse til dobbeltspor her nytt, verken
for meg eller for bebyggelsen etter 1965. Jernbaneverket trekker i tillegg til ulempe for
bebyggelsen frem flomfare. Bebyggelsen på Steinberg ligger lavt og fare for flom er stor,
men dagens jernbanetrase ligger adskillig høyere og vil på store deler av strekningen, med

små justeringer tilfredsstille kravet til flom. Jeg er kjent med at nye tog skinner trenger
tekniske løsninger som gjør at skinnegangen må noe opp, men vil ikke karakterisere dette
som vesentlig. Grunnforholdene blir også nevnt som utfordrerne etter dagens trase, men
blir ikke bedre ved å flytte traseen til korridor sør. Begge korridorene ligger på gammel
havbunn med de samme utfordringene det har.
Vi er som kjent også berørt av korridor sør. Denne vil i tillegg til å dele et sammenhengende,
høyproduktivt og veldrevet landbruksområde, rasere vårt drifts tun. Dette består av
potetpakkeri, potetlager, moderne korntørkehus, låve ombygd til lagring av poteter og
maskiner samt innhus og gammelt stabbur. Ved å legge bånd på dette driftstunet, risikerer vi
å ikke kunne utvide vår virksomhet. Vi driver potetpakkeri og er helt avhengig av å
oppgradere i tråd med varemottakenes krav. Når dette nå ikke er mulig, vil vi komme i den
situasjon at virksomheten kan bli nedlagt, noe som vil ramme sterkt økonomisk da vi er en
familie bedrift. Vi driver potet og kornproduksjon på heltid og all inntekt er hentet fra denne
virksomheten. Potetpakking er en vesentlig del. Vi har bare konsesjon til å pakke
egenproduserte varer.
Potetproduksjon er arealkrevende, da potet bare kan dyrkes på samme skifte(areal) hvert 3
år, samt at det kreves et godt jordsmonn. Vi er derfor i den situasjon at vi i tillegg til våre
eide arealer får leie jord av 3 naboer, som alle blir berørt av korridor sør. Det er få arealer i
vårt distrikt som er egnet til potetproduksjon og det er derfor helt avgjørende at vi tar vare
på denne matjorda for kommende generasjoner.

Konklusjon:
Det er ikke samfunnsforsvarlig å dele et sammenhengende, høyproduktivt og veldrevet
landbruksområde, når det finnes et godt alternativ, korridor nord for E134.
Jernbaneverkets utfordringer ved korridor nord kan løses teknisk med dagens teknologi.
Tapt matjord kan aldri erstattes.

Med hilsen
Hilde og Olaf Oulie
hilde.oulie@online.no

Bane Nor
postmottak@banenor.no
Avsender:
Jan Erik Tveten, jetveten@ebnett.no
Kirsti Tveten Finstad, kirsti.finstad@ebnett.no
Steinbergveien 35 C, 3053 Steinberg
Steinberg 3.9.17
Innspill og merknader til kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund

I forbindelse med kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen – Hokksund så er vi huseiere og
grunneiere langsmed eksisterende togtrase på Steinberg. Vi er bekymret over
konsekvensene dersom nordre trase mellom Mjøndalen og Hokksund velges. Vi har derfor
konsentrert våre merknader og innspill til dette alternativet. Vi ber om at dette om mulig ikke
gjøres offentlig. Dersom dette ikke er mulig vil vi at våre merknader og innspill IKKE
offentliggjøres på internett.
1. Vi er bekymret for om vårt hus er i fare for å bli innløst. Hvordan vil prosessen for
huseierne som vil få husene sine tvangsinnløst bli?
a) Når blir det klart hvilke hus som må innløses og hvor lang tid vil det ta før de
faktisk blir innløst?
b) Når blir det klart til hvilken pris huset blir innløst til?
c) Vi ser at det kan være utfordringer knyttet til å skaffe seg ny bolig, dersom vårt
hus er blant de som blir tvangsinnløst. Hvor tidlig vil eventuell kompensasjon ved
innløsning kunne utbetales?
d) Dersom vårt hus er blant de som tvangs innløses, hvor lang tid har vi før vi må
flytte ut av huset. Vi er bekymret over at det kan ta tid å få skaffe oss en
erstatningsbolig, slik at derfor ønsker vi begge muligheter besvart.
2. Vi er redd vi er en av huseiere som ikke vil få sine hus tvangsinnløst, men bor nærme
nok til at støyskjerm og dobbeltspor blir en stor og vesentlig belastning. Vi vil
antakelig få økt støybelastning avhengig av hvordan støyskjermen blir. Men på grunn
av støyskjerm vil vi miste utsikt, få betraktelig dårligere sol og lys forhold på grunn av
støyskjerm. Vi er bekymret for trivsel og økonomisk verdi på huset.
a) Hvordan vil hensynet til oss og tilsvarende beboerne bli bevart?
b) Vil økonomisk tap kompenseres?
c) Vi vil antakelig oppleve at huset på grunn av ovennevnte konsekvenser blir
ubeboelig. Vil det være mulig å få innløst huset til en overkommelig pris slik at
hensynet til oss som huseier blir bevart?
3. Vi er bekymret over at vi vil bli betydelig berørt av selve utbyggingen og er bekymret
over at huset vårt kanskje vil være ubeboelige i perioder. Når selve
utbyggingsprosessen er ferdigstilt antar vi at vår bolig blir beboelig.
a) Hvordan blir våre behov ivaretatt ved en slik utbygging?
b) Vil det være mulig, dersom det er ønsket fra huseiers ståsted å få eiendommen
innløst til en akseptabel verdi for huseier? Så blir det eventuelt opp til utbygger
eller andre å selge eiendommen når utbyggingen er ferdigstilt og eiendommen
igjen er beboelig.
4. Det legges opp til en økning i persontogtrafikken, samtidig som Bergenstoget skal
over på Ringeriksbanen og tog til Stavanger og Kristiansand planlegges å kjøre på
Grenlandbanen. Når disse togene ikke lenger skal kjøre på linjen, hvor frekvent
anslås passeringer av persontog på dobbeltsporet på

a) hverdag,
b) nattestid og
c) helg?
5.

Jf spørsmålet over, hvilke konsekvenser vil dette ha for godstogstrafikken på linjen.
a) hvor mange godstog vil passere på en vanlig hverdag?
b) Og hvor mange godstog vil passere i helger?
c) Hvor mange godstog vil kjøre på natten?

6. Er konsekvensene av økt lengde og totalvekt på godstogene med vibrasjoner for
nærliggende bebyggelse beregnet? Og blir dette tatt hensyn til ved utbyggingen.
7. Hvilke beregninger er gjort i forhold til å avdekke eventuelle vibrasjoner og strukturlyd
som vil oppstå på grunn av utbyggingen. Vil dette bli hensyntatt, slik at vi som
beboere ikke vil få ulempe på grunn av vibrasjoner og strukturlyd?
8. Vil det bli opprettholdt togstopp på Steinberg i samme eller bedre utstrekning enn det
er i dag? Dersom dette blir vurdert, hvor sannsynlig er det at togstopp blir
opprettholdt?
9. Gitt at det blir opprettholdt togstopp på Steinberg så må det bygges en ny stasjon.
a) Hvilke ytterligere konsekvenser utover det som er tatt med i kommunedelplanen
vil komme?
b) Hvor mye vil dette øke kostnadene ved prosjektet? Slik vi ser det må det bland
annet settes av tilstrekkelig med parkeringsplasser, sykkelparkering/sykkelhotell,
ny undergang, økt bredde. Ingen av disse konsekvensene finnes det detaljer på.
c) Hvordan blir adkomsten til et eventuelt stasjonsområde? Vil det være mulig å
komme fra begge sider av toglinjen?
10. Vil det i anleggsfasen legges opp til massehåndtering i boligområdet? Og vil
anleggsveier tilpasses boligområdet slik at beboere får minst mulig ulempe knyttet til
støv, støy og anleggstrafikk? Hvordan vil vi bli berørt av dette?
11. Det er omtalt i utredningen at det transporteres en del farlig gods på linjen i dag. Det
antas fra vår side at slik transport vil videreføres og økes. Er det gjort vurderinger av
konsekvenser ved en eventuell togavsporing eller ulykke knyttet til transport av slikt
gods? Dersom dette er utredet ønsker vi mer detaljer fra denne utredningen om
mulige konsekvenser.
12. Vi er bekymret for setningsskader på eiendommen vår.
a) Vil setningsskader som følge av utbyggingen bli erstattet/utbedret?
b) Blir det bli gjort utredninger og dokumentasjon av tilstand for bolig før
utbyggingen? Dette for å kunne dokumentere eventuelle setningsskader som
avdekkes i etterkant av utbyggingen.
c) Blir det opp til opp til oss som huseiere å foreta og bekoste slike undersøkelser
som dokumenterer eiendommens tilstand i forkant av utbyggingen?
Har dere spørsmål knyttet til våre merknader og innspill er det bare å ta kontakt.
Med vennlig hilsen
Huseiere i Steinbergveien 35 C
Jan Erik Tveten

Kirsti Tveten Finstad

From:
Sent:
To:
Subject:

Per Oskar Sandberg <posandbe@online.no>
25. august 2017 18:29
Postmottak Bane NOR SF
Dobbeltspor Gulskogen - Hokksund

Ref Bane Nors prosjekt for dobbeltspor Drammen – Hokksund.
Har forsøkt å lese gjennom prosjektet her på deres sider.
Når det gjelder Steinberg har man syd for E134 et område kalt kilen, som strekker seg fra elva under
jernbane og E134 kalt kilen og forlengelsen av den.
Her er det rødlistearter som salamander, våtmarksområde for forskjelige vadefugler som sothøne som
har hekket plus andre vadere. Vannputten kalt «Kjærringhøln» inneholder en egen stamme karrus (fisk).
Videre har man samuelsgata en eldgammel ferdelsåre mellom elva og bebyggelsen på Horne og
antagelig videre til Vestfossen og Kongsberg.
Samuelsgata med steingjerder (kan blitt fjernet de senere år) går paralelt med Ottobakken.
Videre går jeg ut ifra at vi som har eiendommer som grenser opp til dagens jernbane vil få direkte
informasjon fra dere om vår eiendom blir berørt og ikke bare få beskjed gjennom folkemøter. Jeg er eier
av Gnr 33 Bnr 54 Steinberg. Som dere sikkert forstår svirrer ryktene om hva som vil skje og folkemøtene
gjør det ikke bedre.
Imøteser Deres svar.
Mvh
Per O Sandberg
Email posandbe@online.no

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Runar Gevelt <r-gevelt@online.no>
3. september 2017 21:58
"postmottak@banenor.no"@nmsh7.nsc.no; Skaufel Ingunn; Post-Øvre
eiker Kommune; post@nedre-eiker.kommune.no
Nedberg Johan Kenneth; Leder for SSU Morten Lauvbu
Fw: Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund

Viser til innsendt høring fra Øvre Eiker Kommune og kan slutte oss til dette i
hovedsak .
https://www.dropbox.com/s/116s5anha8n23vn/%C3%98vre%20Eiker%20Kommune%20sitt%20
h%C3%B8ringsnotat%20vedr%20jernbanetrase.pdf?dl=0
Spesielt at hverken Vegvesenet (som Øvre Eiker Kommune påpeker ) eller Vassdragsvesenet er
med i planlegginga .BaneNor sitt forslag har klare mangler vedr utredning og burde slik sett ikke
hatt en anbefaling vedr trasevalg før det hele var grundig gjennomarbeidet. Å anbefale en trase
fra BaneNor sin side uten riktig faktagrunnlag vedr begge traseer blir å spille lotto vedr
kostnadsoverslag /konsekvenser
https://www.dropbox.com/s/7rg1i549h5dxwg5/Ber%20BaneNor%20om%20at%20begge%20tr
aseer%20behandles%20likt.pdf?dl=0
Vi har videre undersøkt BaneNor påståtte “absolutte”minstehastighet 160 km i sin bestilling for
prosjektering (ifølge prosjektleder Randi Mona ) Dette er ikke riktig da Samferdseldep bekrefter
-at de ikke har krevd minstehastighet i prosjektet
-at de ikke har bestemt trasevalg
https://www.dropbox.com/s/j5tvg99t6p84mc9/Samferdseldep%20Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20minimumsgrense%20160%20kmt%20p%C3%A5%20ny%20tr
ase%20Gulskogen%20Hokksund.pdf?dl=0

Vedr eksisterende nordlig trase:
så er ikke denne trase da behandlet m riktig faktagrunnlag .Dette gjelder 3 hovedpunkter som
BaneNor påstår
-uløselig problemsving ved Teigen/Loe m ei altfor dyr ruvende bru
-at 2 spor her på Steinberg krever en 70 m trase i anleggsperioden og riving av mange titalls hus
-traseen er flomutsatt

“Uløselig problemsving Teigen /Loe” (krever massiv bru påstår BaneNor )
Vi har allerede i jan 2017 sendt inn løsning på hvordan det hele kan løses uten at BaneNor
retter det hele opp.BaneNor argumenterte selv på siste møtet i august mot eksisterende trase

pga ei altfor dyr,ruvende,vanskelig bru på denne plassen .Dette er feil da vi har sendt inn
hvordan man kan løse denne sving med en 1200 m radius /flytte etter E134 + elv , slik at disse
hele vegen går på sørsiden av jernbane .Da slipper man unna denne ruvende bru og er da helt i
en annen verden . Hvorfor dette holdes skjult fortsatt fra BaneNor sin side er helt ubegripelig.At
man også holder kartgrunnlaget og kostnadsoverslaget skjult for begge traseer er like
ubegripelig og antakelig i strid med dagens offentlighetslov. Det ble seinest på sist møte nektet
kommunen å få over en kopi av siste kart som viser at BaneNor ikke vil se på vedlagt løsning (se
3 linker under m vår løsning på problemet )
https://www.dropbox.com/s/1md62y6e1rcnqfj/Brev%20av%20den%2010012017%20til%20Ban
eNor.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8z40rz4zh6un9s1/Oversiktskart%20vedlagt%20skriv%20av%20de
n%2010012017%20til%20BaneNor.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cqq17mryaokxrzj/Forslag%20jernbanetrase%20Teigen%20Loe.jpg
?dl=0
BaneNor har nå først i august 2017 tatt hensyn og selv tegnet inn en ny trase ved Teigen/Loe
som har radius for å opprettholde påstått minstehastighet 160 km og skisserer her ei 1270 m
bru over motorveg og
Loeselva.Men pga Vegvesenet beklagligvis ikke er med i prosjekteringa (som også Øvre Eiker
kommune påpeker ) så blir ikke vegen flytt etter slik at man slipper denne dyre/ruvende bru
.Det samme gjelder Vassdragsvesenet og elva . Å flytte en motorveg her i en kort strekning er
ingen problem .Å flytte ei elv i et prosjekt har undertegnede selv utført for Statsbygg i 1.
entreprise Nytt Rikshospital, så dette lar seg gjøre bare prosjektet er stort nok .Det er altså
ingenting her som er umulig, men det krever at både Vegvesenet og Vassdragsvesenet er med i
prosjekteringa .Link under viser Norconsult sin tegning vist på siste møte i august og viser at
BaneNor har klare mangler i prosjektering når disse etater utelates. (les
Vegvesenet/Vassdragsvesenet)
https://www.dropbox.com/s/l0vzetxq2us2pu2/BaneNor%20sitt%20forslag%20i%20august%202
017%20m%201270%20m%20bru%20over%20E134%20og%20loeselva.pdf?dl=0

-“at 2 spor her på Steinberg krever en 70 m bred trase i anleggsperioden”
så er dette helt feil etter mitt syn .Undertegnede har selv (som ansatt denne gang) vært med å
sjaktet ut til spor 2 i et prosjekt .Her gravde/lastet vi massene opp i jernbanens eget tipptog
med diesellok med avslått høgspent. Man kan slik sett laste mange vogner i løpet av 1 time m
f.eks 2 gravere. Strømmen kan umiddelbart etterpå skrues på igjen etter dette,og trafikken kan
løpe som normalt .Her ble det brukt kun området i til selve traseen som skulle bygges .Min
påstand er derfor at man kan bygge det hele innenfor ca 30 m trase som er normalprofil for
dobbeltspor (ifølge BaneNor)
https://www.dropbox.com/s/5rf3msgu893uth8/Normalprofil%20dobbeltspor.pdf?dl=0
I området Haftornveien på Steinberg så har jeg tillatt meg å komme med ei skisse som viser at
alle hus i hovedtrekk kan beholdes og at man i tilegg beholder dagens Haftornvei .Da er man
ned mot en 25 m trase her istedenfor BaneNor sitt normalprofil på ca 30 m (se link over ) Dette

gjøres ved å bygge en kombinert støtte/støymur(1,5-2m vis) som da tar min. av areal i tillegg til
dagens trase .Da vil innbyggerne ved Haftornveien oppleve en bedre hverdag enn idag vedr tog
støy .(se skisse i link under)
https://www.dropbox.com/s/82syz6aq36mljnz/L%C3%B8sning%20st%C3%B8ttest%C3%B8y%20
mur%20ved%20Haftornveien.pdf?dl=0
Avsatt område har ligget der klart i alle år siden det har vært båndlagt areal til både trase og
tilførselvei.

-“eksisterende trase er flomutsatt”
BaneNor har fra sin side påstått at eksisterende trase er flomutsatt mens sydlig trase ikke er det
.Dette er helt feil da det er motsatt .Eksisterende trase har ikke vært flomutsatt noen gang etter
det jeg kan skjønne .BaneNor har påstått at de må planlegge for 200 års flom (krav fra
Vassdragsvesenet) og da bør selvfølgelig vassdragsvesenet være med i planlegginga . Vi har ved
flere anledninger påpekt at problemet vedr flom ligger ved Nedre Bru i Mjøndalen hvor
elvetraseen smalner inn og blir veldig grunn .Man kan sammenligne det hele med en innsjø dvs
område mellom Mjøndalen og Krokstadelva er en innsjø så lenge man har denne “demning” ved
utløpet v Nedre Bru
https://www.dropbox.com/s/3q4stt783av54bt/Elvel%C3%B8p%20idag%20v%20bru%20Mj%C3
%B8ndalen.pdf?dl=0
Skravert område viser hvor det må mudres for å unngå 200 års flom ): all vannet som kommer
fra sidene i dalen kan flomme fritt ut i elva pga vannstanden holder seg lav .Dette arbeide krever
en modell fra Sintef
på oppdrag fra Vassdragsvesenet for å se hvorvidt dette forslag fungerer i praksis .
https://www.dropbox.com/s/yksd9yrextt0qmg/Skravert%20olmr%C3%A5de%20viser%20hvor%
20det%20b%C3%B8r%20mudres.pdf?dl=0
Vi har gjentatte ganger dessverre fått beskjed om at BaneNor ikke har noe med hverken veg
eller vassdrag å gjøre i dette prosjekt og ser heller ingen grunn til å innlemme dem i prosjektet .

Vedr Sydlig trase
så er det tydelig at man også her ikke gjør ting i rett rekkefølge ): grunnborer først før man
beslutter noe som helst . Hvis dette er normen for planlegging av fremtidige jernbanetraseer så
er vi på ville veger .Man kan umulig kostnadsberegne en trase uten at grunnen er boret. Når
man i tillegg hevder at området ikke er flomutsatt når traseen legges på et lavpunkt hvor alt
vann havner v styrtregn ...så bærer prosjekteringa preg av at man tror og ikke vet . Vedlagte
kart viser (skravert område) hvor det er flomutsatt hver eneste gang ved styrtregn og vi hadde
seinest i 2012 en naturskadeoppgjør pga Frida-regnet .(se skisse og video under)

https://www.dropbox.com/s/xcsalpcsimiyrm3/Utf%C3%B8rte%20og%20fremtidig%20grunnbori
nger%2B%20flomutsatt%20omr%C3%A5det%20skravert.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lw0yft303doki5o/001.AVI?dl=0
At nabogården tilhørende Johan Nedberg har flom i nærheten av foreslått trase hver vår og ved
styrtregn viser følgende bilde
https://www.dropbox.com/s/sc7zvpzpm44l3kq/Bilde%20av%20flom%20p%C3%A5%20naboein
dommen%20%C3%B8st%20for%2014-1.pdf?dl=0

Vedr Tveten gård Gnr 14-1 (v sydlig trase)
Vi viser videre til link over hvor det er boret kun 1 sted på eindommen her ): S28. Dette er altså
utenfor foreslått trase ): BaneNor vet ingenting om grunnforholda i foreslått trase .Vi legger ved
en oversikt over kvikkleire-forekomsten i området .I denne oversikt er det ikke boret på Grnr 141 men vi vet av egen erfaring at doser holdt på å forsvinne ned i kvikkleira ifb med planering på
70 tallet.Det samme skjedde med graver når vi reparerte etter Frida ..da søkk plutselig graver
ned i grunnen hvor beltene/bakstussen var 2 m under. Tegning i link under viser utsatt
kvikkleire ifb. med fare for ras-utglidning.Denne grunnboring er ikke utført på vår eiendom, men
vi har skravert det hele utfra erfaringer vi har hatt opp i gjennom åra .
https://www.dropbox.com/s/2wendg3pxadenff/Antatt%20kvikkleire%20p%C3%A5%20gnr141.pdf?dl=0
Da ber vi om at grunnboringer som er varslet i oktober justeres til runde svarte prikker på
vedlagt kart slik at denne oversikt kan oppnås på Gnr 14-1 . Dette utfra at flomutsatt område
med kvikkleire er noe av det farligste område å bygge en jernbane på og vil i tillegg ødelegge
gårdstunet i nærheten.
https://www.dropbox.com/s/m5rlto2f9wuqn3h/krav%20om%20justerte%20grunnboringer%20i
fb%20med%20varslet%20grunnboringer%20i%20okt.pdf?dl=0
Når det gjelder opprinnelig tenkt sydlig trase ): punkt S28 så er ikke denne flomutsatt på samme
måte
https://www.dropbox.com/s/hr5abpfi4snc587/Opprinnelig%20trase%20ved%20S28.pdf?dl=0
Når det gjelder foreslått trasevalg så vil denne ødelegge selve drifta på denne gård samt naboer
sin .Vi får delt opp jordene i 2 og får helt håpløse stykker å drive et vekselbruk på. Jorda er her
av beste kvalitet og er steinfri og siltholdig –tørker aldri ut i vekstsesongen .Den er ypperlig til
det meste innenfor intensiv dyrking bl.a poteter og grønnsaker/jordbær . At jorda for det meste
er siltholdig innebærer også¨at ved kraftig nedbør så renner det meste på overflata og vil føre
til flom ned i denne traseen hver gang det regner kraftig.
Vi har innrettet oss etter jernbanens fremtidige planer vedr dobbeltspor i likhet med Steinberg
sin befolkning ): vi har regnet med /blitt lovt at traseen skulle gå her og ingen andre plasser
.Dette er beskrevet selv av jernbaneverket i sine planer når de for lang tid tilbake beslagla areal
til fremtidig utbygging .Utfra disse fastlagte planer fra jernbanens side så har betydelig

innvesteringer blitt gjort her på gården , samt alle boplasser i området Steinberg, hvor de har
flyttet hit nettopp pga toget stopper her /planlagt at det skal stoppes her også i fremtiden .

Vår anbefaling er følgende :
1-Planarbeidet må korrigeres til de faktiske forhold og både Vegvesenet og Vassdragsvesenet
tas inn i videre planarbeid .
2-Siden Samferdseldep ikke har noen krav i forbindelse med minstehastighet så bør
BaneNor/Buskerudbyen sette dette krav til 130 km på strekningen Mjøndalen Hokksund inntil
videre med mulighet for å kjøre fortere der forholda tillater det .
3-BaneNor ,Vegvesenet og Vassdragsvesenet løser sammen problemområdet på nordlig trase v
Teigen/Loe slik som beskrevet ): uten denne massive bru m at både veg og elv flyttes på på
sydsiden av ny 1200 m radius jernbane (se tegning) . Videre bør det ses på gammel
jernbanetrase her (som bli til overs) som en godsterminal m på og avlasting for bedriftene Loe
og Teigen+ andre .Dette vil tilfedstille myndighetenes krav om at mere gods må transporteres
miljøvennlig.
4-Banenor retter opp bredde trasebehov til ca 25-30 m da slik de selv beskriver normaltraseen
(ca 30) hvor man bygger støttemurer/støymurer slik som beskrevet .
5-BaneNor retter opp støyskjermer til en lav type ): maks 2 m vis da det er skinnegangsbråk
som lager støyen .At tog ses over støygjerde er ingen problem
6-BaneNor ser sammen med Vassdragsvesenet på flomproblematikken og løsningsbehovet v
nedre bru v Mjøndalen -Nedre Eiker.Dette utløpet på bassenget i området Mjøndalen
Krokstelva bør mudres så vannet ikke demmes opp ved flom. At dette må prøves ut i en modell
(på Sintef f.eks) er løsningen/kontrollen. Dette er årsaken til alle flomproblemer i området da
vannet i elva fordrøyes i denne “innsjø” pr idag .

Oppsummering.
BaneNor påstår vedr sydlige trase :
-“minst støyplage” noe som ikke er tilfelle når man støyskjermer det hele .Hva da i såfall med
Hokksund og Mjøndalen -er det anderledes her? Det blåser ca 70 % fra syd og sydøst og det vil
bære lyden rett i bebyggelsen på Steinberg .Antakelig er da denne traseen like mye støyutsatt
for Steinberg sin befolkning (pga vindretning +vinden bærer støyen) som eksisterende.
-“mulighet for alternative utvikling” Er det ikke mulig idag da, syd for eksisterende trase f.eks
skog,fjellområdet opp mot Horne? Er det anderledes her enn for Mjøndalen og Hokksund ?
-“best samfunnsmessig nytte “ Er dette anderledes her enn i Mjøndalen og Hokksund ?
-“lavest innvesteringskostnad “ hvordan kan man vite dette når det ikke er grunnboret et eneste
hull i selve traseen ?
-“kortest reisetid” Hvis man sammenligner spade mot spade ): ingen stopp v begge traseer så er
det 4 sekunder vi snakker om .BaneNor har gått ut med 33 sekunder og har visst justert seg ned
til 12 sekunder nå ?

-“best jernbaneteknisk løsning” Dette stemmer antakelig ikke m skissert løsning v Teigen /Loe
på nordre trase opp mot kvikkleire + flomfare på sydlig trase .
-“ikke flomutsatt “ er feil .Traseen er flomutsatt flere steder pga helning sørfra hele vegen
.Området har hatt flomerstatning seinest i 2012, noe den eksisterene trase ikke har hatt
https://www.dropbox.com/s/9euii1z7zg1onja/BaneNor%20sine%20momenter%20vedr%20anb
efalt%20sydlig%20korridor.pdf?dl=0
Hvis man skulle brukt BaneNor sin momenter i sin innstilling her på sørlige trase på Steinberg for
hele traseen Mjøndalen –Hokksund så ville det antakelig endt i en helt ny trase hvor man borer
2 tunneller gjennom Hornebygda og lager en stor terminal mellom Hokksund –Vestfossen (m
plass til 1000 parkeringsplasser).Ifølge Randi Mona-BaneNor er dette noe de aller helst ville ha
gjort hvis de selv hadde bestemt, slik jeg oppfatter henne .Slik sett er det da naturlig at dette
blir vurdert som alternativ til eksisterende trase istedenfor anbefalt trase, siden
Mjøndalen,Steinberg og Hokksund har de samme problemer .
Undertegnede anbefaler imidlertid eksisterende trase som vi har en hevd på, og som
jernbaneverket har avsatt området for til oppgradering vedr.2 spor .Å ikke gjøre denne
oppgradering på eksisterende trase vil være å holde Steinbergsamfunnet+ nærliggende
gårdsbruk /bebyggelse for narr og har en økonomisk konsekvens siden alle har rettet seg etter
dette i sine innvesteringer.Ber om at videre planarbeidet må skje sammen med Vegvesenet +
Vassdragsvesenet og at disse 3 etater setter fokus på nevnte 3 problemer på eksisterende
trase.

mvh
Runar Gevelt
Tveten Gård Gnr 14 brnr 1
Nedre Skistadvei 21 (Øvre Eiker )
3053 Steinberg
+ nabo
Johan Nedberg

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Runar Gevelt <r-gevelt@online.no>
22. juni 2017 12:58
"bent.anund.ramsfjell@norconsult.com"@nmsh6.nsc.no; Mona Randi
Irene; Sjøtun Svein-Ole
Sender e-post: Løsning kurvatur inn mot Hokksund
Løsning kurvatur inn mot Hokksund.pdf

Hei
Jeg ber om at begge traseer beholdes i videre detaljplanlegging .Dette utfra at
beslutningsgrunnlaget er klart mangelfullt langt ifra fullført på begge traseer .Å allerede nå ta en
beslutning om hvilke trase som er riktig blir da helt feil og ikke vi tråd med hva Stortinget her
har bestemt /hva bestillingen er . Så skal det grunnbores i etterkant i oktober ??

Randi Mona sier på møtet i Hokksund at Bane Nor
sin bestilling her er å planlegge en trase hvor man kan kjøre 160 km som en absolutt
minimumsgrense imellom stasjonene.
Ifølge samferdseldep er ikke dette riktig da det herfra ikke opereres med en slik absolutt
grense . De forklarer at prosjektet starter ved prosjekt Buskerudbyen og at dengangens
jernbaneverk har representanter her .Da forslag etterhvert kommer på bordet i dette prosjekt
så er det jernbaneverket som foreslår og at kommunen stemmer over dette . Det er slik sett
kommunen som er en motpart i dette ifølge samferdseldep . Jeg ber derfor Randi Mona nå på
Steinberg møtet å forberede en forklaring rundt dette og om det er en absultt grense uten disp
(feks sving inn mot Hokksund og videre ut av Hokksund når den tid kommer )

Vedr at eksisterende trase på Steinberg kun kan kjøre 130 km og ikke 160
Dette er etter det jeg forstår pga for skarp sving inn mot Hokksund . Det sies fra Banenor at det
kreves ei dyr /vanskelig /ruvende bru og i tillegg må det ekspropieres mange hus ifølge
Norconsult idag .Dette er for lettvint/feil og jeg vil da rette søkelyset på hvordan sving inn mot
Hokksund kan løses uten bru/ at hus må rives .Kurvatur linjer (se vedlegg- kart over dette) er
utarbeidet av kartverket Hokksund kommune viser her en trase på radius 1200 m = 160 km
trase. Dette innebører at E134 flytte sydover slik at denne blir på utsiden av mitt forslag “ny
trase dobbelspor” på dette området (se vedlegg). Man vil her få en mulighet for at gammel trase
på dette punkt kan brukes som pålastingsrampe i dette område .Teigen og Loe som er de størte
i landet på hvert sitt området vil ha muligheter til å bruke Bane NOR på denne måten .
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Runar Gevelt <r-gevelt@online.no>
6. juli 2017 12:36
Mona Randi Irene
bent.anund.ramsfjell@norconsult.com; Sjøtun Svein-Ole
Begjæring om innsyn i kalkulasjon trase syd opp mot trase nord på
Steinberg

Hei
Pga alle påviste feil og Bane Nor v Randi Mona sin manglende vilje til å se på innspill som
begunstiger trase nord i forhold til trase syd så

Ber vi innsyn opp mot offentlighetsloven
i Bane Nor sine kalkulasjoner og dertil valg valg søndre trase opp mot nordre trase på
Steinberg
Jeg ber da at dette matriell oversendes i løpet av kort tid .Hvis dere mener dere har hjemmel til
å skjule dette tallmatriale så ber vi oppgitt hvilke
hjemmel dere har til dette
mvh
Runar Gevelt

From: Mona Randi Irene
Sent: Thursday, June 22, 2017 3:19 PM
To: Runar Gevelt
Cc: 'bent.anund.ramsfjell@norconsult.com' ; Sjøtun Svein-Ole
Subject: SV: Sender e-post: Løsning kurvatur inn mot Hokksund

Takk for innspill!
Dette arkiveres som et innspill til arealplan Gulskogen – Hokksund ved offentlig ettersyn og
henvendelsen vil derfor svares ut i felles merknadsbehandling.

Med vennlig hilsen
Randi Mona
Prosjektleder
Bane NOR
Infrastruktur, Plan og teknikk
Mobil: +47 994 44 482
E-post: monran@banenor.no

Mvh Randi Mona
Fra: Runar Gevelt [mailto:r-gevelt@online.no]
Sendt: 22. juni 2017 12:58
Til: "bent.anund.ramsfjell@norconsult.com"@nmsh6.nsc.no; Mona Randi Irene; Sjøtun Svein-Ole
Emne: Sender e-post: Løsning kurvatur inn mot Hokksund

Hei
Jeg ber om at begge traseer beholdes i videre detaljplanlegging .Dette utfra at
beslutningsgrunnlaget er klart mangelfullt langt ifra fullført på begge traseer .Å allerede nå ta en
beslutning om hvilke trase som er riktig blir da helt feil og ikke vi tråd med hva Stortinget her
har bestemt /hva bestillingen er . Så skal det grunnbores i etterkant i oktober ??

Randi Mona sier på møtet i Hokksund at Bane Nor
sin bestilling her er å planlegge en trase hvor man kan kjøre 160 km som en absolutt
minimumsgrense imellom stasjonene.
Ifølge samferdseldep er ikke dette riktig da det herfra ikke opereres med en slik absolutt
grense . De forklarer at prosjektet starter ved prosjekt Buskerudbyen og at dengangens
jernbaneverk har representanter her .Da forslag etterhvert kommer på bordet i dette prosjekt
så er det jernbaneverket som foreslår og at kommunen stemmer over dette . Det er slik sett
kommunen som er en motpart i dette ifølge samferdseldep . Jeg ber derfor Randi Mona nå på
Steinberg møtet å forberede en forklaring rundt dette og om det er en absultt grense uten disp
(feks sving inn mot Hokksund og videre ut av Hokksund når den tid kommer )

Vedr at eksisterende trase på Steinberg kun kan kjøre 130 km og ikke 160
Dette er etter det jeg forstår pga for skarp sving inn mot Hokksund . Det sies fra Banenor at det
kreves ei dyr /vanskelig /ruvende bru og i tillegg må det ekspropieres mange hus ifølge
Norconsult idag .Dette er for lettvint/feil og jeg vil da rette søkelyset på hvordan sving inn mot
Hokksund kan løses uten bru/ at hus må rives .Kurvatur linjer (se vedlegg- kart over dette) er
utarbeidet av kartverket Hokksund kommune viser her en trase på radius 1200 m = 160 km
trase. Dette innebører at E134 flytte sydover slik at denne blir på utsiden av mitt forslag “ny
trase dobbelspor” på dette området (se vedlegg). Man vil her få en mulighet for at gammel trase
på dette punkt kan brukes som pålastingsrampe i dette område .Teigen og Loe som er de størte
i landet på hvert sitt området vil ha muligheter til å bruke Bane NOR på denne måten .
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Runar Gevelt
Fra:
Dato:
Til:
Legg ved:
Emne:

"Runar Gevelt" <r-gevelt@online.no>
onsdag 16. august 2017 19.00
<ingunn.skaufel@banenor.no>
Løsning kurvatur inn mot Hokksund.pdf
Fw: Sender e-post: Løsning kurvatur inn mot Hokksund

Vedr trase Gulskogen Hokksund hvor BaneNor anbefaler sydlig trase på Steinberg
Vise til tlfsamtale og videresender da denne epost sendt 22 juni. På møte igår var mitt trasevalgforslag (se vedlegg ) tatt med på den nordre traseen men det ble argumenterer fortsatt mot denne
trase pga ei altfor dyr og komplisert bru på dette sted. Denne bru trengs ikke hvis man følger mitt
forslag med 2 hovedpunkter her :
-traseen flyttes slik at kurveradius blir 1200 m (se vedlagt tegning)
-motorveg flyttes etter slik at denne fortsetter å gå på sydsiden av jernbanetrase (se vedlagt
tegning)
Det bekymrer meg at BaneNor ikke behandler mulighetene ved begge traseer likt og ber
overordna ta tak i hva jeg skriver i min epost av den 22 juni (se under) .
mvh
Runar Gevelt

From: Runar Gevelt
Sent: Thursday, June 22, 2017 12:58 PM
To: bent.anund.ramsfjell@norconsult.com ; Randi Irene Mona ; Svein ole Sjøtun
Subject: Sender e-post: Løsning kurvatur inn mot Hokksund

Hei
Jeg ber om at begge traseer beholdes i videre detaljplanlegging .Dette utfra at
beslutningsgrunnlaget er klart mangelfullt langt ifra fullført på begge traseer .Å allerede nå ta en
beslutning om hvilke trase som er riktig blir da helt feil og ikke vi tråd med hva Stortinget her har
bestemt /hva bestillingen er . Så skal det grunnbores i etterkant i oktober ??

Randi Mona sier på møtet i Hokksund at Bane Nor
sin bestilling her er å planlegge en trase hvor man kan kjøre 160 km som en absolutt
minimumsgrense imellom stasjonene.
Ifølge samferdseldep er ikke dette riktig da det herfra ikke opereres med en slik absolutt grense .
De forklarer at prosjektet starter ved prosjekt Buskerudbyen og at dengangens jernbaneverk har
representanter her .Da forslag etterhvert kommer på bordet i dette prosjekt så er det
jernbaneverket som foreslår og at kommunen stemmer over dette . Det er slik sett kommunen som
er en motpart i dette ifølge samferdseldep . Jeg ber derfor Randi Mona nå på Steinberg møtet å
forberede en forklaring rundt dette og om det er en absultt grense uten disp (feks sving inn mot
Hokksund og videre ut av Hokksund når den tid kommer )

02.09.2017
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Vedr at eksisterende trase på Steinberg kun kan kjøre 130 km og ikke 160
Dette er etter det jeg forstår pga for skarp sving inn mot Hokksund . Det sies fra Banenor at det
kreves ei dyr /vanskelig /ruvende bru og i tillegg må det ekspropieres mange hus ifølge Norconsult
idag .Dette er for lettvint/feil og jeg vil da rette søkelyset på hvordan sving inn mot Hokksund kan
løses uten bru/ at hus må rives .Kurvatur linjer (se vedlegg- kart over dette) er utarbeidet av
kartverket Hokksund kommune viser her en trase på radius 1200 m = 160 km trase. Dette innebører
at E134 flytte sydover slik at denne blir på utsiden av mitt forslag “ny trase dobbelspor” på dette
området (se vedlegg). Man vil her få en mulighet for at gammel trase på dette punkt kan brukes
som pålastingsrampe i dette område .Teigen og Loe som er de største i landet på hvert sitt
området vil ha muligheter til å bruke Bane NOR på denne måten .
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Runar Gevelt
Fra:
Dato:
Til:
Legg ved:
Emne:

"Runar Gevelt" <r-gevelt@online.no>
tirsdag 10. januar 2017 08.29
"Randi Irene Mona" <Randi.Irene.Mona@jbv.no>; "Svein ole Sjøtum" <sveinole.sjotum@banenor.no>
Forslag jernbanetrase Teigen Loe_00000.jpg; Forslag jernbanetrase Teigen Loe_00001.jpg
Forslag løsning vedr hovedproblem ved Steinberg -

Hei igjen Randi Mona/ Svein Ole
Viser til klargjørende tlfsamtale vedr sydlig traseforslag som etter mitt syn vil være katastrofal for
Steinberg + berørte gårdsbruk .Som jeg sa vil man her stykke opp absolutt den beste matjorda i
norges land og vi vil i tillegg bli stengt inne mellom toglinjer og motorveg .Det vil i tillegg medføre
en masse bruer og tilførselveier for å komme inn på de enkelte stykker.
Eksisterene trase er selvfølgelig klart best og billigst samfunnsmessig ..det er den vi alle vil ha .
Får man 2 spor her så er man i en helt annen verden enn pr idag. Du Svein Ole snakket om dårlig
grunn ved Teigen men det er det minst like mye av på sydlig trase .Det virker som om det er
konstruert et uløselig problem ved skarp kurvatur/dårlig grunn inn mot Hokksund og at man derfor
må se på andre løsninger (les over dyrkbar mark ) Jeg har derfor satt meg ned å lagd ei skisse for en
god dialog vedr dette . Som du nevnte så er mandatet deres at toget skal gå oftere slik at
biltrafikken minskes noe vi alle er enige om . Da er eksisterende løsning eneste fornuftig løsning
hvis man får løst kurvaturproblem inn mot Hokksund + 2 spor ..dette pga
-folk beholder sin mulighet til å bruke toget fra Steinberg
-Teigen A/S som er landets største skraphandler kan da bruke togtransport på mye av sin
transport
-Loe A/S som er landerts største på betongelementer/rør kan da få mye over på tog .
(se min “lastespor” på skisse som da er felles for Loe og Teigen)
Dette vil lette trafikken på sprengte veitraseer hvor trafikken nærmest stopper opp .Dette er
forøvrig i tråd med hva sentrale myndigheter sier og mener om at mere gods og mennesker må
over på tog..da må som planlegger legge til rette for bedrifter og mennesker å bruke toget .Ber da
om at disse 3 argumenter vedr bruk blir vektlagt og at mitt forslag til løsning (skissetegning) blir
vurdert .Lar dette seg løse finnes ingen fornuftlig argument for sydlig trase og denne bør slik sett
legges død umiddelbart.

mvh
Runar Gevelt
Mob 90179170

02.09.2017
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ØVRE EIKER KOMMUNE

Saksbeh.: Morten Lauvbu
Saksmappe: 2015/11185 - 23328/2017
Arkiv: Q62

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på
Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører:
Hans Kristian Sveaas
Utvalgssaksnr Utvalg
3/17
Kommuneplanutvalget
Kommunestyret

Møtedato
30.08.2017

Saksopplysninger/vurderinger
BANE Nor la 15.6.2017 ut høringsforslag for kommunedelplan med konsekvensutredning for
dobbeltspor Gulskogen – Hokksund, jf. høringsbrev, vedlegg 1. Planen omfatter arealer i
kommunene Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Siden det er staten ved BANE Nor som
fremmer planen, er også de berørte kommunene høringsinstans. Høringsfristen er 4. september
2017. BANE Nor er innforstått med at kommunestyret i Øvre Eiker behandler saken i sitt møte 20.
september 2017, slik at kommunen ikke vil sende over sitt formelle svar før denne behandlingen.
Etter at Bane Nor har bearbeidet merknader og foretatt eventuelle endringer, skal forslag til
kommunedelplan oversendes kommunene, og behandles i de 3 by- og kommunestyrene som skal
fatte egne vedtak i saken som planmyndighet.
BANE Nors anbefaling er at trasé for dobbeltspor i hovedsak følger nåværende trasé fra Gulskogen
til Mjøndalen. Fra Mjøndalen til Hokksund anbefales den sørlige korridoren. Det innebærer at
traséen foreslås lagt i landbruksområdene utenom Steinberg, og lenger unna bebyggelsen på
Loesmoen enn dagens trasé. Anbefalingen fremmes etter en samlet vurdering av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser.
Nærmere om grunnlaget for planforslaget
Kommunestyret i Øvre Eiker gjorde 22.06.2016 følgende vedtak ved behandlingen av
planprogrammet- K-sak 87/16:


Forslag til planprogram for Kommunedelplan for dobbeltspor og hensettingsanlegg
Gulskogen – Hokksund, datert 6.6.2016, vedtas, jf Plan- og bygningsloven § 11-13.



Jernbaneverket har som en konsekvens av innspill i høringsperioden, meddelt at de
igangsetter arbeidet med en egen kommunedelplan for hensetting i Drammensområdet
(inntil 3 – 4 mil fra Drammen). Øvre Eiker kommune forutsetter at planprogrammet
oppdateres i henhold til dette.



Eventuelle behov for nye passerings- og ventespor for godstog bør søkes ivaretatt utenfor
stasjonsområdene.

Begrunnelse
Det er svært gledelig og nødvendig at det er igangsatt planarbeid for jernbanen mellom Gulskogen
og Hokksund, slik at det muliggjør utbygging og økt togtilbud. Det er et krevende planarbeid som
skal gjennomføres, og det er viktig at Jernbaneverket fortsetter det offensive og inkluderende
1

informasjons- og medvirkningsarbeidet som er startet opp. Høringen av planprogrammet har ført
til endringer som i rimelig grad ivaretar Øvre Eiker kommunes tidligere innspill til
planprogrammet. Forslag til planprogram anses dekkende, og kan vedtas.
Planprogrammet ble fastsatt av Jernbaneverket (nå BANE Nor) 25.8.2016.
Nærmere om forslaget til kommunedelplan
Det er et omfattende materiale som er grunnlag for selve planforslaget. Det er utarbeidet egne
fagrapporter. Dette materialet er gjort tilgjengelig på BANE Nors hjemmeside, og er også publisert
på alle de tre kommunenes hjemmesider. Planforslaget og materialet kan leses her:
http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dobbeltspor-gulskogen-hokksund/
Medvirkning og reaksjoner på forslaget til kommunedelplan
BANE Nor har lagt stor vekt på å følge opp kommunestyrets ønske om et aktivt informasjons- og
medvirkningsarbeid om planforslaget. Det er gjennomført folkemøter i de tre kommunene, møter
med interessegrupper og åpne kontordager i alle kommunene. Planmaterialet er gjort tilgjengelig på
BANE Nors hjemmeside og på hjemmesidene til kommunene. Det er rådmannens vurdering at
prosjektet også har lagt stor vekt på å være tilgjengelige for spørsmål og kommentarer. Det har
derfor vært stor aktivitet hos flere interessegrupper, til tross for at høringsperioden har vært nå i
sommermånedene. Det er likevel tydelig at det har vært utfordrende å reise en bred debatt som
inkluderer så bredt som en kunne ønsket seg for et så viktig samfunnsmessig utbyggingsprosjekt.
Rådmannens vurderinger
Øvre Eiker kommune har gjennom lang tid arbeidet for bedring av togtilbudet og nødvendig
utbygging av jernbanenettet på Sørlandsbanen/Randsfjordbanen. Det har vært mange initiativ og
arbeider som er igangsatt, men foreløpig med få konkrete resultater. Gjennom Buskerudbysamarbeidet og arbeidet med Buskerudbypakke2, er økt togtilbud mellom Drammen og
Hokksund et helt sentralt element i det framtidige transportsystemet. Avklaring av framtidig
utbygging av jernbanen i området har vist seg også å være en helt nødvendig forutsetning for en
nødvendig utbygging og oppgradering av Hokksund stasjon. Planlegging av dobbeltsporet fram til
Hokksund, er første etappe for planlegging av hele strekningen fram til Kongsberg. Rådmannen ser
det som positivt og nødvendig at planarbeidet for dobbeltsporet mellom Gulskogen og Hokksund
videreføres og konkluderes slik at det gir grunnlag for videre planlegging og bevilgninger gjennom
Nasjonal transportplan.
Oppdraget for kommunedelplanen er gitt gjennom planprogrammet. De geografiske punktene ved
stasjonene Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund ligger fast. De tekniske kravene til hastighet,
kurvatur, tekniske anlegg mv følger av statens krav til bygging av dobbeltspor. Gjennom møter og
diskusjon er det framkommet mange synspunkter på slike tekniske forhold. Rådmannen vurderer
det slik at de tekniske kravene i planprogrammet er fulgt opp i forslaget til kommunedelplan, på det
nivået som skal avklares i en kommunedelplan. Rådmannen ser heller ikke at det nå er anledningen
for å diskutere selve konseptet for jernbanestrekningen med regiontog og godstrafikk.
Rådmannen vurderer det imidlertid som en stor svakhet at tilleggsoppdraget som er gitt om å utrede
nødvendig behov for dobbeltspor for å ha kapasitet til 2 tog i timen til Hokksund, ikke er ferdigstilt
sammen med det øvrige materialet som er lagt ut til høring. Rådmannen vurderer det slik at dette
materialet må være på plass før kommunedelplanen for dobbeltsporet fremmes til endelig
behandling. Det har vært antydet at etappevis utbygging kan gjøre det mulig å få fram to tog i timen
til Hokksund, og rådmannen mener dette er et nødvendig faktagrunnlag for behandling av
planforslaget.
Det framstår også som en vesentlig mangel at kommunedelplanen for hensetting ikke tidsmessig
samkjøres med planleggingen av dobbeltsporet. Det må antas at valg av lokalisering for hensetting
også påvirker sporbehovet på strekningen Gulskogen – Hokksund.

2

Rådmannen vurderer det slik at planarbeidet som er gjennomført for strekningen Gulskogen –
Hokksund viser at det er ulike utfordringer på strekningen. Rådmannen mener at Øvre Eiker
kommune ikke skal ha merknader til anbefalingen om å bygge dobbeltsporet med utgangspunkt i
nåværende trase mellom Gulskogen og Mjøndalen.
Utredningene bekrefter at det er svært krevende å bygge dobbeltspor på strekningen Mjøndalen Hokksund. Bygging langs eksisterende trase gjennom Steinberg og mot bebyggelsen på Loesmoen,
vil ha store konsekvenser de som bor der, og for framtidige utviklingsmuligheter. Anbefalingen om
å velge en sørlig trase, vil ta verdifull dyrka mark og påvirke kulturlandskapet.
BANE Nor har gjort ei samla vurdering av konsekvensene av de 2 ulike korridorene, og anbefalt at
en velger den sørlige korridoren.
De økonomiske beregningene viser at bygging av dobbeltspor på strekningen Mjøndalen –
Hokksund vil være et kostbart prosjekt, og at kostandene vil være høyere på det nordlige enn på det
sørlige alternativet. Rådmannen oppfatter at det fortsatt er stor usikkerhet om kostnadsanslagene og
om alle kostander er regnet inn, og at det nå ikke er grunnlag for å konkludere endelig på at det
sørlige alternativet er billigere enn det nordlige.
På bakgrunn av det materialet som foreligger, vurderer rådmannen det slik at de tekniske kravene
som staten legger til grunn for et slikt anlegg, vil gjøre det nordlige alternativet svært krevende å
realisere. Konsekvensene for tett bebyggelse og framtidig bruk og utvikling av disse områdene,
tilsier at dobbeltspor langs denne traseen vil være en svært stor belastning og begrensning i
framtida.
Den sørlige korridoren har store konsekvenser for dyrka jord og kulturlandskap. I tidligere
behandlinger har kommunestyret vært opptatt av at verdien på dyrka jord må settes slik at det
langsiktige perspektivet som forvaltningen av dyrka jord har, også kommer til uttrykk i slike
planprosesser. Rådmannen mener at det kan være behov for å gjennomgå disse beregningene på
nytt.
Landbrukssjefen er bedt om å gi en vurdering spesielt knyttet til dyrka jord og kulturlandskap, og
uttaler følgende:
Landbrukskontoret mener BANE Nor legger til grunn feil prioriteringer ved vektingen, når de ikke
tar ikke-prissatte verdier blant de viktigste kriteriene. Dersom forslaget til kommunedelplan om å
velge den sørlige korridoren mellom Mjøndalen og Hokksund skal gjennomføres, vil det være det
største inngrepet på dyrka mark som er gjort i Øvre Eiker noensinne. Dette er samtidig med at
Stortinget har bestemt at vern av jord er enda viktigere enn tidligere og at nedbygging av dyrka
mark skal reduseres. BANE Nor sitt forslag er ikke forenlig med samfunnsansvaret om sterkt
jordvern. Landbrukskontoret mener forslaget til kommunedelplan ikke er godt nok utredet med
hensyn til:
- Økonomi
- Planlegging sammen med E 134
- Ulempene med omdisponering av så mye og god matjord
- Vekting av de forskjellige momentene
- Utredning av trinnvis utbygging
I forslaget til kommunedelplan er traseen foreslått trukket langt sør gjennom kulturlandskapet.
Forslaget vil ringe inn et stort landbruksareal. Rådmannen mener det kan være grunnlag for å
vurdere dette valget på nytt. Ved å trekke traseen nærmere E-134 vil det kunne bli et langt mindre
landbruksareal som blir liggende for seg selv, mellom jernbane og vei.
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Rådmannen vil også peke på at det er mange store samferdselsutfordringer i området. Framtidig
trase for rv. 35 og E-134 er til diskusjon. Rådmannen vil anta at bygging av dobbeltspor helt fram til
Hokksund også har et langsiktig perspektiv. Dersom nåværende trase for E-134 i framtida skal ha
en annen funksjon, kan det gi nye muligheter for å tilpasse traseen for dobbeltsporet, slik at bygging
etter det sørlige alternativet ikke ville ha så store konsekvenser for dyrka jord og kulturlandskapet. I
denne sammenhengen er det avgjørende viktig å få tilgang også til de utredningene som gjøres om
behovet for dobbeltspor for å gi mulighet for 2 tog i timen til Hokksund og nødvendig godstrafikk.
Dette grunnlaget må være på plass før by- og kommunestyrene sluttbehandler kommunedelplanen.
I høringen til planprogrammet ba kommunestyret om at passerings- og ventespor for godstog og
vendespor for persontog ble søkt lagt utenfor stasjonsområdet i Hokksund. Dette er søkt ivaretatt i
forslaget til kommunedelplan ved at sporet for gods legges sør for stasjonsområdet og at
vendesporet løses innenfor eksisterende jernbaneareal nord for stasjonsområdet. Rådmannen støtter
disse forslagene, og ber om at disse løsningene legges til grunn for videre planarbeid.
Vedlegg
1 Følgebrev Gulskogen-Hokksund
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rådmannens anbefaling
Øvre Eiker kommune gir følgende høringssvar til forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på
strekningen Gulskogen – Hokksund:
1. Anbefalingen om i hovedsak å følge nåværende trase på strekningen Gulskogen –
Mjøndalen støttes.
2. Valg av trase for strekingen 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 E 134. 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.
Begrunnelse
Øvre Eiker kommune er fornøyd med at planarbeidet for dobbeltsporet Gulskogen – Hokksund er
kommet godt i gang. Dette er en forutsetning for en snarlig bedring av togtilbudet og langsiktig
satsing på nødvendig modernisering av hele jernbanesystemet mellom Gulskogen og Kongsberg.
Planarbeidet så langt viser at det er store utfordringer med en framtidig trase som skal ivareta de
tekniske kravene som er satt for slike jernbaneprosjekter. Planmaterialet er pr i dag ikke fullstendig
siden utredningene om trinnvis utbygging og hensetting ikke er lagt fram. Det framstår også som en
svakhet at veimyndighetene ikke har oppdrag om å bidra i planleggingen. Byggingen av
dobbeltsporet helt fram til Hokksund, vil trolig ligge mange år fram i tid. Det synes derfor fornuftig
å bruke noe mer tid på å vurdere mulighetene for justeringer i de to hovedkorridorene som kan gjøre
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utbyggingen mer skånsom for bebyggelsen, redusere nedbygging av dyrka jord og inngrepene i det
unike kulturlandskapet.
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Kommunedelplan Gulskogen–Hokksund – spørsmål om hastighetsprofil
Vi viser til din henvendelse av 20. juni med påfølgende telefonsamtale 21. juni vedr. Bane
NOR sitt forslag til kommunedelplan for strekningen Gulskogen – Hokksund, der Bane NOR
legger en trasé dimensjonert for 160 km/t til grunn i planforslaget.
Samferdselsdepartementets oppdrag om oppstart av arbeid med kommunedelplan tar
utgangspunkt i konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2. For jernbanen omfatter dette i
første omgang tilrettelegging for halvtimesfrekvens og dobbeltspor på strekningen Drammen
– Hokksund. Samferdselsdepartementet har i oppdraget ikke gitt detaljerte føringer for
trasévalg eller dimensjonerende hastighet for tiltaket.
Planlegging og bygging av jernbaneinfrastruktur følger plan- og bygningslovens krav til
offentlighet og muligheter for medvirkning. Første fase i arbeidet vil være høring og offentlig
ettersyn av forslag til planprogram. Deretter vil forslag til kommunedelplan og tilhørende
konsekvensutredning bli sendt på høring og lagt til offentlig ettersyn, etterfulgt av forslag til
reguleringsplan. Dette sikrer at offentligheten kan komme med synspunkter på forslagene før
de vedtas.
Bane NOR la 18. april 2016 frem forslag til planprogram for strekningen Gulskogen –
Hokksund. Forslaget ble lagt ut til gjennomsyn i de tre kommunene. Høring og offentlig
ettersyn ble gjennomført i perioden 18. april – 30. mai 2016. I forslag til planprogram er det
stilt et teknisk krav om dimensjonerende hastighet på 160 (-200) km/h, og 100 km/h på
stasjonene. Planprogrammet ble fastsatt av Drammen kommune 21.06.2016 (sak 111/16),
Nedre Eiker kommune 15.06.2016 (Utvalgssak 1/16) og Øvre Eiker kommune 22.06.2016
(utvalgssak 87/16).

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904

Avdeling
Kollektivtransport- og
baneavdelingen

Saksbehandler
Anders Andgard
22 24 81 26

Det følger av plan- og bygningsloven at det er kommunene som normalt er planmyndighet.
Det vil i utgangspunktet derfor være kommunene som fatter vedtak om trasé.
Samferdselsdepartementet vil her vise til at kommunene, ved fastsettelsen av
planprogrammet, har sagt seg enige i at traséen skal planlegges med utgangspunkt i en
dimensjonerende hastighet på 160 km/t, og at forslag til kommunedelplan er utarbeidet med
bakgrunn i dette.
Eventuelle henvendelser knyttet til planprogrammet bør rettes til den relevante kommunen.
Uttalelser til forslag til kommunedelplan rettes til den pågående høringsprosessen. Vi ber
derfor om at henvendelser knyttet til planforslaget rettes til den relevante kommunen i
forbindelse med høringsprosessen. Du finner mer informasjon om høringen på
https://www.nedre-eiker.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/kommunedelplandobbeltspor-gulskogen-hokksund/. Frist for å avgi uttalelse er 4. september 2017.
Høringsprosessen gir mulighet til å komme med innspill i saken og denne muligheten bør
flest mulig benytte seg av. Bygging av ny infrastruktur er en omfattende og krevende
prosess. Kravene til utredninger sørger imidlertid for at beslutninger fattes på et så godt og
opplyst grunnlag som mulig.
Med hilsen

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)
avdelingsdirektør
Anders Andgard
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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