Kommunedelplan for
InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen

Endringer etter offentlig ettersyn
Dato: 23.11.2016
Kommunedelplanen var ute til offentlig ettersyn/høring i perioden 28. mai – 31. august. Høringsfristen
ble deretter forlenget til 30. september. Foreliggende notat redegjør for endringene som er gjort i
fagrapporter, konsekvensutredning og plandokumenter etter høringen.
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1. PLANKARTET
Følgende endringer er gjort i plankartet:




Innsnevring av planavgrensning ved Smithestrøm gård. Ny båndlegging går utenom
gårdsbebyggelsen og mest mulig av tilhørende tomt. Tilstrekkelig avstand til planlagt spor ivaretas
(min. 15 m).
Innsnevring av planavgrensning Strømsåsen.
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Tverrslagstunnel Fjellsveien er fjernet.

Illustrasjonsplanen er revidert med samme innsnevring av båndlagt område.
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2. PLANBESTEMMELSENE
Under er vist med rødt der bestemmelsene er endret etter at planforslaget ble lagt ut til offentlig
ettersyn:
1.
Planområde
§ 1.1 Planområdet er vist på arealplankart ICP-32-A-25601 utsnitt 1-6 datert 2016-11-23.
3.
Hensynssone – Båndlegging, H710_1 (Pbl. §11-8, d)
§ 3.3 Inntil reguleringsplan for IC-strekningen er vedtatt, skal søknader om tiltak som ligger innenfor
båndleggingssonen forelegges Jernbaneverket for uttalelse før vedtak fattes. Normale drifts- og
vedlikeholdstiltak på og langs riks-, fylkes- og det kommunale vegnettet unntas fra
bestemmelsen.
§ 3.5 Bygge- eller anleggsvirksomhet som kan medføre skade på ny og eksisterende E134 tunnel
tilates ikke. Tiltak som kommer innenfor sikringssonen til E134 tunnelene skal godkjennes av
Statens vegvesen.
4.

Planvirkning

§ 4.1 Godkjente reguleringsplaner som ikke er i strid med hensynssonen/båndleggingen i denne
kommunedelplanen gjelder uendret etter at kommunedelplanen er vedtatt. Godkjente
reguleringsplaner for E134 og Tilfartsveg Vest, samt godkjent reguleringsplan for E18 omfattes
ikke av hensynssonen/båndleggingen og skal gjelde uendret.
5.
5.1

Krav om reguleringsplan
Reguleringsplanen skal avklare hvordan InterCity Drammen-Kobbervikdalen kan gjennomføres
på en slik måte at det tilrettelegges for etablering av kulvert for Tilfartsveg Vest ved
Sundhaugen dersom denne ikke er gjennomført.

5.2

Det forutsettes at det utarbeides reguleringsplan for valgt alternativ i kommunedelplan, jf. planog bygningslovens § 12-1.
Retningslinjer for reguleringsplanfasen:

5.2.1 Anleggs- og riggområder herunder massehåndtering skal utredes og fastsettes i forbindelse med
reguleringsplanen.
5.2.2 Det skal utføres detaljert kartlegging av grunnforhold og grunnvann for å sikre gjennomføringen
av planlagte tiltak.
5.2.3 Utforming av hjelpetunneler (tverrslag, rømningstunneler, servicetunneler etc.), tekniske
bygninger, bruer, kulverter, tunnelportaler og over-/underganger skal detaljeres nærmere i
reguleringsplan.
5.2.4 I reguleringsplanen fastsettes også nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene,
herunder også støytiltak.
5.2.5 Det skal utarbeides en plan for Ytre Miljø (YM-plan) i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.
Planen gjelder anleggsfasen og det midlertidige anlegget. YM-planen skal innarbeide tiltak som
videreføres i detaljprosjekteringen.
5.2.6 Reguleringsplanen skal definere sikringssone rundt tunneler for å sikre tunnelene mot andre
tiltak. Det skal ikke tillates tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 eller
medfører sprengning, peleramming, boring i grunnen, tunneldriving, eller andre tiltak som kan
medføre skade på tunnelene eller sikringssonene uten etter innhentet tillatelse fra
Jernbaneverket.
5.2.7 Byggegrenser langs jernbaneanlegget fastsettes i reguleringsplanen.
5.2.8 Reguleringsplanen skal beskrive hvordan matjorda skal ivaretas.
5.2.9 Kulturminner og kulturmiljøer skal søkes bevart så langt det er mulig. Dersom det ikke er mulig,
skal det settes krav til dokumentasjon før riving. Det skal også vurderes avbøtende tiltak.
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Revidert Konsekvensutredning – fagrapport kulturminner og –miljø legges til grunn for
reguleringsplanfasen.

3. PLANBESKRIVELSEN
Kap. 1. Innledning: Oppdatert med informasjon om offentlig ettersyn, merknadsbehandling og notat
om endringer.
Ny tekst:
Kommunedelplanen var ute til offentlig ettersyn/høring i perioden 28. mai – 31. august. Høringsfristen
ble deretter forlenget til 30. september. I denne perioden var saken oppe i regionalt planforum og det
har vært åpne møter og åpne kontordager i de berørte bydelene. Hensikten har vært å informere om
planen, og å gi alle interesserte mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill.
Forslag til kommunedelplan er revidert etter offentlig ettersyn. Dokumentet "Merknadsbehandling –
oppsummering av innkomne høringsuttalelser med kommentarer" inneholder sammendrag av
høringsuttalelser og kommentarer til disse. Notatet "Endringer etter offentlig ettersyn" redegjør for
endringene som er gjort i fagrapporter, konsekvensutredning og plandokumenter etter høringen.
Drammen kommune er planmyndighet, og skal vedta kommunedelplanen.
Informasjon om kommunedelplanarbeidet kan finnes på følgende nettside:
www.jernbaneverket.no/intercity
Kap. 4.2 Sammenstilling av konsekvenser
Sammenstilling av de ikke prissatte konsekvensene
Generelt er sjakt erstattet med injiseringskum
Ny tekst:
Da traseen i alle undersøkte korridorer føres gjennom et tett befolket område berøres private
eiendommer i større eller mindre grad. I korridoren Vest for Nybyen, ved valg av løsmassetunnel, vil 23 boliger måtte rives da de blir liggende i området over kulvert med åpen byggegrop. Anslagsvis ti
boliger over løsmassetunnelen må påregnes innløst uten riving fordi det skal arbeides med
grunnforsterkning fra injiseringskummer i nærheten. Totalt blir ca. 12-13 boenheter direkte berørt.
I «Sundland øst» vil omfanget være noe større enn i Vest for Nybyen. Med løsmassetunnel må
anslagsvis 2-4 boliger rives mens anslagsvis ti boliger antas å måtte innløses uten riving, samlet blir
ca. 12-14 boenheter direkte berørt.
Gjennom høringsuttalelser er det framkommet at traséen i korridor «Sundland vest» ikke kan gå under
Sundland trafo som tidligere antatt. Omfanget av bygninger som må rives vest for Sundland trafo er
vurdert å være minimum én firemannsbolig og to eneboliger. I tillegg vurderes én firemannsbolig og én
enebolig innløst uten riving pga. nærhet til anleggsområdet og ulemper i anleggsfasen. Anslagvis 11
boenheter vil bli direkte berørt i dette alternativet.
Det er et vesentlig forhold at «Pukerud» ikke har den kapasitet og fleksibilitet for framtidig
jernbanetrafikk som de andre korridorene. Den er derfor ikke direkte sammenlignbar. Dersom
kapasitetsmålene skal oppfylles og være sammenlignbar med de andre korridorene må det innføres
fire spor på strekningen fra Drammen til Pukerud. Dette medfører sannsynligvis riving av 6
firemannsboliger vest for Gulskogen stasjon, og ca. 24 boenheter blir direkte berørt. Da intensjonen
med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig grad berører
eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
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Tabell 2. tabelltekst er supplert med Investeringskostnader (mill. 2015-kroner) og revidert med nye tall
for Sundland vest:
Tabell 2: Investeringskostnader, netto nåverdi, forskjell fra referansealternativet (mill. 2015-kroner)

Investeringskostnader
(ikke diskontert)
Investeringskostnader
(neddiskontert til 2020)
Forskjell fra Vest for
Nybyen under samlet
(neddiskontert til 2020)

Vest for
Nybyen
over
8 706

Vest for
Nybyen
under
9 285

Vest for
Nybyen under
samlet (ref)
9 219

Sundland
øst
over
8 797

8 062

8 598

8 537

8 146

-485

65

-

-400

Sundland
vest
under
10 402
9 362
9 632
8 669
1 120
135

Pukerud
under
9 907
9 174
650

Revidert tekst:
«Pukerud» har lengst kjøretid og kjørelengde, og i tillegg høyest investeringskostnader.
Kap. 4.3 Måloppnåelse
Nytt avsnitt:
Alternativene som forutsetter kryssing over Sørlandsbanen har de laveste investeringskostnadene, det
rimeligste alternativet er «Vest for Nybyen over», deretter «Sundland øst». «Sundland vest» er det
mest kostbare alternativet.
Kap. 4.4 Anbefaling
Innledende tekst supplert med:
Det legges til grunn å drive løsmassetunnel på den siste strekningen inn til bergpåhugget i
Strømsåsen.
Lagt til under beskrivelse av Pukerud:


Dersom denne korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være
4 spor fra Drammen stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på
denne strekningen vil medføre store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene,
sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og rives.

Kap. 5 Oppdatert med tekst om ny kjennskap om løsmassetunnel. Beskrivelse av åpen byggegrop er
tatt ut, da den ikke lenger er aktuell.
Kap. 5.1 Utfordrende anleggsgjennomføring
Ny tekst:
Ved offentlig ettersyn ble det beskrevet to ulike løsninger for bygging gjennom morenemasser: åpen
byggegrop for betongkulvert og løsmassetunnel. I høringsperioden er det fremkommet ny kunnskap
knyttet anleggsgjennomføringen. Det er blant annet gjennomført ytterligere grunnundersøkelser som
grunnlag for valg av løsning. Jernbaneverket har besluttet å benytte løsmassetunnel som løsning, og
å forlenge løsmassetunnelen slik at den starter nord for Konnerudgata. Konnerudgata vil ikke bli
berørt i alternativene med kryssing under Sørlandsbanen. Løsningen beskrives i kapittel 5.2.
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Kap. 5.2: Bygging av kulvert i løsmasser og løsmassetunnel
Fram mot fjellpåhugget i Strømsåsen er det i
prinsippet to mulige løsninger for bygging gjennom
morenemasser.

Åpen byggegrop for betongkulvert
Byggegropene for kulvertene må sikres med spunt
og innvendig avstiving. I tillegg må bunnen
stabiliseres for bl.a. å hindre innlekkasje. Når
byggegropa er ferdig gravd ut og sikret, etableres
en vanntett betongkulvert, før løsmasser
tilbakeføres og overflaten reetableres. Figur viser
åpen byggegrop med innvendig avstiving.

Figur8: Byggegrop for dobbeltsporet kulvert.

Løsmassetunnel
Revidert tekst:
For å skåne omgivelsene mest mulig i anleggsperioden, kan er det være mulig å bygge en ca. 275 m
lang løsmassetunnel. Bygging av løsmassetunnel gjennomføres ved å forsterke løsmassene fra
terreng før tunnelen graves ut.
Midlertidig omlegging av veier
Revidert tekst:
Den åpne byggegropa krysser under flere viktige og tungt trafikkerte veier samt g/s-veier. De viktigste
veiene må derfor legges om midlertidig slik at midlertidige bruer over byggegropa kan etableres og tas
i bruk. Dette gjelder i hovedsak omlegging for Professor Smiths alle, Konnerudgata og
Smithestrømsveien.
Varighet av byggearbeidene
Teksten er byttet ut med mer detaljert beskrivelse:
Byggetiden for de bygningsmessige arbeidene, spunting, graving, massetransport, kulvertbygging,
tilbakefylling, etc., fra avgreningen med Sørlandsbanen og inn til bergtunnelen er vurdert å ta ca. 3,5
år. Etter dette vil det foregå arbeider med spor og elektrotekniske installasjoner i tunnelen i ca. 1,5-2
år. Total byggetid er således beregnet å være ca. 5 år.
For åpen byggegrop fram til Konnerudgata og løsmassetunnel videre inn under bebyggelsen på
Danvik, vil byggetiden for de bygningsmessige arbeidene være i underkant av 3,5 år og arbeidene vil
ha vesentlig mindre eksponering for omgivelsene på Danvik sammenlignet med åpen byggegrop.
Etablering av riggområder og injiseringskummer for injisering av løsmassetunnelen tar kun ca. et halvt
år. Dette vil være den perioden hvor anleggsarbeidene merkes mest på Danvik. Selve injiseringen tar
også ca. et halvt år, men disse arbeidene foregår skjermet i injiseringskummene. Etter dette vil
tunnelarbeidene foregå under bakken via byggegropen nord for Konnerudgata. Drivingen og sikringen
av selve løsmassetunnelen hvor arbeidene foregår via byggegropen, er vurdert å ta ca. 1 år, mens
den permanente utstøpingen av den 275 m lange løsmassetunnelen deretter tar ca. et halvt år.
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Kap. 6.3 Planskilt kryssing av Sørlandsbanen:
Revidert tekst:
Valg av mulig anleggsgjennomføring i dette området ble beskrevet i kapittel 5 og vil bli avklart i
reguleringsplanfasen.
Ny tekst:
Jernbaneverket har besluttet å bygge løsmassetunnel med start nord Konnerudgata. Konnerudgata
blir ikke berørt.
Kap. 7.1 Plankart: Størrelsen på planområdet er revidert etter innsnevring av båndleggingssonen.
Figur 21 er oppdatert av samme årsak.
Revidert tekst:
Planområdet er ca. 3,13 2,7 km2 stort
Ny tekst:
Etter offentlig ettersyn er båndleggingssonen snevret inn flere steder. Blant annet går nå båndleggingen utenfor gårdsbebyggelsen ved Smithestrøm og legger bånd på minst mulig av tilhørende tomt.
Sonen er også snevret inn i Strømsåsen og båndlegging for tverrslag ved Fjellsveien er fjernet.
Tidligere kartutsnitt:
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Nytt kartutsnitt:

Kap. 7.2 Planbestemmelser: Oppdatert med beskrivelse av endringer etter offentlig ettersyn.
Ny tekst:
Etter offentlig ettersyn er planbestemmelse § 3.3, 3.5, 4.1 og 5.1 er endret i tråd med innspill fra
Statens vegvesen. To nye retningslinjer for reguleringsplanen er tatt inn. § 5.2.8 omhandler hensyn til
matjord og § 5.2.9 dreier seg om kulturminner og kulturmiljø.

Kap. 7.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Revidert tekst:
Flom i sidebekker er det mest uforutsigbare elementet, fordi konsekvensen i stor grad vil være
avhengig av om flomveiene blokkeres eller ikke, samt kapasiteten til overvannsutslippsledningene.
Kap. 8.1 Nasjonale føringer
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
Støy er utredet, og retningslinje 5.1.4 5.2.4 i planbestemmelsene sikrer at forholdet følges opp i
senere planfaser.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Retningslinje 5.1.5 5.2.5 sikrer utarbeidelse av plan for Ytre Miljø der miljøtiltak videreføres inn i
prosjekteringsfasen.
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4. KONSEKVENSUTREDNING
Oversikt over status for fagrapporter som grunnlag for KU
Hovedrapport KU og alle fagrapporter er revidert etter høring. I følgende rapporter er det gjort
endringer knyttet til faglige vurderinger:
Fagrapport

Fagrapport nærmiljø og friluftsliv
Fagrapport støy og vibrasjoner i driftsfasen
Fagrapport støy i anleggsfasen
Fagrapport kulturminner og -miljø
Fagrapport landskapsbilde
Fagrapport konsekvenser i anleggsfasen
Fagrapport prissatte effekter
ROS-analyse
Miljøbudsjett

I følgende dokumenter er det kun gjort endringer i innledende kapitler og beskrivelse av korridorer.
Innspill og ny kunnskap har ikke betydning for vurderinger knyttet til konsekvensvurderingene.
Fagrapport

Fagrapport byutvikling / knutepunkt
Fagrapport naturmiljø
Fagrapport naturressurser
Fagrapport flom, stormflo og overvann

Generelt for alle rapporter er dato for referanserapportene endret til dato for siste revisjon
(23.11.2016).
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Hovedrapport KU
Følgende endringer er gjort i hovedrapport for Konsekvensutredning:
Forord: Kort omtale av revisjoner og hvorfor de er gjort.
Revidert og supplert tekst:
Rapporten er revidert etter utleggelse til offentlig ettersyn. Revisjon i august 2016 omfatter endringer
av fagrapport Kulturminner- og kulturmiljø, samt fagrapport Støy i driftsfasen. På bakgrunn av ny
kunnskap er rapporten revidert november 2016 etter høringsperioden for offentlig ettersyn. Alle
underliggende fagrapporter er også revidert.
Planarbeidet for planstrekningen Drammen – Kobbervikdalen er gjennomført av Sverre Lerbak som
planleggingsleder, Torgeir Fossnes som assisterende planleggingsleder og Ingrid Rydholt som
prosjekteringsleder før sommeren 2016, Martin Fadum etter sommeren 2016.
Sammendraget er endret i samsvar med endringene i nedenfor nevnte kapitler. De fire første
avsnittene omhandler bakgrunn for endringer:
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata.
Konnerudgata blir ikke berørt. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg av løsning. For
løsmassetunnel foreligger det økt kunnskap knyttet til omfang av anleggsarbeidene og utstrekning i
tid. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at traséen ikke kan gå under
trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen og vil i dermed større grad berøre
bebyggelsen og gi økte investeringskostnader.
Rapporten er revidert med bakgrunn i nye innspill og forutsetninger. Vurderinger knyttet til nærmiljøog friluftsliv, landskapsbilde, konsekvenser i anleggsfasen, ROS-analysen og prissatte konsekvenser
er revidert. Berørte boenheter i alle korridorer er beskrevet. Det er gjennomført supplerende
beregninger av støy i anleggsfasen.
For fagtema kulturminner og –miljø er omtale supplert med oppført verneverdi ihht. nasjonal verneplan
og Drammen kommunes registreringer.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og
rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Korridor Vest for Nybyen, oppdatert tekst:
Det forutsettes å drive løsmassetunnel på den siste strekningen inn mot i Strømsåsen. 2-3 boliger vil
måtte rives da de blir liggende i området over kulvert med åpen byggegrop. Anslagsvis 10 boliger over
løsmassetunnelen må påregnes innløst. Totalt blir ca. 12-13 boenheter direkte berørt.
Korridor Sundland øst, ny tekst:
Med løsmassetunnel må anslagsvis 2-4 boliger rives mens anslagsvis ti boliger antas å måtte innløses
uten riving, samlet blir ca. 12-14 boenheter direkte berørt.
Korridor Sundland vest, oppdatert tekst:
Korridoren krysser videre Sundland og inn i åsen i vest for Sundland trafo.
Omfanget av bygninger som må rives vest for Sundland trafo er vurdert å være minimum én
firemannsbolig og to eneboliger. I tillegg vurderes én firemannsbolig og én enebolig innløst uten riving
pga. nærhet til anleggsområdet og ulemper i anleggsfasen. Anslagvis 11 boenheter vil bli direkte
berørt i dette alternativet.
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Korridor Pukerud, ny tekst:
Dersom kapasitetsmålene skal oppfylles og være sammenlignbar med de andre korridorene må det
innføres fire spor på strekningen fra Drammen til Pukerud. Dette medfører sannsynligvis riving av 6
firemannsboliger vest for Gulskogen stasjon, og ca. 24 boenheter blir direkte berørt.
Sammenstilling av de ikke-prissatte konsekvensene, ny tekst:
I vurderingene av Pukerud, er det ikke forutsatt en utvidelse til fire spor mellom Drammen stasjon og
avgreningspunktet ved Pukerud.
Prissatte konsekvenser
Investeringskostnader og netto nåverdi for Sundland vest er endret:
Tabell 1: Investeringskostnader, netto nåverdi, forskjell fra referansealternativet (mill. 2015-kroner)
Vest for
Nybyen
over

Investeringskostnader
(ikke diskontert)
Investeringskostnader
(neddiskontert til 2020)
NETTO NÅVERDI (diff)
Rangering

Vest for
Nybyen
under

8 706

9 285

Vest for
Nybyen
under
samlet
(referanse)
9 219

Sundland
øst
over

8 062

8 598

8 537

8 146

605

-80

-

130

1

4

3

2

8 797

Sundland
vest
under

10 402
9 362
9 632
8 669
-1 980
750
5

Pukerud
under

9 907
9 174
- 3 770
6

Revidert tekst:
«Pukerud» har lengst kjøretid og kjørelengde, og i tillegg høyest investeringskostnader.
Nytt avsnitt: Konsekvenser i anleggsfasen
I forbindelse med byggingen av jernbanen vil det bli behov for anleggsveier, riggområder og andre
midlertidige anlegg. I tillegg vil det bli behov for midlertidige omlegginger av veier, gang- og
sykkelveier, annen infrastruktur. Det vil også være behov for områder for å deponere
overskuddsmasser fra tunnel- og gravearbeidene. Det vil i enkelte områder pågå en betydelig
massetransport inn og ut av anleggsområdene. Dette vil kunne påføre omgivelsene ulemper med
anleggstrafikk, støy og støv, rystelser og fare for utslipp.
Ved vurdering av konsekvenser i anleggsfasen kommer «Pukerud» kommer best ut, da denne
korridoren har lengst avstand mellom bebyggelse og en god del av anleggsarbeidene. Alternativene
for Vest for Nybyen og Sundland øst med løsmassetunnel vurderes som nest beste alternativ. En
løsmassetunnel virker som et avbøtende tiltak både for omfanget av anleggsområdet og utbredelsen
av støy sammenlignet med åpen byggegrop hele veien til påslaget for bergtunnel. Korridor Sundland
vest vurderes som det dårligste alternativet. Sundland vest vil bygges med åpen byggegrop frem til
bergpåhugget og tunnelen vil bli drevet også fra bysiden, i tillegg til fra tverrslagene. Dette gir økt
anleggstrafikk, økt støy til omgivelsene og økt omfang av anleggsområdet sammenlignet med
alternativene med løsmassetunnel.
Måloppnåelse
Alternativene som forutsetter kryssing over Sørlandsbanen har de laveste investeringskostnadene, det
rimeligste alternativet er «Vest for Nybyen over», deretter «Sundland øst». «Pukerud Sundland vest»
er det mest kostbare alternativet.
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Anbefaling, ny setning under beskrivelse av Pukerud
Dersom det etableres 4 spor mellom Drammen stasjon og avgrening ved Pukerud, vil med stor
sannsynlighet de ikke prissatte konsekvensene være mer negative.
Kap. 3.2.1 Korridor vest for Nybyen, følgende tekst er føyd til:
I høringsperioden er det fremkommet ny kunnskap knyttet anleggsgjennomføringen. Det er blant
annet gjennomført ytterligere grunnundersøkelser som grunnlag for valg av løsning. Jernbaneverket
har besluttet å benytte løsmassetunnel som løsning, og å forlenge løsmassetunnelen slik at den
starter nord for Konnerudgata. Konnerudgata vil ikke bli berørt i alternativene med kryssing under
Sørlandsbanen.
Kap. 3.2.2 Korridor Sundland vest, følgende tekst er føyd til:
Gjennom høringsuttalelser er det framkommet at traséen ikke kan gå under trafoen som tidligere
antatt, og en trasé vest for trafoen er derfor vurdert.
Kap. 3.2.4 Korridor Pukerud, følgende tekst er føyd til:
Det presiseres at Pukerud ikke har den kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de
andre korridorene. Dersom denne korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må
det være 4 spor fra Drammen stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud.
Kap. 4.2. Løsmassetunnel reduserer omfanget av berørte boliger:
Revidert tekst:
Foreløpig legges Det legges til grunn at den beste løsningen for å komme inn til bergpåhugget i
Strømsåsen, for alternativene i korridoren «Vest for Nybyen» og «Sundland øst», er å drive
løsmassetunnel på den siste strekningen inn mot påhugget. Å etablere en åpen byggegrop for en
betongkulvert helt inn mot påhugget for bergtunnelen er vurdert å være et svært omfattende
anleggsarbeid og vil utgjøre et vesentlig større inngrep overfor beboerne enn å drive løsmassetunnel
på denne strekningen.
Fig. 19 er byttet ut: Løsmassetunnel er forlenget og ligger under Konnerudgata.
Revidert tekst:
Det må imidlertid påregnes at boligene rett over tunnelen må innløses som en følge av at beboere vil
kunne føle ubehag ved driving av løsmassetunnelen rett under boligen. beboere vil kunne få ulemper i
anleggsfasen på grunn av arbeidet med injiseringskummer og forsterkning av grunnen, samt arbeidet
med tunneldrivingen.
Følgende tekst er oppdatert/ føyd til:
I korridoren Vest for Nybyen, ved valg av løsmassetunnel, vil 2-3 boliger måtte rives da de blir
liggende i området over kulvert med åpen byggegrop. Anslagsvis ti boliger over løsmassetunnelen må
påregnes innløst uten riving fordi det skal arbeides med grunnforsterkning fra injiseringskummer i
nærheten. Totalt blir ca. 12-13 boenheter direkte berørt. Ved åpen byggegrop vurderes det at i
underkant av ti boliger må rives. I tillegg antas det at seks til åtte boliger må innløses uten riving.
I «Sundland øst» vil omfanget være noe større enn i Vest for Nybyen. Med løsmassetunnel må
anslagsvis 2-4 boliger rives mens anslagsvis ti boliger antas å måtte innløses uten riving, samlet blir
ca. 12-14 boenheter direkte berørt. Ved åpen byggegrop er det vurdert at seks til åtte boliger må rives.
I tillegg bør det av hensyn til anleggsvirksomheten innløses anslagsvis seks boliger
I «Sundland vest» er det ikke mulig å bygge løsmassetunnel og Sørlandsbanen og byggingen vil skje i
åpen byggegrop frem til bergtunnel. Omfanget av bygninger som må rives vest for Sundland trafo er
vurdert å være minimum én firemannsbolig og to eneboliger. I tillegg vurderes én firemannsbolig og én
enebolig innløst uten riving pga. nærhet til anleggsområdet og ulemper i anleggsfasen. Anslagvis 11
boenheter vil bli direkte berørt i dette alternativet.
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Som tidligere beskrevet oppfyller ikke Pukerud krav knyttet til kapasitet. Dersom kapasitetsmålene
skal oppfylles og være sammenlignbar med de andre korridorene må det innføres fire spor på
strekningen fra Drammen til Pukerud. Dette medfører sannsynligvis riving av 6 firemannsboliger (24
boenheter) vest for Gulskogen stasjon, og ca. 24 boenheter blir direkte berørt.
Kap. 4.3. Bygging av kulverter og tunneler
Generelt er sjakt erstattet med injiseringskum
Teksten: For å unngå graving inn på eiendommer i området, er flere av sjaktene tenkt lokalisert i
lokale veier i området.
Er byttet ut med:
Injiseringskummene foreslås lokalisert utenfor lokale veier i området, slik at veiatkomster
opprettholdes.
Fjelltunnel er byttet ut med Bergtunnel
Midlertidig omlegging av veier
Revidert tekst:
Trasékorridorene krysser under flere viktige og tungt trafikkerte veier samt GS-veier. De viktigste
veiene må derfor legges om midlertidig, slik at trafikken kan opprettholdes. Dette gjelder i hovedsak
Professor Smiths alle, Konnerudgata («Vest for Nybyen over»), Skogliveien og Smithestrømsveien.

Kap. 4.4. Varighet av byggearbeidene, hele teksten er byttet ut med mer detaljert beskrivelse:
Byggetiden for de bygningsmessige arbeidene, spunting, graving, massetransport, kulvertbygging,
tilbakefylling, etc., fra avgreningen med Sørlandsbanen og inn til bergtunnelen er vurdert å ta ca. 3,5
år. Etter dette vil det foregå arbeider med spor og elektrotekniske installasjoner i tunnelen i ca. 1,5-2
år. Total byggetid er således beregnet å være ca. 5 år.
For åpen byggegrop fram til Konnerudgata og løsmassetunnel videre inn under bebyggelsen på
Danvik, vil byggetiden for de bygningsmessige arbeidene være i underkant av 3,5 år og arbeidene vil
ha vesentlig mindre eksponering for omgivelsene på Danvik sammenlignet med åpen byggegrop.
Byggetiden for underbygningsarbeidene for strekningen fra avgreningen med Sørlandsbanen og inn til
påhugget for løsmassetunnelen forventes å være ca. 5 år. Byggetiden for selve løsmassetunnelen er
vurdert å ta ca. 2,5 år. Arbeidet med byggegropen og løsmassetunnelen vil foregå parallelt, men det
må settes av ekstra tid i forbindelse med etablering av byggegropen inn mot påhugget for
løsmassetunnelen.
Etablering av riggområder og injiseringskummer for injisering av løsmassetunnelen tar kun ca. et halvt
år. Dette vil være den perioden hvor anleggsarbeidene merkes mest på Danvik. Selve injiseringen tar
også ca. et halvt år, men disse arbeidene foregår skjermet i injiseringskummene. Etter dette vil
tunnelarbeidene foregå under bakken via byggegropen nord for Konnerudgata. Drivingen og sikringen
av selve løsmassetunnelen hvor arbeidene foregår via byggegropen, er vurdert å ta ca. 1 år, mens
den permanente utstøpingen av den 275 m lange løsmassetunnelen deretter tar ca. et halvt år.
Det er grunnforsterkningen med injeksjon som er den mest tidkrevende delen av det å etablere
løsmassetunnelen. Dette er estimert til å ta ca. 16 måneder og må gjøres i forkant av tunneldrivingen.
Drivingen av den ca. 200 m lange løsmassetunnelen i Vest for Nybyen er anslått å ta ca. sju måneder,
men dette inkluderer kun arbeidene med selve tunneldriften inkludert den midlertidige sikringen.
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Kap. 5.1.7 Kryssing under Sørlandsbanen gir minst negative konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv
Nytt avsnitt:
Det er besluttet at eksisterende Vestfoldbane på strekningen Drammen – Kobbervikdalen skal
saneres, dette er ikke tatt med i konsekvensgradene i tabellen over. Dette innebærer bl. a. at barrieren
mellom Nybyen/Danvik og Strøm/Sundland vil forsvinne, og man vil kunne få et stort,
sammenhengende område for byutvikling. Det frigitte arealet kan benyttes til flere formål, f. eks.
boligbebyggelse og/eller etablering av større grøntområder/friområder til glede for beboerne. Bygging
av nytt dobbeltspor vil dermed ha betydelige positive virkninger for nærmiljøet.
I alternativet med kryssing over Sørlandsbanen i korridor Vest for Nybyen vil jernbanebroen utgjøre en
ny barriere, men den samtidige saneringen av Vestfoldbanen reduserer den negative konsekvensen
noe.
Kap. 5.2 Støy, strukturlyd og vibrasjoner
På grunn av utvidelse av området som er støyberegnet til gjeldende parsellslutt i Kobbervikdalen, er
kostnader for lokale støytiltak revidert (revidert i august 2016):
Tidligere kostnader (mill.kr.)
Kobbervikdalen 200 km/t
Kobbervikdalen 160 km/t

0,7
0,5

Endret til:
Kobbervikdalen 200 km/t
Kobbervikdalen 160 km/t

9
5

Kap. 5.3.1 Dagens situasjon og vedtatte planer
Hvis Eksisterende Vestfoldbane vil utgå, og dette vil kunne ha positive konsekvenser for byutviklingen.
Kap. 5.4 Kulturminner og kulturmiljø
Revisjon august 2016:
Verdikart er revidert, KM5 har endret verdi fra Liten til Middels verdi:

Figur 33: Kulturminner og kulturmiljø - verdikart. Norconsult 2016
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Supplert med nytt kartutsnitt Danvik – Fjell:

Figur 32: Kulturminneregistering området Danvik-Fjell

Beskrivelsen for KM5 er endret:
Området vest for dagens jernbanelinje og sør for Smithestrøm lystgård, er et område med mange
hus av typen to- eller flerfamiliebolig fra slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet.
Området omfatter husene langs 2. Strøm terrasse og 3. Strøm terrasse som er avmerket som et
område av høy verdi i kommunens kulturminneregistreringer. Byggene langs disse gatene har et
enhetlig preg og har klare arkitektoniske kvaliteter. Generelt i det avmerkede kulturmiljøområdet er
husene i hovedsak bygget i tre med trekk fra sveitserstil, men en del av byggene har også stiltrekk
fra jugend og noen har et funksjonalistisk uttrykk. Flere av boligene var funksjonærboliger
sannsynligvis knyttet til jernbanedriften. Byggene er registrert i SEFRAK registeret men ingen av
dem er fredet.
Området som helhet har en tidstypisk byggeskikk med bygg som har gjennomgått en del endringer
men har likevel beholdt sitt arkitektoniske særpreg og enkelte bygg har høye arkitektoniske
kvaliteter. Bygningsmiljøet er representativt for epoken men ikke lenger typisk.
Verdi: Middels
Revisjon november 2016:
Kap. 5.4.1
I tilknytning til verdivurderinger, er det beskrevet nærmere om verdifastsettelse ihht håndbok V712:
Verdivurderinger er gjennomført ihht håndbok V712 og er gjort for avgrensede kulturmiljøer. Verdien
til de enkelte kulturmiljøene er angitt på en tredelt skala: liten – middels – stor. Verdiområdene er
definert ut fra en hensiktsmessig vurdering i forhold til tiltakets innvirkning på områdene. Til grunn for
områdeinndelingen ligger først og fremst kommunens kulturminne-registreringskart, men også data fra
Askeladden og egne vurderinger basert på befaring og hensyn til dette spesielle tiltaket.
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Under verdivurdering av hvert område er det presisert hvilken verdi objektene eller områdene har ihht
nasjonal vernestatus og Drammen kommunes verdiregistreringer:
KM2: Gulskogen stasjon
Stasjonsbygningen har klare arkitektoniske kvaliteter og har som objekt stor verneverdi [33], mens
kulturmiljøet som helhet etter metode V712 får middels verdi.
KM 3: Nybyen og Fraktgodsterminalen
Nybyen er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for sentrum et kulturmiljø med høy
verneverdi [33]. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt
middels verdi.
KM 5: Område sør for Professor Smiths alle
Området er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Danvik-Fjell et kulturmiljø med høy
verneverdi [33]. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt
middels verdi.
KM 6: Sundlandområdet
Sundland er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Gulskogen et kulturmiljø med høy
verneverdi [33]. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt
middels verdi.
KM9: Stormoen:
Stormoen er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Gulskogen et kulturmiljø med høy
verneverdi [33]. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt liten til
middels verdi.
Kap. 5.5.4 Konsekvenser for landskapsbilde
«Sundland vest» – stor negativ konsekvens
Revidert tekst:
I foten av Strømsåsen vil flere boliger måtte rives eller innløses, og en del av den bevaringsverdige
industribebyggelsen på Sundland går med. Antakelig er det i dette korridoralternativet ingen boliger
som må rives, men en del av den bevaringsverdige industribebyggelsen på Sundland går med. Som
for «Sundland øst» vil det skje inngrep i allébeplantningen i Professor Smiths alle, men der på et
begrenset parti sammenlignet med inngrepene i trerekken ved Strømsgodset kirkegård
Kap. 5.9.1 Funksjonalitet
Revidert tekst:
Det samme gjelder for «Sundland øst», «Sundland vest» og «Pukerud» hvor stigningsforholdene
heller ikke er innenfor normale krav, men til dels langt utenfor.
Kap. 5.9.3 Dagens Vestfoldbane
Revidert tekst:
Dersom spor for dagens Vestfoldbane ikke forutsettes benyttet til jernbaneformål, bør mulighetene
dette medfører undersøkes nærmere.

Kap. 5.9.2 Kapasitet og robusthet
Under oppsummering av kapasitet er det suppler med:
For å oppnå tilstrekkelig kapasitet, må det være 4 spor fra Drammen stasjon til avgreningspunktet ved
Pukerud.
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Kap. 6.2.3 Massehåndtering og vannbalanse.
Med bakgrunn i grunnundersøkelser er det ny kunnskap knyttet til grunnvann. Det er lagt inn en
beskrivelse av hvordan grunnvannet står på ulike i Drammen:
I området for korridorene står grunnvannet relativt høyt, men dette avtar mot Strømsåsen.
Grunnvannet står på ulike nivåer i Drammen. Ved Drammen stasjon står grunnvannet høyt. Ved
Sundland er det et sammenhengende grunnvannsspeil som varierer mellom kote 1,5 og 3. Der berget
stiger oppover Strømsåsen følger grunnvannet stort sett bergoverflaten.

Kap. 6.3 Avgrening fra Sørlandsbanen
Korridor Vest for Nybyen
Revidert tekst:
En løsmassetunnel vil redusere omfanget av anleggsarbeidene i dagen. En åpen byggegrop vil gi mer
spuntarbeid og mer graving. En løsmassetunnel kan redusere omfanget av bygg som må rives
sammenlignet med bygging med åpen byggegrop. En løsmassetunnel vil medføre noe sjakting og
injisering i grunnen der det skal etableres tunnel, men generelt redusere belastningen av
anleggsarbeidet for omgivelsene.
En løsmassetunnel vil redusere omfanget av anleggsarbeidene i boligområdene vesentlig
sammenlignet med bygging med åpen byggegrop helt frem til bergpåhugg. En løsmassetunnel vil
redusere omfanget av bygg som må rives samt redusere støyutbredelsen og barrierevirkningen.
Bygging med løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata vil totalt sett gi mindre
støybelastning i nærområdet sammenlignet med bygging av åpen byggegrop.
Ny tekst:
Bygging med løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata vil totalt sett gi mindre
støybelastning i nærområdet sammenlignet med bygging av åpen byggegrop.
Supplert med tekst til slutt i avsnitt:
Anleggsarbeidet på bysiden for korridor Vest for Nybyen vurderes samlet sett til å ha middels til liten
negativ konsekvens for omgivelsene ved løsmassetunnel og middels negativ konsekvens ved åpen
byggegrop helt frem til bergtunnelen.
Konsekvensgrad for støy ved bygging av løsmassetunnel er endret fra stor til middels negativ
konsekvens.
Korridor Sundland øst
Supplert med tekst til slutt i avsnitt:
Anleggsarbeidet på bysiden for korridor Vest for Nybyen vurderes samlet sett til å ha middels til liten
negativ konsekvens for omgivelsene ved løsmassetunnel og middels negativ konsekvens ved åpen
byggegrop helt frem til bergtunnelen.
Konsekvensgrad for støy ved bygging av løsmassetunnel er endret fra stor til middels negativ
konsekvens.
Korridor Sundland vest:
Ny tekst:
Gjennom høringsperioden har det fremkommet at jernbanetraseen ikke kan gå i nærheten av
Sundland trafostasjon. Traseen vil måtte gå vest for trafostasjonen da en trasé på østsiden vil komme
i konflikt med Tilfartsvei vest, del II.
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Sundland vest» vil være et vesentlig inngrep i området, og omfanget av negative virkninger for
nærmiljøet vil være omtrent det samme som i de to tidligere omtalte korridorene, både når det gjelder
riving av boliger, støy og visuelle virkninger.
Støyberegningene for «Sundland vest» omfatter i hovedsak arbeider forbundet med etablering av
byggegrop for kulvert. I tillegg skal det drives 1200 m med tunnel fra området ved Sundland
trafostasjon. Det er disse arbeidene som anses å gi mest støy i dette området. Sammenlignet med
alternativene i Vest for Nybyen blir massetransporten på veinettet ca. dobbelt så stor.
men nærmiljøet vurderes som klart mindre utsatt for negative effekter enn i de to tidligere omtalte
korridorene, både når det gjelder riving av boliger, direkte arealbeslag, støy og visuelle virkninger.
I konsekvenstabell er «Anleggsområde, omfang» endret fra middels til stor negativ konsekvens som
følge av omlegging utenfor Sundland trafo og driving av 1200 m tunnel fra bysiden.
Konsekvensgrad for trafikk og støy ved bygging av løsmassetunnel er endret fra middels til stor
negativ konsekvens.
Konsekvensgrad for nærmiljø og friluftsliv er endret fra liten til middels negativ til middels negativ.
Samlet konsekvensgrad for Sundland vest er endret fra middels til liten negativ til middels negativ.
Pukerud
Konsekvensgrad for Naturressurser er endret fra middels til liten negativ til middels negativ (var feil i
forrige versjon)
Kap. 6.4. Tunnel og tverrslag
Nytt avsnitt: 6.4.1 Løsmassetunnel
Løsmassetunnel er aktuelt for hhv. korridor Vest for Nybyen og Sundland øst og vil fungere som
avbøtende tiltak for åpen byggegrop hele veien til tunnelpåhugget for bergtunnelen.
Jernbaneverket har besluttet å bygge med løsmassetunnel for alternativet Vest for Nybyen. Det er
også besluttet at løsmassetunnelen skal begynne nord for Konnerudgata slik at denne gaten ikke
berøres i anleggsperioden.
6.7 Oppsummering konsekvenser i anleggsfasen
Opprinnelig tekst:
Revidert tekst:
«Pukerud» kommer best ut i denne vurderingen da denne korridoren har lengst avstand mellom
bebyggelse og en god del av anleggsarbeidene og dermed noe mindre støy- og støvbelastning for 3.
person/boliger/bebyggelse.
Alternativene for Vest for Nybyen, «Sundland vest» og «Sundland øst» vurderes som like. «Sundland
vest» er bedre i forhold til støy og nærmiljø, men kommer noe dårligere ut i forhold til naturressurser.
Alternativene med løsmassetunnel skiller seg ut som klart gunstigere enn alternativene med åpen
byggegrop hele veien til påhugget for bergtunnel.
Alternativet med hastighet 160-200 km/t i Kobbervikdalen kommer best ut på bl.a. grunn av redusert
støybelastning for boliger og mindre inngrep i naturressurser sammenlignet med traseer for 200 km/t
og 160 km/t på eksisterende bru. Vurderingene gjelder imidlertid kun første utbyggingsetappe. Ved
senere utbygging til trasé for 200 km/t vil vurderingene være tilnærmet lik denne.
Alternativene for Vest for Nybyen med løsmassetunnel vurderes som nest beste alternativ, deretter
«Sundland øst». En løsmassetunnel virker som et avbøtende tiltak både for omfanget av
anleggsområdet og utbredelsen av støy sammenlignet med åpen byggegrop hele veien til påslaget for
bergtunnel. Dette bidrar dermed til at korridorer med løsmassetunnel kommer godt ut. Jernbaneverket
har besluttet å bygge med løsmassetunnel for korridor Vest for Nybyen.
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«Sundland vest» vurderes som det dårligste alternativet. «Sundland vest» vil bygges med åpen
byggegrop frem til bergpåhugget og tunnelen vil bli drevet også fra bysiden, i tillegg til fra tverrslagene.
Dette gir økt anleggstrafikk, økt støy til omgivelsene og økt omfang av anleggsområdet sammenlignet
med alternativene med løsmassetunnel. Generelt vurderes alternativene med åpen byggegrop til å gi
størst konsekvenser i anleggsfasen og kommer derfor dårligst ut.
Alternativet med hastighet 200 km/t i Kobbervikdalen kommer best ut på grunn av redusert
støybelastning for boliger sammenlignet med trinnvis utbygging fra 160 km/t til 200 km/t og 160 km/t
på eksisterende bru.
Kap. 7.3 Prissatte konsekvenser
Tabeller og tekst er oppdatert med nye tall for Sundland vest:
Tabell 2: Investeringskostnader. Beløp i mill. 2015-kroner

Investeringskostnader
(ikke diskontert)
Investeringskostnader
(neddiskontert til 2020)
Forskjell fra Vest for
Nybyen under samlet
(neddiskontert til 2020)

Vest for
Nybyen
over
8 706

Vest for
Nybyen
under
9 285

Vest for
Nybyen under
samlet (ref)
9 219

Sundland
øst
over
8 797

8 062

8 598

8 537

8 146

-485

65

-

-400

Sundland
vest
under
10 402
9 362
9 632
8 669
1 120
135

Pukerud
under
9 907
9 174
650

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av de ulike alternativene er et direkte resultat av kjøretid og
kjørelengde for tog mellom Drammen og Sande og investeringskostnadene. «Pukerud» har lengst
kjøretid og kjørelengde og i tillegg høyest investeringskostnader. «Pukerud» har dermed en netto
nåverdi som er 3.770 mill. kroner lavere enn «Vest for Nybyen under samlet» (referansealternativet).
Deretter følger «Sundland vest» med 750 1.980 mill. kroner lavere netto nåverdi enn
referansealternativet. «Sundland øst» og «Vest for Nybyen over» har begge en netto nåverdi som er
høyere enn referansealternativet, hvor «Vest for Nybyen over» har høyest verdi. «Vest for Nybyen
under» har marginalt lavere nettonåverdi sammenlignet med referansealternativet.
Tabell 27: Økonomisk analyse - netto nåverdi, forskjell fra referansealternativet (Vest for Nybyen under samlet).
Beløp i mill. 2015-kroner, neddiskontert til 2020.

Vest for
Nybyen
over

Sundland
øst
over

Sundland
vest
under

Pukerud
under

-

-

-

-120

-170

-870

Operatørnytte

-

-

-

-

-

-

Offentlig nytte

-

-

-

-60

-115

-580

Nytte for tredje part

-

-

-

-25

-40

-195

25

-3

-

-130

-1 195

Skattefinansieringskostnad

-95

12

-

-65

Brutto nåverdi1

120

-15

-

-270

-485

65

-

-400

605

-80

-

130

1

4

3

2

-280
235
255
55
-860
-615
1 120
135
-1 980
-750
5

Investeringskostnader
NETTO NÅVERDI 2
Rangering
2

Vest for
Nybyen
under
samlet
(ref)

Trafikantnytte

Restverdi

1

Vest for
Nybyen
under

Brutto nåverdi=(nytte+restverdi)-skattefinansieringskostnad
Netto nåverdi= brutto nåverdi - investeringskostnad
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280
-3 120
650
-3 770
6

Kap. 8.3 Konklusjon risiko og sårbarhet
Nytt avsnitt:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata. Konnerudgata ikke blir berørt i anleggsfasen.
Dette innebærer at byggegropen blir noe kortere. Faren for skade på 3. person er derfor noe redusert
for alternativ Vest for Nybyen. Endringer i trasé for Sundland vest vil ikke påvirke resultatet av ROSanalysen.
Kap. 10.1.1 «Vest for Nybyen over» har den høyeste nåverdien
Tabell oppdatert med nye kostnader og nåverdi for Sundland vest:
Tabell 29: Økonomisk analyse - investeringskostnad (mill. 2015-kr), netto nåverdi (forskjell fra
referansealternativet, mill. 2015-kroner, neddiskontert til 2020)

Investeringskostnader
(ikke diskontert)
Investeringskostnader
(neddiskontert til 2020)
NETTO NÅVERDI (diff)

Vest for
Nybyen,
over

Vest for
Nybyen
under

Sundland
øst
over

Sundland
vest
under

Pukerud
under

9 285

Vest for
Nybyen
under
samlet
(ref)
9 219

8 706

8 797

9 907

8 062

8 598

8 537

8 146

+605

-80

-

+130

1

4

3

2

10 402
9362
9 632
8669
-1980
-750
5

Rangering

9 174
-3 770
6

Revidert tekst:
«Pukerud» har lengst kjøretid og kjørelengde og i tillegg høyest investeringskostnader. «Pukerud» har
dermed en netto nåverdi som er 3.770 mill. kroner lavere enn «Vest for Nybyen under samlet»
(referansealternativet). Deretter følger «Sundland vest» med 750 1.980 mill. kroner lavere netto
nåverdi enn referansealternativet.
Kap. 10.1.2 «Vest for Nybyen under samlet» er best ved vurdering av ikke prissatte
konsekvenser
Ny tekst:
Det er et vesentlig forhold at «Pukerud» ikke har den kapasitet og fleksibilitet for framtidig
jernbanetrafikk som de andre korridorene. Den er derfor ikke direkte sammenlignbar. For å oppnå
tilstrekkelig kapasitet, må det være 4 spor fra Drammen stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En
utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre store konsekvenser for de tilstøtende
eiendommene, sannsynligvis må seks firemannsboliger innløses og rives.
Kap. 10.4 Måloppnåelse
God funksjonalitet og kapasitet for banesystemet
«Pukerud» har klart dårligst kapasitet
Supplert med: og vil ikke være akseptabel for et fremtidsrettet jernbanetilbud.
Lave investeringskostnader
Revidert tekst:
Alternativene som forutsetter kryssing over Sørlandsbanen har de laveste investeringskostnadene, det
rimeligste alternativet er «Vest for Nybyen over», deretter «Sundland øst». «Pukerud Sundland vest»
er det mest kostbare alternativet.
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Oppsummering måloppnåelse
Oppdatert tabell:
Tabell 3: Måloppnåelse, rangering av alternativene

Vest for
Nybyen
over
God funksjonalitet og kapasitet
Kort reisetid
Lave investeringskostnader
Minst mulig inngrep i natur-,
kultur- og landbruksinteresser
Miljøvennlig transport og
ønsket tettstedsutvikling

Vest for
Nybyen
under

4
1
1
5

2
1
4
2

Vest for
Nybyen
under
samlet
1
1
3
1

6

1

1
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Sundland
øst
over

Sundland
vest
under

Pukerud
under

4
4
2
6

3
5
65
4

4
6
56
3

5

3

4

5. NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV
Generelt er beskrivelse av alternativer skrevet om fra skal utredes til er utredet, samt fra vurderes til er
vurdert.
Sammendrag
Ny tekst:
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata.
Konnerudgata blir ikke berørt. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg av løsning. For
løsmassetunnel foreligger det økt kunnskap knyttet til omfang av anleggsarbeidene og utstrekning i
tid. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at traséen ikke kan gå under
trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen. Det er også avklart at sporområdet
til dagens Vestfoldbane vil bli frigitt når nytt dobbeltspor er tatt i bruk. Framtidig arealbruk er ikke
avklart.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må seks firemannsboliger innløses
og rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Rapporten er revidert med disse nye innspillene og forutsetningene.
Revidert tekst:
Mange boliger som ligger like ved eksisterende Vestfoldbane vil imidlertid bli langt mindre
støypåvirket, da togtrafikken her reduseres betydelig blir borte. Det frigitte arealet for eksisterende
Vestfoldbane vil kunne benyttes til ulike formål, som f. eks. tilrettelagt grøntområde, og tiltaket vil da gi
positive virkninger.
Korridor vest for Nybyen og korridor Sundland øst medfører begge betydelige inngrep i eksisterende
bebyggelse i anleggsfasen, og flere boliger vil måtte rives og innløses. De nærliggende boligene vil bli
svært utsatt for støy og visuelle virkninger, og grøntområdene vil enten være utilgjengelige eller
uegnet for lek og rekreasjon mens arbeidet pågår. Arealbeslaget vil også skape en barriere mellom
bebyggelsen på hver side, og derav ulemper for gang- og sykkeltrafikken. Bygging av løsmassetunnel
vil være en klart mer skånsom løsning enn bygging i åpen byggegrop, da færre boliger vil bli revet og
innløst, i tillegg til at de øvrige ulempene knyttet til anleggsarbeidet reduseres.
I korridor Sundland vest vil Vestfoldbanen gå i kulvert under Sørlandsbanen, og videre gjennom
Sundlandområdet og inn i fjelltunnel vest for Sundland trafo. Kulverten vil overdekkes, slik at området
kan settes i stand slik det opprinnelig var, samt utnyttes til planlagte bolig- og næringsformål, med
noen restriksjoner. Dagstrekningen er noe lenger enn i korridor Vest for Nybyen og Sundland øst, og
den økte støybelastningen vil dermed berøre flere boliger. Støyskjerming forutsettes.
Korridorene Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest medfører betydelige inngrep i
eksisterende bebyggelse i anleggsfasen, og boliger vil måtte rives og innløses. De nærliggende
boligene vil bli svært utsatt for støy og visuelle virkninger. Når det gjelder korridor Vest for Nybyen og
Sundland øst vil grøntområdene enten være utilgjengelige eller uegnet for lek og rekreasjon mens
arbeidet pågår, og arealbeslaget vil også skape en barriere mellom bebyggelsen på hver side, og
derav ulemper for gang- og sykkeltrafikken. I korridor Pukerud vil ingen boliger vil bli revet eller innløst
i anleggsfasen, men de nærmeste boligene vil bli utsatt for støy over grenseverdiene. Dersom
Pukerud skal være et reelt alternativ med tilstrekkelig kapasitet, vil 6 firemannsboliger vest for
Gulskogen stasjon sannsynligvis måtte innløses og rives.
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Kap. 2.1 Hensikt
Ny tekst:
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata.
Konnerudgata blir ikke berørt. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg av løsning. For
løsmassetunnel foreligger det økt kunnskap knyttet til omfang av anleggsarbeidene og utstrekning i
tid. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at traséen ikke kan gå under
trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen. Rapporten er revidert med disse
nye innspillene og forutsetningene.
Kap 2.3 Utredningskorridorer
Omtale av korridorer og alternativer er oppdatert.
Kap 2.3.1 Drammen stasjon – Gulskogen stasjon
Supplert tekst til slutt i avsnitt:
For stasjonene skal ulike alternativer vurderes. Første del av strekningen mellom Drammen og
Gulskogen, som ligger etter avgrening for ny Vestfoldbane, vil være sammenfallende for alle
løsningene og ikke ha betydning for valg av korridor, med unntak av Pukerud.
Kap. 2.3.2 Avgrening for Vestfoldbanen fra bysiden.
Revidert tekst:
Figuren på neste side viser utredningskorridorene. De foreslåtte avgreningene på bysiden har fått
benevnelsene Korridor Vest for Nybyen, Korridor Sundland øst, Korridor Sundland vest og Korridor
Pukerud.
For å bedre trafikkavviklingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, skal det vurderes forutsettes
planskilt kryssing mellom de to banene vest for Drammen stasjon.
Korridor vest for Nybyen
Det skal utredes to alternative løsninger for planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen:



Vestfoldbanen i kulvert under Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.
Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.

For begge disse
Det er utredet tre alternative løsninger for planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen:




Vest for Nybyen, under: Sporene for Vestfoldbanen legges i kulvert under Sørlandsbanen og
inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.
Vest for Nybyen under samlet: Sporene for Vestfoldbanen legges samlet i kulvert under
Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.
Vest for Nybyen, over: Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for
Smithestrøm gård.

For alle alternativene kreves lange og dype byggegroper inn i eksisterende bebyggelse i
anleggsperioden da det er dypt til berg. Det er utredet en løsning med løsmassetunnel for å begrense
inngrepene. Konsekvenser av åpen byggegrop er også vurdert. Eksisterende infrastruktur som veier
og GS-veier blir også berørt i anleggsperioden.
Korridor Sundland vest:
Beskrivelsen er oppdatert med informasjon fra høringsinnspillene:
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Vestfoldbanen i kulvert under Sørlandsbanen på tvers av Sundland og inn i åsen i nærheten av
Sundland Trafo (Skogliveien 43) er utredet. Det er ikke aksept for å bygge tunnel under trafo, og trasé
vil derfor måtte legges vest for trafoen. Korridoren vil ligge under terreng på Sundland og medføre
omfattende midlertidig stengning eller omlegging av eksisterende spor, samt berøre øvrig
eksisterende infrastruktur. Alternativet vil berøre planlagte byutviklingsområder på Sundland.
Korridor Pukerud
Beskrivelsen er oppdatert med informasjon om kapasitet:
Korridor Pukerud har ikke den kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre
korridorene. Dersom denne korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, vil dette
kreve fire spor fra Drammen stasjon og til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på
denne strekningen vil medføre store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må
6 firemannsboliger innløses og rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes
en korridor som i minst mulig grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av
traseen til grunn.
Kap. 2.3.5 Dagens Vestfoldbane
Endret tekst:
Framtidig arealbruk for sporområdet til dagens Vestfoldbane er ikke avklart. Arealet vil bli frigitt når
nytt dobbeltspor er tatt i bruk.
Blant annet vil beslutningen om framtidig godsterminalstruktur kunne påvirke bruken av eksisterende
jernbanetrase. Alternativ bruk av eksisterende jernbanespor på Vestfoldbanen kan ha konsekvenser
knyttet til de ulike korridorene, og vurderes for relevante fagtema. Alternativ bruk av eksisterende
jernbanespor på Vestfoldbanen kan ha konsekvenser knyttet til de ulike korridorene, og er vurdert.
Generelt for kapittel 6 (omfangs- og konsekvensvurderinger)
Antall boliger som vil rives og innløses er spesifisert. Det antas at revne boliger vil kunne settes opp,
men at dette må vurderes i detaljplanen. Under avbøtende tiltak er det presisert at det vil etableres
støyskjerming i anleggsfasen.
Sjakt erstattet med injiseringskum
Test om boliger tett ved eksisterende Vestfoldbane endret:… bli langt mindre støypåvirket, da
togtrafikken her blir borte reduseres betydelig.
Avbøtende tiltak
Justert tekst, gjelder alle alternativer:
Det vil bli etablert støyskjerming i anleggsfasen, slik at støybelastningen for den nærliggende
bebyggelsen reduseres til et nivå under grenseverdiene. Støyskjerming forutsettes i driftsfasen.
Kap.6.1.1 Drammen stasjon
Omfang
Anleggsfasen
Revidert tekst:
Med unntak av kortere perioder på 1-2 dager vil elvepromenaden være åpen for ferdsel på
strekningen under Bybrua,uavhengig om denne bygges om eller ikke.
Driftsfasen
Revidert tekst:
Elvepromenaden vil med de nye planene for stasjonsområdet være enda lettere tilgjengelig enn i dag,
da det vil etableres nye atkomster mellom plattformene og Bybrua. Det grønne bufferarealet mellom
elvepromenaden og stasjonsområdet kan bli noe smalere blir borte, …………
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Kap. 6.1.3 Vurderinger av løsmassetunnel (Nytt avsnitt)
I de tre alternativene for korridor Vest for Nybyen og for Sundland øst er det vurdert løsninger med
både løsmassetunnel og åpen byggegrop. Løsningen med åpen byggegrop helt frem til fjellpåhugget
har merkbart større negative virkninger for nærliggende boligbebyggelse, og medfører riving av flere
boliger sammenlignet med løsmassetunnel. Under høringsperioden er det bestemt at det skal
etableres en løsmassetunnel. I alternativet Vest for Nybyen vil det kun være aktuelt med åpen
byggegrop på en kortere strekning. I alternativene med kryssing under Sørlandsbanen, berøres ikke
Konnerudgata.
Kap. 6.1.4 Korridor Vest for Nybyen, kryssing over - med løsmassetunnel
Omfang
Anleggsfasen
Bearbeidet tekst:
I dette alternativet vil det bygges bro over Sørlandsbanen, deretter en kort strekning med åpen
byggegrop der det etableres kulvert, og videre løsmassetunnel frem til påhugget i fjell. For
løsmassetunnelen bli det bli arbeidet fra injiseringskummer. Disse vil være lokalisert innenfor
avskjermede områder med liten anleggstrafikk. Inngrepene i anleggsfasen medfører riving av 2-3
boliger og innløsing av ca. 10 boliger. Det vil være betydelig støy i forbindelse med ramming av
friksjonspæler, spunting og sjakting, og deler av nabolaget vil bli utsatt for støynivå over
grenseverdiene, jfr. støyrapporten. Lassebakken barnehage vil bli liggende nær anleggsområdet, men
i såpass avstand at drift av barnehagen vurderes som forsvarlig i denne perioden. Anleggsarbeidet vil
pågå i ca. tre og et halvt år, men arbeidet med selve løsmassetunnelen i dagen er begrenset til ett år.
Brokonstruksjonen vil være svært eksponert mot omgivelsene, og anleggsområdet og/eller
riggplassene vil beslaglegge den delen av grøntområdet som er skrotemark, samt den delen av
grøntområdet som ligger lengst nord. Selve parkområdet rundt Smithestrøm gård forventes ikke å bli
direkte berørt, men vil være vanskelig tilgjengelig og/eller uegnet for rekreasjon og fritidsaktiviteter i
hele byggeperioden. Dette medfører at beboerne i området midlertidig vil miste en viktig verdi som har
betydning for trivselen.
Veier vil bli lagt om midlertidig og det vil bli etablert broer over anleggsområdene i traseen for
eksisterende vei, med areal for både myke trafikanter og kollektiv- og biltrafikk. Professor Smiths allé
og Konnerudgata blir berørt og må legges om. Omlegging av trafikken til midlertidige omkjøringer
samt tilbakelegging av trafikken, forutsettes å skje nattestid når trafikknivået er på sitt laveste. Til tross
for de midlertidige atkomstløsningene vil anleggsområdene kunne oppleves som en barriere mellom
bebyggelsen på Sundhaugen og bebyggelsen i Nybyen.
Transport av masser og anleggsmateriell vil øke trafikkbelastningen i Konnerudgata og Professor
Smiths allé. Sammenlignet med eksisterende trafikknivå, er økningen marginal. Tungtransportene
innebærer også en viss risiko for ulykker som kan involvere andre kjøretøy og myke trafikanter.
Driftsfasen:
Revidert tekst:
Samtidig vil mange boliger som ligger lenger unna den nye jernbanen, men tett ved eksisterende
Vestfoldbane, bli langt mindre støypåvirket, da togtrafikken her reduseres betydelig blir borte.

Tekst med vurdering knyttet til sanering av dagens jernbane er samlet i nytt avsnitt 6.1.14, slettet i
delkapitlene:
Med sanering av dagens jernbane
En sanering av dagens jernbanespor gjennom området vil kunne ha en viss betydning for
konsekvensene i driftsfasen. En av barrierene mellom Nybyen/Danvik og Strøm/Sundland vil
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forsvinne, og det frigitte arealet kan benyttes til flere formål, f. eks. vil man kunne opparbeide et større,
sammenhengende grøntområde/friområde til glede for beboerne i området. Omfanget vil i beste fall
kunne reduseres til middels til stort negativt.
Stort

Middels

Lite

negativt

negativt

negativt

Intet

Lite
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
Driftsfasen
Vurdering knyttet til sanering av dagens jernbane er samlet i nytt avsnitt 6.1.14, slettet i delkapitlene:
Ved en sammenstilling av verdi og omfang vil konsekvensen være stor negativ (---). Ved sanering av
dagens jernbane vil konsekvensen kunne reduseres til middels til stor negativ (--/---).

Kap. 6.1.5 Korridor Vest for Nybyen, kryssing over - med open byggegrop
Anleggsfasen
Revidert tekst:
Dersom anleggsarbeidet foregår i åpen byggegrop helt fram til bergpåhugget, vil det bli dype
skjæringer i løsmassene, og boligbebyggelsen på begge sider av Professor Smiths allé vil bli sterkt
utsatt.
Driftsfasen:
Bearbeidet tekst:
Det antas at de fleste boliger som rives kan settes opp igjen. Dette må vurderes i detaljplanen når
trasé er fastlagt og øvrige forhold er klarlagt. Det kan imidlertid bli restriksjoner på type bygg med
bakgrunn i grunnforhold og hensyn til støy, strukturlyd og vibrasjoner. Konnerudgata og Professor
Smiths allé vil være tilpasset den nye situasjonen, og trafikken vil gå som normalt. Omfanget vurderes
som stort negativt.
Konsekvens
Driftsfasen
Vurdering knyttet til sanering av dagens jernbane er samlet i nytt avsnitt 6.1.14, slettet i delkapitlene:
Ved en sammenstilling av verdi og omfang vil konsekvensen være stor negativ (---). Ved sanering av
dagens jernbane vil konsekvensen kunne reduseres til middels til stor negativ (--/---).

Kap. 6.1.6 Korridor Vest for Nybyen, kryssing under – med løsmassetunnel
Det vises til teksten i avsnittet over. I tillegg er det gitt en mer detaljert beskrivelse av omfang i
driftsfasen, samt en tydeligere begrunnelse for fastsettelsen av konsekvensgrad.
Bearbeidet tekst som beskriver omfang:
Anleggsfasen
Alternativet vil gå i kulvert under Sørlandsbanen og et stykke videre etter kryssingspunket, men
størstedelen av strekningen frem til påhugget i fjell vil bygges i løsmassetunnel som starter nord for
Konnerudgata. For løsmassetunnelen bli det bli arbeidet fra injiseringskummer. Disse vil være
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lokalisert innenfor avskjermede områder med liten anleggstrafikk. Inngrepene i anleggsfasen medfører
riving av 2-3 boliger og innløsing av ca. 10 boliger. Totalt blir ca. 12-13 boenheter direkte berørt. Det
vil være betydelig støy i forbindelse med spunting og sjakting, og deler av nabolaget vil bli utsatt for
støynivå over grenseverdiene, jfr. støyrapporten. Lassebakken barnehage vil bli liggende nær
anleggsområdet, men i såpass avstand at drift av barnehagen vurderes som forsvarlig i denne
perioden. Anleggsarbeidet vil pågå i ca. tre og et halvt år, men arbeidet med selve løsmassetunnelen i
dagen er begrenset til et år.
Anleggsområdet og/eller riggplassene vil beslaglegge den delen av grøntområdet som er skrotemark,
samt den delen av grøntområdet som ligger lengst nord. Selve parkområdet rundt Smithestrøm gård
forventes ikke å bli direkte berørt, men vil være vanskelig tilgjengelig og/eller uegnet for rekreasjon og
fritidsaktiviteter i hele byggeperioden. Dette medfører at beboerne i området midlertidig vil miste en
viktig verdi som har betydning for trivselen.
Veier vil bli lagt om midlertidig og det vil bli etablert broer over anleggsområdene i traseen for
eksisterende vei, med areal for både myke trafikanter og kollektiv- og biltrafikk. Professor Smiths allé
blir berørt og må legges om, mens Konnerudgata ikke blir berørt. Omlegging av trafikken til
midlertidige omkjøringer samt tilbakelegging av trafikken, forutsettes å skje nattestid når trafikknivået
er på sitt laveste. Til tross for de midlertidige atkomstløsningene vil anleggsområdene kunne oppleves
som en barriere mellom bebyggelsen på Sundhaugen og bebyggelsen i Nybyen.
Transport av masser og anleggsmateriell vil øke trafikkbelastningen i Konnerudgata og Professor
Smiths allé. Sammenlignet med eksisterende trafikknivå, er økningen marginal. Tungtransportene
innebærer også en viss risiko for ulykker som kan involvere andre kjøretøy og myke trafikanter.
Omfanget av riving/innløsing av boliger, støy, direkte/indirekte arealbeslag, redusert tilgjengelighet og
trafikkutfordringer vil være omtrent det samme som i alternativet med kryssing over Sørlandsbarnen,
men nærmiljøet vil bli spart for de visuelle virkningene av brobyggingen. Omfanget vurderes som stort
negativt

Stort

Middels

Lite

negativt

negativt

negativt

Intet

Lite
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen
Den nye Vestfoldbanen vil gå i overdekket kulvert og løsmassetunnel gjennom området, og dette
innebærer at arealet over i stor grad kan tilbakeføres til dagens situasjon, eller om ønskelig
videreutvikles. Som følge av økningen i togtrafikk på dagstrekningen fra Drammen stasjon til kryssing
av Sørlandsbanen vil den nærmeste bebyggelsen bli noe mer støyutsatt en tidligere, mens mange
boliger som ligger lenger unna den nye jernbanen, men tett ved eksisterende Vestfoldbane, vil bli
langt mindre støypåvirket, da togtrafikken her reduseres betydelig. Støyskjerming forutsettes for
utsatte boliger.
Det antas at de fleste boliger som rives kan settes opp igjen. Dette må vurderes i detaljplanen når
trasé er fastlagt og øvrige forhold er klarlagt. Det kan imidlertid bli restriksjoner på type bygg med
bakgrunn i grunnforhold og hensyn til støy, strukturlyd og vibrasjoner. Professor Smiths allé vil være
tilpasset den nye situasjonen, og trafikken vil gå som normalt.
De negative virkningene i driftsfasen vurderes som begrensede, og når disse veies opp mot de
positive konsekvensene som følger av ingen trafikk på eksisterende Vestfoldbane, og muligheten for
videreutvikling av arealet over kulverten/løsmassetunnelen vurderes omfanget samlet sett som
ubetydelig.
Med sanering av dagens jernbane
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Barrieren mellom Nybyen/Danvik og Strøm/Sundland vil forsvinne i sin helhet, og man vil kunne få et
stort, sammenhengende område for byutvikling. De positive virkningene av dette vil kunne være
betydelige.
Konsekvens
Driftsfasen
Vurdering knyttet til sanering av dagens jernbane er samlet i nytt avsnitt 6.1.14, slettet i delkapitlene:
Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0). Ved sanering av dagens jernbane vil konsekvensen
være middels positiv (++).
Kap. 6.1.7 Korridor Vest for Nybyen, kryssing under – med åpen byggegrop
Driftsfasen
Vurdering knyttet til sanering av dagens jernbane er samlet i nytt avsnitt 6.1.14, slettet i delkapitlene:
Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0). Ved sanering av dagens jernbane vil konsekvensen
være middels positiv (++).

Kap. 6.1.8 Korridor Vest for Nybyen, kryssing under samlet – med løsmassetunnel
Revidert beskrivelse av anleggsfasen som tydeliggjør hvilke konsekvenser inngrepene medfører.
Anleggsfasen
Kreftingsgate med parallell gang- og sykkelvei går i kulvert under jernbanen i det området som blir
berørt. I med at jernbanetraseen utvides mot nord, vil kulverten måtte forlenges, og gaten vil bli
midlertidig lagt om. Dette kan medføre noen ulemper for nærmiljøet.
Ny tekst:
Kreftingsgate med parallell gang- og sykkelvei går i kulvert under jernbanen i det området som blir
berørt. I med at jernbanetraseen utvides mot nord, vil kulverten måtte bygges noe om i nordvestre
hjørne. Ny bru for gang- og sykkelvei vil måtte bygges ved siden av kulverten.
Driftsfasen
Vurdering knyttet til sanering av dagens jernbane er samlet i nytt avsnitt 6.1.14, slettet i delkapitlene:
Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0). Ved sanering av dagens jernbane vil konsekvensen
være middels positiv (++).
Kap. 6.1.9 Korridor Vest for Nybyen, kryssing under samlet – med åpen byggegrop
Driftsfasen
Vurdering knyttet til sanering av dagens jernbane er samlet i nytt avsnitt 6.1.14, slettet i delkapitlene:
Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0). Ved sanering av dagens jernbane vil konsekvensen
være middels positiv (++).

Kap. 6.1.10 Korridor Sundland øst, kryssing over Sørlandsbanen – med løsmassetunnel
Omfang
Anleggsfasen
Oppdatert tekst:
2-4 boliger vil måtte rives og ti innløses i forbindelse med etablering av løsmassetunnelen.
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Uttransporten av masser og anleggsmateriell vil øke trafikkbelastningen bl. a. i Professor Smiths allé
og Konnerudgata. Sammenlignet med eksisterende trafikknivå, er økningen marginal.
Driftsfasen
Ny tekst:
Det vil være negativt at gangforbindelsen forbi kirken blir borte.
Kap. 6.1.12 Korridor Sundland vest
Vurderingene av konsekvenser for Sundland vest i anleggs- og driftsfasen er endret i tråd med de nye
tekniske planene (tunnelpåhugg under Sundland trafo ikke lenger aktuelt). De viktigste endringene er
heving av konsekvensgraden i anleggsfasen som følge av at boliger vil måtte rives/innløses.
Lekeplassen nedenfor trafoen vil ikke lenger bli direkte berørt. I tillegg er det gitt en mer utfyllende
begrunnelse for fastsettelsen av konsekvensgrad.
Bearbeidet tekst som beskriver omfang:
Anleggsfasen
Vestfoldbanen vil gå i kulvert under Sørlandsbanen og frem til bergpåhugget vest for Sundland trafo. I
tidligere fase av prosjektet var planen å gå inn i fjellet under Sundland trafo. I høringsperioden har det
fremkommet at en jernbanetrasé under trafoområdet vil kunne legge restriksjoner på fremtidig drift og
utnyttelse av tomten, og vil kunne påvirke strømforsyningen av bydelen. Trasé øst for trafoen vil
komme i konflikt med Tilfartsvei vest og vurderingen baserer seg derfor på at traséen går vest for
trafoen.
Det vil etableres en lang byggegrop gjennom Sundland næringspark og frem mot påhugget i berg.
Omfanget av bygninger som må rives vest for Sundland trafo er vurdert å være minimum én
firemannsbolig og to eneboliger. I tillegg vurderes én firemannsbolig og én enebolig innløst uten riving
pga. nærhet til anleggsområdet og ulemper i anleggsfasen. Anslagvis 11 boenheter vil bli direkte
berørt i dette alternativet. For øvrig vil enkelte næringsbygg på Sundland måtte rives. Lekeplassen rett
nedenfor trafoen vil ikke bli direkte berørt, men vil ligge forholdsvis nært anleggsområdet.
Anleggsområdet vil være inngjerdet og skjermet.
Den betydelige støyen forbundet med graving, spunting og tunneldrift vil berøre boliger både på
Sundhaugen og i Strømsåsen, og vil kunne sjenere de som arbeider og går på skole i Sundland
næringspark. Enkelte boliger vil bli utsatt for støy over grenseverdiene, jfr. støyrapporten. Boliger i
Skogliveien vil i tillegg til de støymessige virkningene også bli eksponert for de visuelle virkningene av
anleggsarbeidet, som følge av nærhet til byggegropen og riggplassen.
Veier vil bli lagt om midlertidig og det vil bli etablert broer over byggegropen i trase for eksisterende
vei, med areal for både myke trafikanter og kollektiv- og biltrafikk. Omleggingen vil bl. a. skje i
Professor Smiths allé og Skogliveien. Sundhaugbrua vil bli midlertidig fjernet, og det blir etablert en
midlertidig kryssing for gang- og sykkeltrafikk, slik at denne mye benyttede forbindelsen blir
opprettholdt mens arbeidene pågår. Det ligger flere skoler ligger i Sundlandområdet, og fokus på
både fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter som skal til og fra dette området er viktig.
Uttransporten av masser vil øke trafikkbelastningen i Professor Smiths allé og Konnerudgata.
Sammenlignet med eksisterende trafikknivå, er økningen liten. Det vil imidlertid bli betydelig flere
massetransporter ved valg av denne korridoren fremfor de andre, da fjelltunnelen skal drives også fra
bysiden. Tungtransportene innebærer også en viss risiko for ulykker som kan involvere andre kjøretøy
og myke trafikanter.
Bygging av korridor Sundland vest vil være et vesentlig inngrep i området, og omfanget av negative
virkninger for nærmiljøet vil være omtrent det samme som i de to tidligere omtalte korridorene, både
når det gjelder riving av boliger, støy og visuelle virkninger. Det direkte arealbeslaget vil imidlertid ikke
omfatte opparbeidede grøntområder eller andre områder egnet for lek og opphold. Omfanget vurderes
som stort negativt.
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Stort

Middels

Lite

negativt

negativt

negativt

Intet

Lite
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲

Driftsfasen
Endret tekst:
I driftsfasen vil kulverten være overdekket, og området kan settes i stand slik det opprinnelig var. Blant
annet innebærer dette at revne boliger antakeligvis vil kunne bygges opp igjen, med de
byggrestriksjonene som er omtalt under korridor Vest for Nybyen og Sundland øst. I tillegg vil området
som er avsatt til sentrums- og boligformål kunne bygges ut. Det kan bli restriksjoner for bebyggelse
over kulverten med bakgrunn i grunnforhold og hensyn til støy, vibrasjoner og strukturlyd. Økningen i
togtrafikk på strekningen fra Drammen stasjon til kryssingen av Sørlandsbanen medfører at deler av
bebyggelsen på Sundland vil bli noe mer støyutsatt enn tidligere, jfr. støyrapporten. Dagstrekningen er
noe lenger enn i de tidligere omtalte korridorene, og den økte støybelastningen vil dermed berøre flere
boliger. Støyskjerming vil derfor være et viktig tiltak. På Professor Smiths allé og i øvrige veier vil
trafikken gå som normalt. Omfanget vurderes som lite negativt.
Kap. 6.1.13 Korridor Pukerud
Det informeres om at seks firemannsboliger sannsynligvis må innløses og rives dersom korridor
Pukerud skal være sammenliknbar med de andre korridorene (som følge av utvidelsen til fire spor fra
Drammen til avgreningspunket).
Anleggsfasen
Endret og supplert tekst:
Vestfoldbanen vil gå i kulvert under Sørlandsbanen og frem til påhugget i fjell. Byggegropen vil gå
gjennom et skog- og landbruksområde som er avsatt til fremtidig boligformål, og det vil bli anlagt en
riggplass på vestsiden av byggegropen. Ingen boliger vil bli revet eller innløst slik som denne
korridoren i utgangspunktet er definert. Dersom korridoren skal kunne sammenlignes med de andre
korridorene er det sannsynlig at 6 firemannsboliger må innløses og rives.
Uttransporten av masser og anleggsmateriell vil øke trafikkbelastningen i Professor Smiths allé og
Konnerudgata, Sammenlignet med eksisterende trafikknivå, er økningen liten.
Nytt avsnitt:
Kap. 6.1.14 Sanering av dagens jernbane
Det er besluttet at eksisterende Vestfoldbane på strekningen Drammen – Kobbervikdalen skal
saneres. Dette innebærer bl. a. at barrieren mellom Nybyen/Danvik og Strøm/Sundland vil forsvinne,
og man vil kunne få et stort, sammenhengende område for byutvikling. Det frigitte arealet kan benyttes
til flere formål, f. eks. boligbebyggelse og/eller etablering av større grøntområder/friområder til glede
for beboerne. Bygging av nytt dobbeltspor vil dermed ha betydelige positive virkninger for nærmiljøet.
I alternativet med kryssing over Sørlandsbanen i korridor Vest for Nybyen vil jernbanebroen utgjøre en
ny barriere, men den samtidige saneringen av Vestfoldbanen reduserer den negative konsekvensen
noe.
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Kap. 7.2 Sammenstilling av konsekvenser
Konsekvensgrad for korridor Sundland vest er endret til stor negativ i anleggsfasen. Det opplyses om
at alternativene med åpen byggegrop ikke lenger er aktuelle, og at konsekvensgrad for korridor
Pukerud ville ha vært stor negativ i anleggsfasen ved en utvidelse til fire spor.
Anleggsfasen
Konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv knyttet til dagstrekningen i Drammen vurderes som stor
negativ ved bygging av korridor Vest for Nybyen (alle alternativer), korridor Sundland øst og korridor
Sundland vest. Løsninger med åpen byggegrop vil gi meget stor negativ konsekvens, men er nå ikke
lenger aktuelt. Konsekvensen vurderes som middels negativ ved bygging av korridor Pukerud, men
ville ha vært stor negativ dersom den var planlagt med samme kapasitet og fleksibilitet for framtidig
jernbanetrafikk som de andre korridorene.
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6. STØY OG VIBRASJONER I DRIFTSSFASEN
Revisjon august 2016
Kap.1. Sammendrag
På grunn av utvidelse av området som er støyberegnet til gjeldende parsellslutt i Kobbervikdalen, er
tabell er oppdatert med antall berørte boenheter. (Tall i forrige versjon)
Tabell A:
En oversikt over totalt antall boenheter med lydnivå over nedre grense for gul sone for
de ulike alternativene. Det er også vist antall boenheter i tilsvarende område for dagens situasjon.
Boenheter

Alternativ
Vest for Nybyen Over
Vest for Nybyen Under
Vest for Nybyen Under samlet
Sundland Øst
Sundland Vest
Pukerud
Kobbervikdalen 200km/t **)
Kobbervikdalen 160km/t **)

Fremtidig situasjon,
trafikk for prognose år 2030 *)
1320
1300
1300
1310
1310
1430
ca 44 (tidl. 4)
ca 23 (tidl. 3)

Dagens situasjon
med dagens trafikkmengde
1000
1000
1000
1000
1000
1000
ca 20 (tidl. 1)
ca 20 (tidl. 1)

Tabell B:
En oversikt over totalt antall boenheter som muligens kan utsettes for vibrasjoner eller
strukturlyd fra fremtidig togtrafikk.
Alternativ
Vest for Nybyen over
Vest for Nybyen under
Vest for Nybyen under samlet
Sundland øst
Sundland vest1
Pukerud
Kobbervikdalen 200km/t
Kobbervikdalen 160km/t

Mulig antall boliger
Utsatt for vibrasjoner
Utsatt for strukturlyd
15
4
15
6
15
5
30
2
5 (tidl 2)
20
0
0
30 (tidl. 2)
3
25 (tidl. 2)
3

Kap. 5. Beregningsresultater støy
Endret tekst
Sør i Kobbervikdalen går opptellingsgrensen der jernbanesporet i 200 km/t-alternativet kobles på
eksisterende jernbanespor.ca 850m nord for krysning mellom dagens jernbanespor og Fv 34
Unelsrudlina.

1

Revidert i november 2016
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Oppdaterte tabeller:
Tabell 14: Dette er en oversikt over antall boenheter som ligger i gul- og rød støysone for de ulike
alternativene. Det er også vist antall boenheter innenfor gul- og rød støysone i tilsvarende område for
dagens situasjon.
Boenheter i Gul sone
Boenheter i Rød sone
Alternativ
Fremtidig
Dagens
Fremtidig
Dagens
situasjon,
situasjon med
situasjon,
situasjon med
prognose år
dagens trafikk
prognose år
dagens trafikk
2030 *)
2030 *)
Vest for Nybyen Over
820
660
500
340
Vest for Nybyen Under
800
660
500
340
Vest for Nybyen Under samlet 800
660
500
340
Sundland Øst
810
660
500
340
Sundland Vest
810
660
500
340
Pukerud
930
660
500
340
Kobbervikdalen 200km/t
40 (tidl. 4)
20 (tidl. 1)
4 (tidl. 0)
0
Kobbervikdalen 160km/t
20(tidl. 3)
20 (tidl. 1)
3 (tidl. 0)
0
*) For ny bane er det ikke beregnet med støyskjermer langs jernbanesporene, kun på bruer. Antallet støyutsatte
boliger forventes å bli redusert vesentlig i forhold til dagens situasjon når det i senere planfase utføres
beregninger med skjerming langs nytt spor.
For alle alternativer er det i tillegg til støyutsatte boliger også én institusjon som ligger på grensen mellom gul og
hvit sone.

Tabell 15: En oversikt over totalt antall boenheter med lydnivå over nedre grense for gul støysone for
de ulike alternativ.
Boenheter
Alternativ
Fremtidig situasjon,
Differanse
trafikk for prognose år 2030 *)
målt fra laveste antall
Vest for Nybyen Over
1320
20
Vest for Nybyen Under
1300
0
Vest for Nybyen Under samlet
1300
0
Sundland Øst
1310
10
Sundland Vest
1310
10
Pukerud
1430
130
Kobbervikdalen 200km/t
ca 44 (tidl. 4)
21 (tidl. 0)
Kobbervikdalen 160km/t
ca 23 (tidl. 3)
0
Kap. 6: Vibrasjoner og strukturlyd
Oppdaterte tabell (Tall i forrige versjon):
Tabell 16: En oversikt over antall boenheter som kan være vibrasjonsutsatt.
Bløt til middels hard grunn
Alternativ
Boenheter fremtidig situasjon
Vest for Nybyen over
15
Vest for Nybyen under
15
Vest for Nybyen under samlet
15
Sundland øst
30
Sundland vest
2
Pukerud
0
Kobbervikdalen 200km/t
30 (tidl. 2)
Kobbervikdalen 160km/t
25 (tidl. 1)
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Kap. 7.1 Kostnadsoverslag
Oppdatert tabell (Tall i forrige versjon)
Tabell 18: En grov oversikt over kostnader for lokale støytiltak, beløp i kroner.
Alternativ

Vest for Nybyen Over
Vest for Nybyen Under
Vest for Nybyen Under samlet
Sundland Øst
Sundland Vest
Pukerud
Kobbervikdalen 200km/t
Kobbervikdalen 160km/t

Lokale støyskjermer og
fasadetiltak
[NOK]
375 000 000
370 000 000
370 000 000
375 000 000
373 000 000
395 000 000
9 000 000 (tidl. 700 000)
5 000 000 (tidl. 500 000)

Kap. 8.1 Korridorer
Justert tekst
For alternativene i Kobbervikdalen er det små konsekvenser for alle alternativ. Det er ingen vesentlige
forskjeller for hverken støy, strukturlyd eller vibrasjoner.
For alternativene i Kobbervikdalen er det sammenlignet med delstrekningen på Drammenssiden av
Strømsåsen, relativt små konsekvenser for alle alternativ. Det er ingen vesentlige forskjeller for
hverken støy, strukturlyd eller vibrasjoner for de to alternativene.
Ny tekst:
I Kobbervikdalen er det beregnet 23 støyutsatte boliger for alternativet med 160 km/t og 44 støyutsatte
boliger for alternativ 200 km/t, det vil si en differanse på 21 boliger mellom minst og størst
støykonsekvens.
Justert tekst:
I Kobbervikdalen er det registrert inntil 2 boliger 25-30 boliger som kan være utsatt for vibrasjoner og
inntil 3 boliger som kan være utsatt for strukturlyd. Detter gjelder for alle aktuelle alternativ.
Revisjon november 2016:
Kap. 1 Sammendrag
Ny tekst:
Rapporten er revidert etter utleggelse til offentlig ettersyn. Første revisjon i august 2016 omfattet en
utvidelse av strekningen som er støyberegnet til gjeldende parsellslutt i Kobbervikdalen.
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata.
Konnerudgata blir ikke berørt. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at
traséen ikke kan gå under trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen. Det er
også avklart at sporområdet til dagens Vestfoldbane vil bli frigitt når nytt dobbeltspor er tatt i bruk.
Framtidig arealbruk er ikke avklart.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og
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rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Revidert tekst:
For nye linjer er det lagt inn støyskjermer på alle broene ellers er støyskjermingstiltak ikke vurdert lagt
inn i beregningene i denne fasen.
Forenklet og revidert tekst:
Støyberegningene viser at alle de nye korridorene vil gi noe større støybelastning enn dagens
jernbane med dagens trafikk. Dette til tross for at store deler av traséen mellom Drammen stasjon og
Kobbervikdalen vil gå i tunnel. Grunnen til økt støybelastning i fremtidig situasjon er økt trafikkmengde
og at det for ny bane forutsettes at det også vil bli godstrafikk på Vestfoldbanen. En sammenligning
med dagens situasjon er derfor ikke helt relevant, men sier allikevel noe om forventet støysituasjon i
fremtiden. Med støyskjermingstiltak vil dette bildet endre seg, og antall støyberørte vil reduseres.
Beregningsresultatene er ment som underlag for vurdering av støykonsekvensen for de ulike
alternativ, og en innbyrdes rangering mellom alternativene. Dersom nye alternativer vurderes opp mot
en tilsvarende trafikkøkning på dagens bane vil antall støyberørte reduseres vesentlig for alle nye
alternativ.
Korridoren for Vest for Nybyen, under og under samlet, vil ifølge beregningsresultatene gi færrest
støyutsatte boliger., men med bakgrunn i fasen for prosjektet anses ikke dette som en vesentlig
forskjell til de andre alternativene, bortsett fra Pukerud. Pukerud-alternativet vil gi flest støyutsatte
boliger på grunn av at den nye Vestfoldbanen i dette tilfellet vil følge eksisterende Sørlandsbane et
godt stykke lenger vestover, forbi Gulskogen stasjon, før banen dukker ned i terrenget og inn i kulvert
og senere tunnel. Det er i dag både en del næringsbebyggelse og boligbebyggelse på denne
strekningen. Bebyggelsen er også i dag støyutsatt, men etter utbyggingen øker trafikkmengden og
støykotene vil bre seg utover et større område. Dette gir flere støyutsatte boliger enn i dag, og også
en økning av lydnivået for de boligene som ligger nærmest jernbanen. Gulskogen bo- og service
senter ligger på grensen mellom gul og hvit støysone for fremtidig situasjon, men det meste av
bygningsmassen er i hvit støysone.
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for valgt korridor vil støyskjerming langs jernbanesporet vurderes bli nærmere detaljert. Plassering og høyde av skjermer optimaliseres for at antall
støyutsatte boliger skal bli mindre og at lydnivået utenfor flere av de mest støyutsatte boligene
reduseres skal bli akseptable.
Konsekvens i forhold til vibrasjoner og strukturlyd
Revidert tekst:
Høyst sannsynlig vil vibrasjoner og strukturlyd være et minimalt problem for alle alternativene når
tiltaket er implementert..
Kostnadskonsekvens, lokale støytiltak
Forenklet og revidert tekst:
Kostnadsmessig skiller også Pukerud-alternativet ut som det alternativet med størst konsekvens.
Overslagsmessig vil støytiltak for dette alternativet kunne beløpe seg til ca 395 millioner. Det er
ca 20-25 millioner mer enn de andre alternativene. Vest for Nybyen, under og under samlet, kommer
også best ut kostnadsmessig med et overslagsmessig beløp på ca 370 millioner. Dette henger klart
sammen med antall støyutsatte boliger, dvs at ved et høyt antall støyutsatte boliger er det et stort
antall som må tilbys fasadetiltak og lokale støyskjermer. Reduseres antall støyutsatte reduseres
kostnadene for lokale støytiltak tilsvarende.
Det vil bli vurdert støyskjermingstiltak langs toglinjene i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplanen. Antall støyutsatte boliger forventes da å bli vesentlig mindre. Kostnader for
støyskjermer langs linjene kan sannsynligvis dekkes inn av kostnadene som spares i forhold til antall
støyutsatt boliger som trenger fasadetiltak. Tiltak vil bli gjort etter lover og forskrifter.
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Kap. 2.1 Hensikt
Revidert tekst:
For nye linjer er det lagt inn støyskjermer på alle broene ellers er støyskjermingstiltak ikke vurdert lagt
inn i beregningene i denne fasen.
Kap. 2.3.2 Avgrening for Vestfoldbanen fra bysiden.
Se endringer beskrevet under Nærmiljø og friluftsliv.
Kap. 2.3.5 Dagens Vestfoldbane
Endret tekst:
Framtidig arealbruk for sporområdet til dagens Vestfoldbane er ikke avklart. Blant annet vil
beslutningen om framtidig godsterminalstruktur kunne påvirke bruken av eksisterende jernbanetrase.
Alternativ bruk av eksisterende jernbanespor på Vestfoldbanen kan ha konsekvenser knyttet til de
ulike korridorene, og vurderes for relevante fagtema. Arealet vil bli frigitt når nytt dobbeltspor er tatt i
bruk.
6.1 Vibrasjoner
Revidert antall berørte boenheter for Sundland vest:
Tabell 16: En oversikt over antall boenheter som kan være vibrasjonsutsatt.
Bløt til middels hard grunn
Alternativ
Boenheter fremtidig situasjon
Vest for Nybyen over
15
Vest for Nybyen under
15
Vest for Nybyen under samlet
15
Sundland øst
30
Sundland vest
5 (tidl. 2)
Pukerud
0
Kobbervikdalen 200km/t
30
Kobbervikdalen 160km/t
25
Revidert tekst:
Oversikten i tabell 16 viser ca antall boliger som kan være utsatt for vibrasjonsnivået over
grenseverdien uten at tiltak er implementert.
… For Sundland vest alternativet er det registret fem to boliger innenfor mulig vibrasjonsutsatt
område,
6.2 Strukturlyd
Revidert tekst:
En grov oversikt over antall boliger som kan være utsatt for strukturlyd over grenseverdien uten tiltak
er vist i tabellen nedenfor, for hver korridor
Oversikten i tabell 17 viser ca antall boliger som kan være utsatt for strukturlyd over grenseverdien
uten tiltak.
Kap. 7 Vurdering av støyreduserende tiltak
Revidert tekst:
For å vurdere støybelastningen fra den enkelte korridor i forhold til hverandre, er det da den
uskjermede situasjonen som sammenlignes og forholdene er sammenlignbare.
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Kap. 7.1 Kostnadsoverslag:
Revidert tekst:
En stor andel av kostnadene nedenfor kan derfor alternativt benyttes til langsgående skjermingstiltak.
Det er ikke tatt med kostnad for vibrasjonsisolering eller isolering mot strukturlyd, da behovet for dette
foreløpig er svært usikkert.
Kap. 8 Sammenstilling av konsekvens
Revidert tekst:
Støykonsekvens i driftsfasen
Beregningsresultatene for fremtidig situasjon viser her flere støyutsatte enn for dagens situasjon. Med
støyskjermingstiltak vil dette bildet endre seg, og antall støyberørte vil reduseres.
Beregningsresultatene er ment som underlag for vurdering av støykonsekvensen for de ulike
alternativ, og en innbyrdes rangering mellom alternativene. Om vi vurderer nye alternativer opp mot en
tilsvarende trafikkøkning på dagens bane vil antall støyberørte reduseres vesentlig for alle nye
alternativer.
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7. STØY I ANLEGGSFASEN
Kap. 1. Sammendrag
Ny tekst:
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord
for Konnerudgata. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg av løsning. For løsmassetunnel
foreligger det økt kunnskap knyttet til omfang av anleggsarbeidene og utstrekning i tid.
For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at traséen ikke kan gå under
trafoen som tidligere antatt, og alternative traséer er vurdert. I tillegg er beregningene for Sundland
vest revidert da støy fra tunneldriving ikke var medtatt i tidligere gjennomførte beregninger. Rapporten
er revidert med disse nye innspillene og forutsetningene.
Det er ikke gjort vurderinger av muligheter for avbøtende støytiltak i anleggsperioden. Dette gjøres
normalt i senere planfaser.
Kap. 2. Innledning
Ny tekst:
Skjermingstiltak er ikke tatt med, og vil bli vurdert i neste planfase.
Revidert tekst:
Virksomheter som er relevant i denne sammenheng omhandler bygging av nye spor, oppretting
bygging av nye tunnelpåhugg…….
Kap. 4.2 Utredningskorridorer
Se endringer beskrevet under Nærmiljø og friluftsliv, kap 3.2.
Kap. 4.3 Tunnelstrekningene
Revidert tekst:
Det skal er utredets alternativer…….
Tverrslag Kobbervikdalen
Tverrslaget er aktuelt for korridorene Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest alle korridorer.

Kap. 5 Beregningsforutsetninger
Tabell 2 med støydatagrunnlag for beregningene er oppdatert ved at Sundland Trafo og portaler er
lagt under raden for tunneldrift.
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Før høring
Tabell 2: Støydatagrunnlag for beregning av anleggsstøy.
Område /
Mest støyende
Dominerende
alternativ
arbeider
støykilder*
Lastebiler/
dumpere

Tunnelvifter
Bor

40 %

113

Kraner

60 %

112

Gravemaskiner

60 %

114

Etablering av tverrslag
Austadveien/

Konnerudgata/
Fjellsveien

Lydeffekt
under drift.
Lw [dBA]

Ca 75 kjøringer
pr dag,
tilsvarende
750m3 masser
Døgnkontinuerlig

Tverrslag:

Kobbervikdalen/

Antatt driftstid
i perioden kl
07-23

Massetransport

114 (tipping)
111 (transport)
100

Ventilasjon
Boring/Sprenging i
dagen

Revidert etter høring:

Kap. 6 Resultater
For alle alternativer er tekst om arbeid på nattetid tatt ut da støyende nattarbeider vil ikke bli tillatt.
Kap. 6.2 Beregninger knyttet til korridorene på bysiden
Vest for Nybyen: Det er nå gitt en oppdatert vurderingsbeskrivelse av forventet støybilde. Forskjell
mellom løsmassetunnel og åpen byggegrop beskrives mer konkret enn i tidligere utgave. I tillegg er
det lagt ved støysonekart for åpen byggegrop. Sjakter er erstattet med injiseringskummer
Revidert tekst:
Beregningsresultat for alternativet ‘Vest for Nybyen’ med løsmassetunnel vises i Figur 6, mens
alternativ med åpen byggegrop vises i Figur 7.
Ved etablering av løsmassetunnel vil noe av arbeidet foregå i åpen byggegrop nord for portalen med
spunt som dimensjonerende støykilde, mens bygging av selve løsmassetunnelen innebærer at det
etableres sjakter i grunnen ved private eiendommer, hvorfra betong vil bli injisert. Etterhvert vil
arbeidene i hovedsak foregå inne i tunnelen eller fra sjaktene som er skjermet under bakkenivå. Støy
mot omgivelsene vil da begrenses betydelig.
Etablering av alternativ med åpen byggegrop vil medføre høyere støynivåer og økt støybelastning til
omgivelsene ettersom større deler av anleggsvirksomheten vil foregå i dagsonen.
Beregningene indikerer at flere av boligene i nærområdet vil få støynivåer over gjeldende
grenseverdier for dag og kveld, men bygging med løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata
vil totalt sett gi mindre støybelastning i nærområdet sammenlignet med bygging av åpen byggegrop.
40

Opprinnelig støykotekart løsmassetunnel:

Nytt støykotekart løsmassetunnel:
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Nytt støykotekart åpen byggegrop:

Sundland Øst: Støysonekart er oppdatert og forskjell mellom løsmassetunnel og åpen byggegrop
beskrives mer konkret enn i tidligere utgave.
Revidert tekst:
Beregningsresultat for alternativet ‘Sundland øst’ vises i Figur 8, og omhandler arbeider både med
bygging av bru, ny jernbane og åpen byggegrop i dagen, samt løsmassetunnel. Beregningene
indikerer at de nærmeste boligene i nærområdet øst for det nye sporet, vil få støynivåer over
gjeldende grenseverdier.
Bygging med løsmassetunnel vil totalt sett gi mindre støybelastning i nærområdet sammenlignet med
byggegrop.
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Opprinnelig støykotekart:

Nytt støykotekart løsmassetunnel:
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Sundland Vest: Støysonekart er oppdatert, og tunneldrift ved Sundland Trafo er beskrevet og tatt inn
i beregningsgrunnlaget.
Revidert tekst:
Beregningsresultat for alternativet ‘Sundland vest’ vises i Figur 9 og omhandler i hovedsak arbeider
forbundet med etablering av kulvert ved byggegrop, samt tunneldriving. Det er disse arbeidene som
anses å gi mest høyest støynivåer i dette område. I tillegg skal det drives 1200m tunnel fra området
ved Sundland trafo noe som vil bidra til ekstra støybelastning mot omgivelsene. Beregningene
indikerer at flere av boligene i nærområdet vil få støynivåer over gjeldende grenseverdier for dag og
kveld.
Opprinnelig støykotekart:

Oppdatert kart Sundland vest:
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Pukerud
Revidert tekst:
Beregningsresultat for alternativet ‘Pukerud’ vises i Figur 10 og omhandler i hovedsak arbeider
forbundet med etablering av kulvert ved byggegrop, samt tunneldrift.
Kap 6.3
Revidert overskrift:
Tverrslag Kobbervikdalen (aktuelt for alle korridoralternativer) ne Vest for Nybyen, Sundland øst og
vest):

Kap. 7 (Oppsummering): Tabell 3 (omhandler oppsummering av støykonsekvenser) er oppdatert
med hensyn på ny kunnskap og nye vurderinger.
Opprinnelig tabell:
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Ny tabell:

Ny/oppdatert tekst i oppsummeringen:
Alternativ med åpen byggegrop ved Nybyen gir økt støybelastning til omgivelsene sammenlignet med
de andre alternativene ettersom større deler av anleggsvirksomheten vil foregå i dagsonen.
Tunneldriften ved Sundland trafo vil også bidra til ekstra støybelastning mot bebyggelsen i
nærområdet. Ved tverrslagene i Kobbervikdalen og Fjellsveien vil noen støyfølsomme bygninger trolig
få støy over grenseverdien, mens ved Konnerudgata forventes lite/ingen støykonflikter ettersom
avstanden mellom tverrslaget og nærmeste støyfølsomme bygninger er stor.
For arbeid i tunneler forutsettes det at gjelder støygrenser overholdes. Spesielt må tunnelvifter
støydempes for å unngå overskridelser av støygrenser mot nabolaget
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8. KULTURMINNER OG –MILJØ
Revisjon august 2016:
Supplert med nytt kartutsnitt Danvik – Fjell:

Figur 32: Kulturminneregistering området Danvik-Fjell

Verdikart er revidert, KM5 har endret verdi fra Liten til Middels verdi:

Figur 33: Kulturminner og kulturmiljø - verdikart. Norconsult 2016
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Kap. 5.4.3: Beskrivelsen for KM5 er endret:
Området vest for dagens jernbanelinje og sør for Smithestrøm lystgård, er et område med mange hus
av typen to- eller flerfamiliebolig fra slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet. Området
omfatter husene langs 2. Strøm terrasse og 3. Strøm terrasse som er avmerket som et område av høy
verdi i kommunens kulturminneregistreringer. Byggene langs disse gatene har et enhetlig preg og har
klare arkitektoniske kvaliteter. Generelt i det avmerkede kulturmiljøområdet er husene i hovedsak
bygget i tre med trekk fra sveitserstil, men en del av byggene har også stiltrekk fra jugend og noen har
et funksjonalistisk uttrykk. Flere av boligene var funksjonærboliger sannsynligvis knyttet til
jernbanedriften. Byggene er registrert i SEFRAK registeret men ingen av dem er fredet.
Området som helhet har en tidstypisk byggeskikk med bygg som har gjennomgått en del endringer
men har likevel beholdt sitt arkitektoniske særpreg og enkelte bygg har høye arkitektoniske kvaliteter.
Bygningsmiljøet er representativt for epoken men ikke lenger typisk.

Revisjon november 2016:
Sammendrag
Ny tekst:
Rapporten er revidert etter utleggelse til offentlig ettersyn. Revisjon i august omfatter endret
verdivurdering av kulturminner for område sør for Professor Smiths alle. Revisjon i november omfatter
omtale av oppført verneverdi ihht. nasjonal verneplan og Drammen kommunes registreringer.
I høringsperioden har det fremkommet ny kunnskap knyttet til anleggsgjennomføring for korridor Vest
for Nybyen og traséføring for Sundland vest. Beskrivelse av alternativene er på bakgrunn av dette
justert, men endringene har ikke betydning for omfang og konsekvens for kulturmiljø og kulturminner.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og
rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.

Kap 3.2 Utredningskorridorer
Se endringer beskrevet under Nærmiljø og friluftsliv, kap 3.2.

Kap. 5 Verdi
Under verdivurdering av hvert område er det presisert hvilken verdi objektene eller områdene har ihht
nasjonal vernestatus og Drammen kommunes verdiregistreringer:
KM2: Gulskogen stasjon
Stasjonsbygningen har klare arkitektoniske kvaliteter og har som objekt stor verneverdi [2], mens
kulturmiljøet som helhet etter metode V712 får middels verdi.
KM 3: Nybyen og Fraktgodsterminalen
Nybyen er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for sentrum et kulturmiljø med høy
verneverdi. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt middels
verdi.
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KM 5: Område sør for Professor Smiths alle
Området er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Danvik-Fjell et kulturmiljø med høy
verneverdi. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt middels
verdi.
KM 6: Sundlandområdet
Sundland er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Gulskogen et kulturmiljø med høy
verneverdi. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt middels
verdi.
KM9: Stormoen:
Stormoen er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Gulskogen et kulturmiljø med høy
verneverdi. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt liten til
middels verdi.
Kap. 6.1.1 Drammen stasjon
Tekst supplert med:
En eventuell adkomst direkte fra Bybrua til plattform vil kunne påvirke brua både visuelt og fysisk.

Kap. 6.1.2 Gulskogen stasjon
Tekst supplert med:
Bygningsmassen bør dokumenteres grundig før riving og dokumentasjonen bør oppbevares hos
ansvarlige myndigheter og gjøres tilgjengelig for publikum ved interesse.

Kap. 6.1.7 Korridor Sundland vest
Omfang
Revidert tekst:
Kulvert og tunnel vil også kunne få innvirkning på Sundland trafo.
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9. LANDSKAPSBILDE
Sammendrag
Ny tekst:
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata.
Konnerudgata blir ikke berørt. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg av løsning. For
løsmassetunnel foreligger det økt kunnskap knyttet til omfang av anleggsarbeidene og utstrekning i
tid. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at traséen ikke kan gå under
trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen. Det er også avklart at sporområdet
til dagens Vestfoldbane vil bli frigitt når nytt dobbeltspor er tatt i bruk. Framtidig arealbruk er ikke
avklart.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må seks firemannsboliger innløses
og rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Rapporten er revidert med disse nye innspillene og forutsetningene.

Kap 2.3 Utredningskorridorer
Se endringer beskrevet under Nærmiljø og friluftsliv, kap 2.3.
Kap. 5.1.11 Korridor Sundland vest, kryssing under Sørlandsbanen
Omfang
Bearbeidet/ny tekst:
Antakelig er det i dette korridoralternativet ingen boliger som må rives, men en del av den
bevaringsverdige industribebyggelsen på Sundland går med En del av industribebyggelsen på
Sundland vil måtte rives. Deler av denne bebyggelsen har gode arkitektoniske kvaliteter som ville
kunne videreutvikles i tilknytning til planlagt byutvikling på Sundland, og slik sett gitt positive bidrag til
fremtidig bybilde, men det er lite sannsynlig at all berørt verdifull bebyggelse ville bestå også i
byutviklingsprosjektet.
Sør for kryssingen av Professor Smiths allé vil i størrelsesorden 11 boenheter bli berørt av tiltaket,
dels i form av riving, og dels i form av innløsning. Minst én enebolig og én firemannsbolig vil bli revet
ved å legge korridoren vest for transformatorstasjonen. Spesielt rekken av firemannsboliger har en
homogen karakter som vil bli brutt.
Revidert tekst:
Inngående spor vil, sammen med ny trasé for Kreftings gate Tilfartsvei vest, medføre en viss
fragmentering av grønnstrukturen mellom Onshuusveien og Sundland, men likevel i mindre grad enn i
alternativ Sundland øst.

Kap 6.1 Korridorer
Bearbeidet/ny tekst:
Alternativ Sundland vest gir også dramatiske inngrep i grønnstruktur og historisk landskap ved
Strømsgodset kirke og kirkegård. En romdannende trerekke av stor verdi, som i dag rammer inn
kirkegården mot syd, blir rasert.
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Inngrepskonsekvensene blir store fordi det må anlegges åpen byggegrop helt frem til foten av
Strømsåsen, noe som medfører riving og innløsning av flere boliger. Dette vil medføre en
fragmentering av dagens strøkskarakter i villaområdene, samtidig som grønne områder med betydelig
verdi både estetisk og byøkologisk (storvokst trevegetasjon) neppe vil la seg enkelt gjenetablere innen
overskuelig tid. Både Sundland øst og Sundland vest vil medføre inngrep i allébeplantningen langs
Professor Smiths allé, men her er det antakelig mer overkommelig å reparere skadene.

10. KONSEKVENSER I ANLEGGSFASEN
Sammendraget:
Ny tekst:
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata. Nye
grunnundersøkelser danner grunnlag for valg av løsning. For løsmassetunnel foreligger det økt
kunnskap knyttet til omfang av anleggsarbeidene og utstrekning i tid. Med bakgrunn i dette er
beregninger av støy i anleggsfasen revidert.
For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at traséen ikke kan gå under
trafoen som tidligere antatt, og alternative traséer er vurdert. Rapporten er revidert med disse nye
innspillene og forutsetningene.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og
rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Forutsetningene har blitt endret og det har gitt endringer for konsekvensvurderingen:
Korridor Pukerud kommer best ut i denne vurderingen da denne korridoren har lengst avstand mellom
bebyggelse og en god del av anleggsarbeidene og dermed noe mindre støy- og støvbelastning for 3.
person/boliger/bebyggelse. Alternativene for Vest for Nybyen med løsmassetunnel vurderes som nest
beste alternativ. En løsmassetunnel virker som et avbøtende tiltak både for omfanget av
anleggsområdet og utbredelsen av støy sammenlignet med åpen byggegrop hele veien til påslaget for
bergtunnel. Dette bidrar dermed til at korridorer med løsmassetunnel kommer godt ut.
Korridor Sundland vest vurderes som det 6. beste alternativet. Sundland vest vil bygges med åpen
byggegrop frem til bergpåhugget og tunnelen vil bli drevet også fra bysiden, i tillegg til fra tverrslagene.
Alternativet har mest anleggstrafikk, dette medfører økt støy til omgivelsene og økt omfang av
anleggsområdet sammenlignet med alternativene med løsmassetunnel. Generelt vurderes
alternativene med åpen byggegrop til å gi størst konsekvenser i anleggsfasen og kommer derfor
dårligst ut.

Generell endring
Sjakt er erstattet med injiseringskum
Avbøtende tiltak, revidert i alle kapitler:
Støy: Støyende nattarbeid skal unngås.
Luft: Tette gjerder rundt anleggsområdene som skjermer mot støy og støvflukt bør etableres.
Konsekvenser for området vannbalanse/håndtering av vann i anleggsfasen:
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Det foreligger nå noe mer informasjon om grunnvannsspeilet i Drammen. Teksten i kapitlene er
oppdatert med denne informasjonen der det er relevant.
Grunnvannet står på ulike nivåer i Drammen. I områder med fyllmasse over leire, som ved Drammen
stasjon, er det hengende grunnvann oppå leiren. Grunnvannsnivået står her noen meter under
terreng, men har variabel mektighet og utstrekning. I de grove massene som utgjør israndavsetningen
ved Sundland og som går inn under leiravsetningen, er det et sammenhengende grunnvannsspeil
som varierer mellom kote 1,5 og 3. Der berget stiger oppover Strømsåsen følger grunnvannet i de
grove massene bergoverflaten.
2.1 Hensikt
Supplert med tekst:
Dette er en revidert versjon av utredningen etter at høringsperioden for kommunedelplanen med
konsekvensutredning er avsluttet. Aktuelle merknader er innarbeidet i rapporten. Forutsetningene for
korridor Sundland vest har blitt endret på grunn av konflikt med Glitre Energiverk sin trafo på
Sundland, Mantena sitt verksted på Sundland og Tilfartsvei vest, del II. Dette er nå inkludert i
vurderingene.
Jernbaneverket har også tatt en beslutning om å bygge med løsmassetunnel for korridor Vest for
Nybyen. Dette er nå synliggjort i denne rapporten.
I tillegg har Jernbaneverket kommet lengre i sitt arbeid med prosjektet og noen detaljer for fremdrift i
anleggsperioden og anleggsarbeidet har blitt oppdatert.
Kap 2.3 Utredningskorridorer
Se endringer beskrevet under Nærmiljø og friluftsliv, kap 2.3.
I tillegg er endring av trasé i Korridor Sundland vest mer utførlig beskrevet:
Hovedutfordringen ved byggingen her er hensynet til alle sporforbindelsene til/fra Mantenas verksted
samt skifte- og godssporene ved Sundland. Mantena holder til på Sundland og driver hovedbasen for
vedlikehold av lokal- og intercitytogene på Østlandet og har også mottaksbasen for nye FLIRT-tog.
Alternativet Sundland vest vil redusere kapasiteten til Mantena med ca. 50 % i en anleggsperiode på
ca. 2 år. Det vil da ikke kunne utføres nødvendig vedlikehold på lokal- og intercitytogene. NSB vil ikke
få vedlikeholdte tog til sin produksjon, noe som vil ha store konsekvenser for lokal- og intercitytrafikken
i hele byggeperioden.
Gjennom høringsperioden har det fremkommet at jernbanetraseen ikke kan gå i nærheten av
Sundland trafostasjon, men fortrinnsvis minst 30-50 meter fra eiendomsgrensen til Glitre Energi Nett.
Dette endrer forutsetningene for vurderingen av konsekvenser i anleggsperioden for denne korridoren.
En trasé vil fortrinnsvis måtte gå vest for trafostasjonen da en trasé på østsiden vil komme i konflikt
med Tilfartsvei vest, del II.
Kap. 4.1.1 Utfordrende anleggsgjennomføring
Revidert tekst:
Det må imidlertid påregnes at boligene rett over tunnelen må innløses som en følge av at beboere vil
kunne føle ubehag ved driving av løsmassetunnelen rett under boligen. beboere vil kunne få ulemper i
anleggsfasen på grunn av arbeidet med injiseringskummer og forsterkning av grunnen, samt arbeidet
med tunneldrivingen.
Kap. 4.1.2 Bygging av kulverter og tunneler
Åpen byggegrop for betongkulvert
Supplert med tekst:
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Åpen byggegrop helt inn til bergpåhugget vil være et meget stort inngrep i boligområdene på bysiden
spesielt for korridor Vest for Nybyen og Sundland Øst, men også for Sundland vest. Bruk av
løsmassetunnel vil være et avbøtende tiltak.
Løsmassetunnel
Justert tekst:
Bygging av løsmassetunnel er aktuelt i korridorene Vest for Nybyen og Sundland Øst der
grunnforholdene ligger til rette for denne tunnelmetoden. Byggingen gjennomføres ved å forsterke
løsmassene fra terreng via injiseringskummer før tunnelen graves ut, se Figur 15.
For å unngå graving inn på eiendommer i området, er flere av sjaktene foreslått lokalisert i lokale veier
i området. erstattet med:
Injiseringskummene foreslås lokalisert utenfor lokale veier i området, slik at vegadkomster
opprettholdes.
Fjelltunnel erstattet med Bergtunnel
4.1.3 Midlertidig omlegging av veier
Løsmassetunnelen vil kunne begynne nord for Konnerudgata og denne vil derfor ikke bli lagt om.
Konnerudgata er derfor tatt ut av avsnittet.
4.1.4 Byggetid 4.1.4 Arbeidene på bysiden vil pågå i ca. fem år
Byggetiden for underbygningsarbeidene for strekningen fra avgreningen med Sørlandsbanen og inn til
påhugget for løsmassetunnelen er vurdert å ta ca. 5 år. Byggetiden for selve løsmassetunnelen er
vurdert å ta ca. 2,5 år. Arbeidet med byggegropen og løsmassetunnelen vil foregå parallelt, men det
må settes av ekstra tid i forbindelse med etablering av byggegropen inn mot påhugget for
løsmassetunnelen.
Det er grunnforsterkningen med injeksjon som er den mest tidkrevende delen av det å etablere
løsmassetunnelen. Dette er estimert til å ta ca. 16 måneder og må gjøres i forkant av tunneldrivingen.
Drivingen av den 215 m lange løsmassetunnelen i Vest for Nybyen er anslått å ta ca. 7 måneder, men
dette inkluderer kun arbeidene med selve tunneldriften inkludert den midlertidige sikringen.
Oppdatert tekst:
Byggetiden for de bygningsmessige arbeidene, spunting, graving, massetransport, kulvertbygging,
tilbakefylling, etc., fra avgreningen med Sørlandsbanen og inn til bergtunnelen er vurdert å ta ca. 3,5
år. Etter dette vil det foregå arbeider med spor og elektrotekniske installasjoner i tunnelen i ca. 1,5-2
år. Total byggetid er således beregnet å være ca. 5 år.
For alternativet med åpen byggegrop helt inn til bergtunnelen, vil byggetiden for de bygningsmessige
arbeidene være noe i overkant av 3,5 år pga. mer omfattende spunting, graving, kulvertbygging,
tilbakefylling, etc. Disse arbeidene vil dessuten være eksponert for omgivelsene på Danvik i hele
denne perioden. For alternativ med åpen byggegrop fram til Konnerudgata og løsmassetunnel videre
inn under bebyggelsen på Danvik, vil byggetiden for de bygningsmessige arbeidene være i underkant
av 3,5 år og arbeidene vil ha vesentlig mindre eksponering for omgivelsene på Danvik sammenlignet
med åpen byggegrop.
Etablering av riggområder og injiseringskummer for injisering av løsmassetunnelen tar kun ca. et halvt
år. Dette vil være den perioden hvor anleggsarbeidene merkes mest på Danvik. Selve injiseringen tar
også ca. et halvt år, men disse arbeidene foregår skjermet i injiseringskummene. Etter dette vil
tunnelarbeidene foregå under bakken via byggegropen nord for Konnerudgata. Drivingen og sikringen
av selve løsmassetunnelen hvor arbeidene foregår via byggegropen, er vurdert å ta ca. 1 år, mens
den permanente utstøpingen av den 275 m lange løsmassetunnelen deretter tar ca. et halvt år.
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4.2.4 Korridor Vest for Nybyen
En løsmassetunnel vil redusere omfanget av anleggsarbeidene. En åpen byggegrop vil gi mer
spuntarbeid og mer graving. En løsmassetunnel vil redusere omfanget av bygg som må rives
sammenlignet med bygging med åpen byggegrop. En løsmassetunnel vil medføre noe sjakting og
injisering av stabiliserende masser i grunnen over der det skal etableres tunnel, men generelt
redusere belastningen av anleggsarbeidet for omgivelsene.
Revidert avsnitt:
En løsmassetunnel vil redusere omfanget av anleggsarbeidene i boligområdene vesentlig
sammenlignet med bygging med åpen byggegrop helt frem til bergpåhugg. En løsmassetunnel vil
redusere omfanget av bygg som må rives samt redusere støyutbredelsen og barrierevirkningen.
Bygging av en løsmassetunnel vil medføre bygging av injiseringskummer og injisering av
stabiliserende masser i grunnen over der det skal etableres løsmassetunnel, men totalt redusere
belastningen av anleggsarbeidet vesentlig for omgivelsene.
Ny skisse som viser utstrekning av løsmassetunnel:

Omfang
Supplert med:
Behovet for anleggsareal vil være mindre ved bruk av løsmassetunnel enn åpen byggegrop.
Ved valg av løsmassetunnel, vil et par 2-3 boliger måtte rives da de blir liggende i området over
kulvert med åpen byggegrop. Anslagsvis ti boliger over løsmassetunnelen må påregnes innløst.
Revidert tekst:
Endelig omfang og konsekvenser knyttet til berørte boliger vil kunne avklares i reguleringsplanfasen.
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Trafikkavvikling og myke trafikanter
Oppdatert avsnitt:
I anleggsperioden vil noen få veier bli lagt om midlertidig og det vil bli etablert bruer over
anleggsområdene i trasé for eksisterende vei, med areal for både myke trafikanter og kollektiv- og
veitrafikk. Dette gjelder spesielt for Professor Smiths allé. Det er en forutsetning at hovedveier til
enhver tid skal være åpne med samme kapasitet som i dag.
Støy i anleggsfasen
Oppdatert avsnitt:
Beregningene indikerer at flere av boligene i nærområdet, typisk innenfor en radius på 2-300 m fra
anleggsområdet, vil få støynivåer over gjeldende grenseverdier for både dag og kveld dersom det ikke
gjøres avbøtende tiltak. Ettersom støygrensen for nattarbeider er 10 dB lavere enn kveldsgrensen,
ville de mest støyende arbeidene ved byggegropen gitt overskridelse ved boliger opptil 500 m unna
anleggsområdet dersom arbeidene foregikk på nattetid.
Nytt avsnitt:
Bygging med løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata vil totalt sett gi mindre
støybelastning i nærområdet sammenlignet med bygging av åpen byggegrop.
Oppdatert avsnitt:
Støyende nattarbeid vil ikke bli tillatt. Nattarbeider frarådes da dette vil gi betydelige støyoverskridelser
for flere boliger nærme de ulike anleggsområdene og transportveiene
Avbøtende tiltak vil være tidsbegrensinger for anleggsarbeidet, optimalisering av transportruter samt
etablering av støyskjermer der det er praktisk mulig og vil ha en effekt. Eventuelt nattarbeid i tunnelen
skal ikke overstige støykravene.
Konsekvenstabell er revidert:
Konsekvenser for støy for løsmassetunnel, er endret fra stor negativ til middels negativ konsekvens.
4.2.5 Korridor Sundland øst
Omfang
Arealbehov, lokalisering av rigg- og anleggsområder og konsekvenser for bygninger
Revidert tekst:
Det vil være behov for flere rigg og anleggsområder under arbeidet med jernbanen. For arbeidet på
bysiden, vil anleggsområdet være innenfor hele korridoren frem til tunnelpåhugget og det vil etableres
riggområde inne på det som er Jernbaneverkets område. Endringer ift nattarbeid som for Vest for
Nybyen.
Støy i anleggsperioden
Revidert tekst:
Dersom de mest støyende arbeidene forbundet med bygging av bru utføres på nattetid, forventes
overskridelse av grenseverdien (Leq < 45 dB) ved boliger opptil 300 m unna anleggsområdet.
Etter arbeid i dagen skal sporet videre enten via løsmassetunnel eller i kulvert før det føres videre
sørover i fjelltunnel. Tiltaket er ikke beregnet, men forventes imidlertid å gi betydelig støy til boligene i
nærområdet. Bygging med løsmassetunnel vil totalt sett gi mindre støybelastning i nærområdet
sammenlignet med byggegrop.
Konsekvenstabell er revidert:
Konsekvenser for støy for løsmassetunnel, er endret fra stor negativ til middels negativ konsekvens.
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4.2.6 Korridor Sundland vest
Ny tekst:
Hovedutfordringen ved byggingen her er hensynet til alle sporforbindelsene til/fra Mantenas verksted
samt skifte- og godssporene ved Sundland. Mantena holder til på Sundland og driver hovedbasen for
vedlikehold av lokal- og intercitytogene på Østlandet og har også mottaksbasen for nye FLIRT-tog.
Alternativet Sundland vest vil redusere kapasiteten til Mantena med ca. 50 % i en anleggsperiode på
ca. 2 år. Det vil da ikke kunne utføres nødvendig vedlikehold på lokal- og intercitytogene. NSB vil ikke
få vedlikeholdte tog til sin produksjon, noe som vil ha store konsekvenser for lokal- og intercitytrafikken
i hele byggeperioden.
Gjennom høringsperioden har det fremkommet at jernbanetraseen ikke kan gå i nærheten av
Sundland trafostasjon, men fortrinnsvis minst 30-50 meter fra eiendomsgrensen til Glitre Energi Nett.
Dette endrer forutsetningene for vurderingen av konsekvenser i anleggsperioden for denne korridoren.
En trasé vil fortrinnsvis måtte gå vest for trafostasjonen da en trasé på østsiden vil komme i konflikt
med Tilfartsvei vest, del II.
Omfang
Ny tekst:
1200 m av bergtunnelen vil bli drevet fra området ved Sundland trafostasjon.
Omfanget av bygninger som må rives vest for Sundland trafo er vurdert å være minimum én
firemannsbolig og to eneboliger. I tillegg vurderes én firemannsbolig og én enebolig innløst uten riving
pga. nærhet til anleggsområdet og ulemper i anleggsfasen. Anslagvis 11 boenheter vil bli direkte
berørt i dette alternativet.
Støy i anleggsperioden
Ny tekst:
I tillegg skal det drives 1200 m med tunnel fra området ved Sundland trafostasjon.
Ved driving av tunnelen vil tunnelviftene gi noe støy, men ikke over støygrensene.
Driving av tunnel fra Sundland trafostasjon og uttak av masser på bysiden medfører at
massetransporten på veinettet blir ca. dobbelt så stor sammenlignet med alternativene i Vest for
Nybyen.
Konsekvens
Konsekvens for anleggsområde, trafikk og støy er endret fra middels til stor negativ konsekvens som
følge av omlegging utenfor Sundland trafostasjon og driving av 1200 m tunnel fra bysiden.

4.2.7 Pukerud
Arealbehov, lokalisering av rigg- og anleggsområder og konsekvenser for bygninger
Ny tekst:
Anleggsområdet må ha plass til at 1200 m av bergtunnelen vil bli drevet fra bysiden.
Med de forutsetningene som ble lagt for korridoren før høringsperioden, må ingen boliger rives for
alternativet Pukerud. Men dersom korridoren skal tilfredsstille den kapasiteten som er nødvendig, vil
det måtte bygges fire spor fra avgreningsområdet til Gulskogen stasjon. Dette øker bredden på
nødvendig areal og konsekvensen er at sannsynligvis 6 firemannsboliger langs med dagens
jernbanespor vil måtte innløses og rives.
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Trafikkavvikling og myke trafikanter
Endret tekst:
Omleggingen vil blant annet skje i Konnerudgata og Professor Smiths alle. Alle veier vil være åpne til
enhver tid.

Støy i anleggsperioden
Ny tekst:
I tillegg skal det drives 1200 m med tunnel fra bysiden.

4.3.1 Løsmassetunnel
Ny tekst:
Jernbaneverket har besluttet å bygge med løsmassetunnel for alternativet Vest for Nybyen. Det er
også besluttet at løsmassetunnelen skal begynne nord for Konnerudgata slik at denne gaten ikke
berøres i anleggsperioden.
Konsekvenser for områdets vannbalanse (vann, vassdrag og grunnvann)
Det er tatt grunnprøver og satt ned grunnvannsbrønner i området for løsmassetunnel for å få større
kunnskap om grunnforhold og grunnvannet i dette området. På bakgrunnen av informasjonen vil
arbeidet med tunnelen planlegges slik at grunnvannsnivået påvirkes minst mulig.
Støy i anleggsperioden
Ved bygging med løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata vil området rundt bli eksponert
for mindre anleggsstøy enn ved bygging med åpen byggegrop.
Vurdering av avbøtende tiltak
Revidert tekst:
Injisering av stabiliserende masser fra overflaten der løsmassetunnelen skal bygges, er et tiltak som
skal sikre at grunnen ikke vil rase forsterkes før ved tunnelbyggingen og redusere vanninntrengingen
og dermed endringer i vannbalansen.
4.4. Dagsone i Kobbervikdalen
Omfang
Revidert tekst:
Det vil foregå tunneldrift fra påhugget i Kobbervikdalen. Det betyr at i anleggsfasen må både vann fra
tunneldrivingen og forurenset anleggsvann i byggegrop renses og håndteres. I tillegg må støy fra
anleggsarbeidet og massetransport, støvspredning til omgivelsene, svartelistearter og eventuelle funn
av forurenset grunn håndteres.
Kap. 4.4.4 Vurdering av avbøtende tiltak
Slettet tekst:
Vanligvis er avbøtende tiltak, tiltak som ikke ligger inne i kostnadene.
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6.2 Korridorer
Revidert tekst
Slettet:
Korridor Pukerud kommer best ut i denne vurderingen da denne korridoren har lengst avstand mellom
bebyggelse og en god del av anleggsarbeidene og dermed noe mindre støy- og støvbelastning for 3.
person/boliger/bebyggelse.
Alternativene for Vest for Nybyen og Sundland vest vurderes som like. Sundland vest er bedre i
forhold til støy, men kommer dårligere ut i forhold til naturressurser. Korridor Sundland øst vurderes
som det dårligste alternativet på grunn noe mer negative konsekvenser i forhold til naturmiljø, samlet
sett er imidlertid ikke forskjellene store.
Alternativene med løsmassetunnel skiller seg ut som noe gunstigere enn alternativene med åpen
byggegrop hele veien til påslaget for bergtunnel.
Alternativet med hastighet 200 km/t i Kobbervikdalen kommer best ut på grunn av redusert
støybelastning for boliger sammenlignet med trinnvis utbygging fra 160 km/t til 200 km/t og 160 km/t
på eksisterende bru.
Revidert tekst:
Korridor Pukerud kommer best ut i denne vurderingen da denne korridoren har lengst avstand mellom
bebyggelse og en god del av anleggsarbeidene og dermed noe mindre støy- og støvbelastning for 3.
person/boliger/bebyggelse. Det må bemerkes at dersom korridor Pukerud skal ha tilsvarende
kapasitet som de øvrige korridorene vil Pukerud komme dårligere ut.
Alternativene for Vest for Nybyen med løsmassetunnel vurderes som nest beste alternativ, deretter
Sundland øst. En løsmassetunnel virker som et avbøtende tiltak både for omfanget av
anleggsområdet og utbredelsen av støy sammenlignet med åpen byggegrop hele veien til påslaget for
bergtunnel. Dette bidrar dermed til at korridorer med løsmassetunnel kommer godt ut. Jernbaneverket
har besluttet å bygge med løsmassetunnel for korridor Vest for Nybyen.
Korridor Sundland vest vurderes som det dårligste alternativet. Sundland vest vil bygges med åpen
byggegrop frem til bergpåhugget og tunnelen vil bli drevet også fra bysiden, i tillegg til fra tverrslagene.
Korridoren må legges utenom Sundland trafostasjon. Dette gir økt anleggstrafikk, økt støy til
omgivelsene og økt inngrep i anleggsområdet sammenlignet med alternativene med løsmassetunnel.
Generelt vurderes alternativene med åpen byggegrop til å gi størst konsekvenser i anleggsfasen og
kommer derfor dårligst ut.
Alternativet med hastighet 200 km/t i Kobbervikdalen kommer best ut på grunn av redusert
støybelastning for boliger sammenlignet med trinnvis utbygging fra 160 km/t til 200 km/t og 160 km/t
på eksisterende bru.
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Oppdatert tabell som viser konsekvenser:
Konsekvensgrader for Sundland vest er endret for anleggsområde/omfang, trafikk, støy og nærmiljøog friluftsliv. Det er også rettet opp feil konsekvensgrad i forrige versjon for naturressurser for
Sundland vest og Pukerud (dette har ingen betydning for samlet vurdering).
Løsmassetunnel er valgt som løsning og åpen byggegrop er ikke rangert:

Før høring:
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Tabell 4: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Drammen fordelt på løsmassetunnel, åpen
byggegrop og bergtunnel. Løsmassetunnel er valgt som løsning og åpen byggegrop er ikke rangert.
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
SundPukeNybyen, over Nybyen, under Nybyen, under
øst, over
land
rud
samlet
vest,
under
under
Løsmas
setunn
el

Åpen
bygge
grop

Løsmass
etunnel

Åpen
bygge
grop

Løsmass
etunnel

Åpen
bygge
grop

Løsmass
etunne
l

Åpen
bygg
egrop

Anleggsområde,
omfang

--

---

--

---

--

---

--

---

---

--

Forurenset grunn
og
massehåndtering

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

Vannbalanse
(dagsone og
bergtunnel)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Håndtering av
anleggsvann

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trafikk

--

--

--

--

--

--

--

--

---

--

Støy

--

---

--

---

--

---

--

---

---

--

Luftforurensning

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

Rive- og
avfallsplaner,
omfang

-

--

-

--

-

--

-

--

-

-

Nærmiljø og
friluftsliv

---

----

---

----

---

----

---

----

---

--

Naturmiljø

- -/-

- -/-

- -/-

- -/-

- -/-

- -/-

--

--

- -/-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

--

- -/-

--

- -/-

--

- -/-

--

- -/-

--

--

- /- -

6

1

Naturressurser
Samlet
konsekvens
Rangering

2

2

2
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11. PRISSATTE KONSEKVENSER
Sammendrag
Ny tekst:
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata.
Konnerudgata blir ikke berørt. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at
traséen ikke kan gå under trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen. Med
bakgrunn i endret trasé er investeringskostnadene for Sundland vest økt. Det er også avklart at
sporområdet til dagens Vestfoldbane vil bli frigitt når nytt dobbeltspor er tatt i bruk. Framtidig arealbruk
er ikke avklart.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, blant annet må flere firemannsboliger rives. Da
intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig grad berører
eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Rapporten er revidert med disse nye innspillene og forutsetningene.

Kostnader for Sundland vest er revidert i tabell 1 (tidligere tall er også vist):

Tabell 1Netto nåverdi, forskjell fra referans ealternativet (Vest for Nybyen under
samlet). Beløp i millioner 2015 -kroner, neddiskontert til 2020
Vest for
Nybyen,
under

Vest for
Nybyen,
over

Sundland
øst

Sundland
vest

Pukerud

Trafikantnytte

Vest for
Nybyen,
under samlet
(ref)
-

-

-

-120

-170

-870

Operatørnytte

-

-

-

-

-

-

Offentlig nytte

-

-

-

-60

-115

-580

Nytte for tredje part

-

-

-

-25

-40

-195

Restverdi

-

-3

25

-130

-280 (-235)

-1 195

Skattefinansieringskostnad

-

12

-95

-65

255 (55)

280

Brutto nåverdi

-

-15

120

-270

-860 (-615)

-3 120

Investeringskostnader

-

65

-485

-400

1 120 (135)

650

NETTO NÅVERDI

-

-80

605

130

-1 980 (-750)

-3 770

Rangering

3

4

1

2

5

6

Kap 2.3 Utredningskorridorer
Se endringer beskrevet under Nærmiljø og friluftsliv, kap 2.3.
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Kap. 4.4.1 Resultater
Investeringskostnader er revidert for Sundland vest:

Tabell 16: Investeringskostnader. Beløp i millioner 2015 -kroner
Vest for
Nybyen,
under

Vest for
Nybyen,
over

Sundland
øst

Sundland
vest

Pukerud

Ikke diskontert

Vest for
Nybyen,
under
samlet
9 219

9 285

8 706

8 797

9 907

Neddiskontert

8 537

8 598

8 062

8 146

10 402
(9 362)
9 632
(8669)

9 174

Kap. 5 Sammenstilling av konsekvenser
Revidert tekst:
Deretter følger Sundland vest med 750 1 980 millioner kroner lavere netto nåverdi enn referansealternativet,

12. ROS-ANALYSE
Kap. 1. Sammendrag
Ny tekst:
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata.
Konnerudgata blir ikke berørt. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg av løsning. For
løsmassetunnel foreligger det økt kunnskap knyttet til omfang av anleggsarbeidene og utstrekning i
tid. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at traséen ikke kan gå under
trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen. Det er også avklart at sporområdet
til dagens Vestfoldbane vil bli frigitt når nytt dobbeltspor er tatt i bruk. Framtidig arealbruk er ikke
avklart.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må seks firemannsboliger innløses
og rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Rapporten er revidert med disse nye innspillene og forutsetningene.
Valg av løsmassetunnel for korridor Vest for Nybyen virker som risikoreduserende tiltak for alternativet
slik at risikoen for 3. person reduseres noe. Endringer i løsning Sundland vest vil ikke påvirke
resultatet av ROS-analysen. Beskrivelsen av alternativene er oppdatert og endringenes påvirkning på
fareidentifisering og risikovurdering er beskrevet i rapporten.
Revidert tekst (supplert):
Målet med denne analysen er å gi en overordnet og representativ fremstilling av risiko for skade på 3.
persons liv og helse, materielle verdier og miljø for foreslåtte korridorer for InterCity planstrekningen
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Drammen - Kobbervikdalen. I det videre arbeidet skal viktige forhold følges opp og avbøtende tiltak
innarbeides i planene. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å identifisere behov for
risikoreduserende tiltak.

Det er henvist til vedlegg i tekst knyttet til farekartlegging:
Gjennom den innledende farekartleggingen og den overordnede sårbarhetsvurderingen ble totalt 50
uønskede hendelser valgt ut for videre risikovurdering (se vedlegg 2).
Konklusjonen fra kap. 7.4 er lagt inn i sammendraget, og erstatter tidligere avsnitt:
Analysen gir et oversiktlig risikobilde av uønskede hendelser som er aktuelle for de forskjellige
alternativene som har blitt utredet for kommunedelplan. Korridor Sundland vest er den korridor som
det har blitt identifisert flest uønskede hendelser i gul kategori (både drift- og anleggsfase), tett fulgt av
Sundland øst og vest for Nybyen. Ved løsmassetunnel vil risikoen for vest for Nybyen og Sundland øst
sannsynligvis reduseres. Det oppmerksommes imidlertid at iverksettende av avbøtende tiltak vil kunne
redusere risikonivå for alle alternativer.
Det er ikke identifisert uakseptabel risiko for noen av alternativene, verken i driftsfase eller
anleggsfase, men det bemerkes at grundigere analyse må utføres etter hvert som detaljeringsnivå av
grunnlagsdata øker. Dette vil redusere usikkerheten i vurderingene. For hendelser i det gule området
bør risikoreduserende tiltak vurderes, mens hendelser i det grønne området innebærer akseptabel
risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig (se vedlegg 2 for disse hendelsene). Dersom
risikoen for hendelsene i det grønne området kan reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig
ressursbruk, bør det imidlertid vurderes å iverksette tiltak også for disse hendelsene.
Analysen gir et oversiktlig risikobilde av identifiserte uønskede hendelser som er aktuelle for de
forskjellige alternativene som har blitt utredet for kommunedelplan. Korridor Sundland vest er den
korridor hvor det har blitt identifisert flest uønskede hendelser i gul kategori (både drift- og
anleggsfase), tett fulgt av Sundland øst og Vest for Nybyen. Ved løsmassetunnel vil risikoen knyttet til
Vest for Nybyen og Sundland øst sannsynligvis reduseres. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at
iverksettelse av risikoreduserende tiltak vil kunne redusere risikonivået for alle alternativer.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette innebærer at lengden på byggegropen blir noe kortere og at risikoen for Vest for
Nybyen er noe redusert.

Kap. 1.3 Utredningskorridorer og alternativer
Se endringer beskrevet under Nærmiljø og friluftsliv, kap 2.3.
Kap. 2.1 Formål
Supplert med ny tekst:
Viktige forhold vil bli fulgt opp, og avbøtende tiltak vil bli innarbeidet i det videre planarbeidet.
kap 2.3 Organisering av arbeidet
Siste setning er revidert:
Det nye alternativet kan bety at det vil bli restriksjoner på bruk korte stengeperioder av
elvepromenaden i anleggsfasen.
Kap. 3.4 Risikovurdering
Supplert med ny tekst:
Risikovurderingen gjengis i sin helhet i vedlegg 2.
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Kap. 5.2.1 Dagsonen fram til tunnel
Ekstrem nedbør/overvann
Supplert med ny tekst:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg
av løsning. Dette innebærer at byggegropen blir noe kortere. Faren for skade på 3. person er derfor
noe redusert for alternativ Vest for Nybyen.
Støy og vibrasjoner
Revidert tekst:
Anleggsarbeidene ved alle de ulike korridorene medfører at nærliggende støyfølsomme bebyggelser
utsettes for støynivåer over gjeldende grenseverdier. I forbindelse med driving av løsmassetunnel
etablering av byggegropene kan imidlertid støybelastningen være noe høyere for Vest for Nybyen,
Sundland øst.
3. person
Supplert med ny tekst:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette virker som et avbøtende tiltak for alternativet slik at faren for 3. person reduseres
noe.
Trafikksikkerhet
Supplert med ny tekst:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Prof. Smiths allé legges på bru i anleggsfasen. Løsmassetunnelen virker som et
avbøtende tiltak for alternativet slik at faren for 3. person reduseres noe.
Atkomst for utrykningskjøretøy
Supplert med ny tekst:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette vil bedre forholdene for nødetatene ved utrykning.
Anleggsarbeid nær vei og jernbane i drift
Supplert med ny tekst:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen.
Kap. 5.2.2 Tunnelalternativer
Bebyggelse
Supplert med ny tekst:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen.
Kap. 6.2.3 Vest for Nybyen
Anleggsfasen
Supplert med ny tekst:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
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anleggsfasen. Dette virker som et avbøtende tiltak for alternativet slik at faren for 3. person reduseres
noe.
Oppsummering og konklusjon
Supplert med henvisning til vedlegg:
Det er i denne rapporten utført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for InterCity
planstrekningen Drammen – Kobbervikdalen for kommunedelplan. Gjennom den innledende
farekartleggingen og den overordnede sårbarhetsvurderingen ble totalt 50 hendelser valgt ut for
risikovurdering (se vedlegg 2 for mer detaljert risikovurdering).
Kap. 7.1.2 Anleggsfasen
Supplert med ny tekst:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette innebærer at lengden på byggegropen blir noe kortere og at risikoen for vest for
Nybyen er noe redusert
Kap. 7.3.2 Anleggsfasen
Supplert med ny tekst:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette innebærer at lengden på byggegropen blir noe kortere og at risikoen for vest for
Nybyen er noe redusert.
Kap. 7.4 Konklusjon
Supplert med ny tekst:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette innebærer at lengden på byggegropen blir noe kortere og at risikoen for vest for
Nybyen er noe redusert.
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13. «BYUTVIKLING», «FLOM, STORMFLO OG OVERVANN», «NATURMILJØ» OG
«NATURRESSURSER»
I disse fire fagrapportene omfatter revisjonen i hovedsak endringer i innledende kapitler og beskrivelse
av alternativene. Ny kunnskap og innspill etter høringsperioden medfører ingen endring i
konsekvensvurderingene.
1 Sammendrag (alle rapporter)
Ny tekst:
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata.
Konnerudgata blir ikke berørt. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at
traséen ikke kan gå under trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen. Det er
også avklart at sporområdet til dagens Vestfoldbane vil bli frigitt når nytt dobbeltspor er tatt i bruk.
Framtidig arealbruk er ikke avklart.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og
rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Rapporten er revidert med disse nye innspillene og forutsetningene. Revisjonen omfatter i hovedsak
endringer i innledende kapitler og beskrivelse av alternativene. Ny kunnskap og innspill etter
høringsperioden medfører ingen endring i konsekvensvurderingene.
Kapitler som beskriver Utredningskorridorer
Se endringer beskrevet under Nærmiljø og Friluftsliv
Endringer i fagrapport for byutvikling
Kap. 5.2 Eksisterende jernbanespor for Vestfoldbanen
Revidert tekst:
Det er per i dag usikkert om eEksisterende jernbanespor på Vestfoldbanen skal legges ned etter at
nytt dobbeltspor er tatt i bruk. I henhold til planprogram skal framtidig arealbruk av sporområdet for
dagens Vestfoldbane vurderes
Kap. 5.8.7 Oppsummering konsekvenser Pukerud
Supplert med tekst:
Dersom denne korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor
fra Drammen stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne
strekningen vil medføre store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6
firemannsboliger innløses og rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en
korridor som i minst mulig grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til
grunn.
Endringer i fagrapport for naturmiljø
Kap 3.2.6 Vurdering av avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser
Revidert tekst:
Avbøtende tiltak er tiltak (tilpasninger/endringer) som ikke ligger inne i kostnadene og som kan bidra til
å minimere/redusere de negative virkningene av tiltaket (eventuelt gjøre tiltaket enda bedre).
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14. MILJØPROGRAM
Kap 1.1 Prosjektets formål
I siste avsnitt er det lagt inn følgende tekst:
Dette miljøprogrammet gjelder for delstrekningen Drammen – Kobbervikdalen. På bakgrunn av ny
kunnskap er dokumentet revidert etter offentlig ettersyn.
Miljøprogrammet er revidert med bakgrunn i nye innspill og forutsetninger som har resultert i revisjon
av KU-rapporten med tilhørende fagtemarapporter. Vurderinger knyttet til nærmiljø- og friluftsliv er
revidert. Det er gjennomført supplerende beregninger av støy i anleggsfasen. For fagtema
kulturminner og –miljø er omtale supplert med oppført verneverdi ihht. nasjonal verneplan og
Drammen kommunes registreringer.
Kap. 1.2 Det ferdige anlegget
Drammen stasjon
Revidert tekst:
I utgangspunktet var det kun utgående Vestfoldbane som skulle krysse Sørlandsbanen planskilt.

Planskilt kryssing av Sørlandsbanen –forskjæring før bergpåhugg
Ny tekst:
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord
for Konnerudgata. Konnerudgata blir ikke berørt. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg av
løsning. For løsmassetunnel foreligger det økt kunnskap knyttet til omfang av anleggsarbeidene og
utstrekning i tid. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at traséen ikke kan
gå under trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen og vil i dermed større grad
berøre bebyggelsen og gi økte investeringskostnader.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og
rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Forskjæring frem til bergpåhugg
Supplert med følgende setning: Jernbaneverket har besluttet å bygge med løsmassetunnel for
alternativet Vest for Nybyen.
Strekningen Drammen stasjon – Gulskogen stasjon
Da eksisterende hensetting på Skamarken og Sundhaugen må fjernes for å gi plass til det nye
anlegget, er det planlagt midlertidig hensetting på Banksporene syd for verkstedet på Sundland. De
eksisterende sporene er her i dårlig forfatning og det er planlagt både en opprusting og en forlengelse
av sporene.
Kap. 3.3.4 Kulturminner og kulturmiljø
Lagt inn et nytt kart, fig 15 Utsnitt fra registreringskart over området Danvik-Fjell. (Dette har gitt
endrede figurnummer i rapporten).
Lagt inn revidert verdikart, Figur 16 (tidligere fig. 15).
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Kap. 4.1.5 Kulturminner og kulturmiljø
Oppdatert tekst for Gulskogen stasjon, KM2.
Stasjonsbygningen har klare arkitektoniske kvaliteter og har som objekt stor verneverdi, mens
kulturmiljøet som helhet etter metode V712 får middels verdi.
Oppdatert tekst for KM3: Nybyen og Fraktgodsterminalen
Nybyen er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for sentrum et kulturmiljø med høy
verneverdi. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt middels
verdi.
Oppdatert tekst for KM5: Området sør for Professor Smiths allé
Området omfatter husene langs 2. Strøm terrasse og 3. Strøm terrasse som er avmerket som et
område av høy verdi i kommunens kulturminneregistreringer. Byggene langs disse gatene har et
enhetlig preg og har klare arkitektoniske kvaliteter. Generelt i det avmerkede kulturmiljøområdet er
husene i hovedsak bygget i tre med trekk fra sveitserstil, men en del av byggene har også stiltrekk fra
jugend og noen har et funksjonalistisk uttrykk. Flere av boligene var funksjonærboliger sannsynligvis
knyttet til jernbanedriften. Byggene er registrert i SEFRAK registeret men ingen er fredet. Området
som helhet har en tidstypisk byggeskikk med bygg som har gjennomgått en del endringer men har
likevel beholdt sitt arkitektoniske særpreg og enkelte bygg har høye arkitektoniske kvaliteter.
Bygningsmiljøet er representativt for epoken men ikke lenger typisk. Området er i Drammen
kommunes kulturminneregistrering for Danvik-Fjell et kulturmiljø med høy verneverdi. I denne
sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt middels verdi.
Verdi: Middels
Oppdatert tekst KM6 Sundlandområdet
Sundland er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Gulskogen et kulturmiljø med høy
verneverdi. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt middels
verdi
Oppdatert tekst KM9 Stormoen
Stormoen er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Gulskogen et kulturmiljø med høy
verneverdi. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt liten til
middels verdi.
Kap. 4.1.1 Støy
Tekst supplert med:
Løsmassetunnel er valgt som løsning, og dette gir mindre støy sammenlignet med åpen byggegrop.
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