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Drammen kommune - Uttalelse til Kommunedelplan for Intercity
Drammen - Kobbervikdalen
Drammen kommune har oversendt forslag til kommunedelplan for Intercity Drammen Kobbervikdalen. Fylkesmannen viser til at flere av våre ansvarsområder er utredet på
overordnet nivå. Videre er det enkelte tema som samfunnssikkerhet og beredskap,
overvann, friluftsliv, vann og vassdrag, naturmangfold, landbruk, barn og unges
interesser som er mangelfullt utredet. Til slutt vil vi påpeke at det er utfordrende å ta
stilling til en kommunedelplan som i all hovedsak bare båndlegger et område for videre
planlegging. Fylkesmannen forutsetter derfor at våre ansvarsområder blir utredet i
forbindelse med reguleringsplan.
Bakgrunn
Fylkesmannen viser til brev av 30. mai 2016 med forslag til kommunedelplan for Intercity
Drammen – Kobbervikdalen.
Formålet med kommunedelplanen er å velge korridor for videre planlegging av nytt
dobbeltspor for jernbane på strekningen Drammen stasjon – Kobbervikdalen, inklusive
Drammen og Gulskogen stasjoner.
I forslag til kommunedelplan som er lagt frem til offentlig ettersyn har Jernbaneverket valgt
korridor Nybyen vest samlet under. Videre er tunnel dimensjoner for 200 km/t ved
Kobbervikdalen valgt. Fylkesmannen vil i sin høringsuttalelse forholde seg til dette forslaget
til korridor. Dersom det i forbindelse med politisk behandling blir besluttet å gå for en av de
andre korridorene, forutsetter vi at dette blir sendt på nytt offentlig ettersyn.
Fylkesmannens kommentarer
Generell tilbakemelding
Fylkesmannen viser til en stor mengde fagrapporter og plandokumenter som danner
grunnlaget for valgte korridor i kommunedelplan. Ut fra saksomfanget er det uklart hvorfor
tverrslagene ikke er tatt med i konsekvensutredningen. Vi viser til at det i varsel om oppstart
er avsatt et større område som viser hvor tverrslagene er tenkt plassert. I kommunedelplanen
som nå er ute til høring har Jernbaneverket avgrenset planområdet ved tverrslagene til å gjelde
fire områder som skal utarbeides videre.
Fylkesmannen viser til at disse fire tverrslagene ikke er konsekvensutredet, og det er dermed
ikke mulig å ta stilling til dette. Vi har derfor en planfaglig forutsetning om at Jernbaneverket
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foretar grundige utredninger ved utarbeidelsen av reguleringsplan. Våre ansvarsområder blir
berørt ved alle de fire tverrslagene som nå er foreslått. Dette er temaer som f.eks
naturmangfold, landbruk, friluftsområder, støy, barn og unge.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Vi viser til at det i planforslaget ikke er tatt stilling til hvilken sikkerhetsklasse Drammen
stasjon faller innenfor i TEK10 § 7-2. Fylkesmannen har i mail til Jernbaneverket og
Drammen kommune etterspurt en slik vurdering. I svar 27. september 2016 skriver
Jernbaneverket at Drammen stasjon er forutsatt liggende på samme sted og at tiltaket er
plassert i sikkerhetsklasse F3 (1000-årsflom/stormflo). Jernbaneverket har ikke redegjort for
hvorfor utredningene i kommunedelplan er basert på F2 og ikke F3 som de selv vurderer
tiltaket til å falle innenfor.
Fylkesmannen savner en bedre redegjørelse for de vurderingene som er gjort på dette temaet.
I fagrapporten for flom, stormflo og overvann er det på vist til utredninger som tilsier at
stasjonen bør legges til kote 2.30 moh grunnet stormflo. Det er ikke vist til hvilken høyde
dagens stasjonsområde ligger på. I planbeskrivelsen fremgår det imidlertid at togskinnene vest
for Bybrua ligger på kote 1.65 moh. Fagrapporten viser heller ikke hvor mye forslag til
Drammen stasjon fraviker anbefalt kotehøyde. For å vise utfordringene rundt stormflo, burde
fagrapporten tydelig viser hva man klarer å oppnå og eventuelt hvor mange cm/m man ikke
kan oppnå.
Jernbaneverket i mail 30. september 2016 vist til en teknisk hovedplan hvor det er vurdert
alternativer for plassering av tekniske installasjoner og høyde på togperrong. Vi viser til at
slike vurderinger burde vært innarbeidet i ROS-analysen og konsekvensutredningen.
Videre vil vi påpeke ulikheter i ROS-analysen og konsekvensutredningen som burde vært
begrunnet eller redegjort for. Viser til kapittel 7.4 i Risiko og sårbarhetsanalyse hvor det i
konklusjonen fremgår at det ikke er identifisert uakseptabel risiko for noen av korridorene.
Vann i tunneler, fare for flom og stormflo er tidligere i dokumentet vist til som faremomenter
ved de ulike valgene. Det fremgår ikke tydelig hvorfor disse faremomentene ikke er
uakseptable.
Fylkesmannen har derfor en planfaglig forutsetning om at stormflo i tråd med F3 i TEK10 blir
utredet i reguleringsplan. Videre må det utredes ulike løsninger for Drammen stasjon som
viser hvordan tiltaket i tråd med TEK10 burde vært løst, og hvorfor Jernbaneverket velger den
løsningen som fremgår i reguleringsplan. Fylkesmannen anser derfor ikke stormflo som
tilstrekkelig utredet og ivaretatt i forslag til kommunedelplan.
Overvann
Vi registrerer at konsekvensutredningen og ROS-analysen viser til at overvannshåndteringen
må utredes i reguleringsplan. Kommunedelplanen trekker frem overvann og flomveier som et
uforutsigbart element. Viser til at det burde vært vurdert og begrunnet hvorfor ROS-analysen
dermed kan si at det ikke er uakseptabel risiko involvert. Vi viser til at flere områder innenfor
kommunedelplanen ligger utsatt til med tanke på overvannshåndtering både uten og med flom
og stormflo. Fagrapporten nevner overvann som kanskje det mest usikre temaet. Denne
usikkerheten er ikke innarbeidet i ROS-analysen. Risikobilde som presenteres i fagrapporten
gjenspeiles derfor ikke i ROS-analysen.
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Friluftsliv
Fylkesmannen viser til våre merknader innledningsvis angående manglende
konsekvensutredning ved tverrslagene. Videre vil vi minne om det statlige sikrete
friluftsområde: Søndre nedre Fjell hvor Drammen kommune er grunneier. Ett av de foreslåtte
tverrslagene kommer i konflikt med dette området.
Vi vil faglig anbefale at kommunen følger opp hensikten med ervervelsen av området. Videre
påpeker vi at en omdisponering av områdene må søkes om i tråd med DN-håndbok 30-2011,
Forvaltning av statlig sikrede friluftsområder.
Vann og vassdrag
Fylkesmannen registrerer at bekker kun er vurdert i forhold til flom og overvann. Vi viser til
at bekkeløp ofte er svært viktig for naturmangfold og bør utredes dersom tiltak vil påvirke
bekkene negativt. I reguleringsplan vil det være viktig at konsekvensene for bekkene
tydeliggjøres siden dette i mindre grad fremgår av kommunedelplan. Vi viser til at et av
tverrløpene er foreslått i en bekkedal.
Det fremgår av fagrapporten for naturmiljø at det i reguleringsplan skal tilstrebes å ivareta
Blektjern. Vi gir en planfaglig anbefaling om at kommunen sikrer at Blektjern blir ivaretatt
som et viktig område for rekreasjon og naturmangfold.
Naturmangfold
Vi ser av fagrapporten naturmiljø at det har vært gjennomført en kartlegging av området.
Funnene og beskrivelsene som fremgår i fagrapporten er svært generelle og skiller ikke
ravinedalene i Kobbervikdalen fra hverandre. I fagrapporten burde det vært redegjort for
forskjeller mellom de ulike ravinedalene. Det fremgår i mindre grad av rapporten om
ravinedalene har har forskjellig verdi ut fra artsforekomster.
Videre viser vi til treklyngen med gamle trær ved Nybyen. Her burde det vært involvert en
Arborist til å vurdere verdiene ved de eldre trærne. Dersom området ikke kan bevares eller
ivaretas i anleggsperioden, bør det vurderes om enkelt trær er av en slik verdi at de bør
bevares på andre måter.
Fylkesmannen ber om at ravinedalen og området med de eldre trærne blir ivaretatt og utredet i
reguleringsplan. Det bør tydelig fremgå konsekvensene for de ravinedalene som blir direkte
berørt og de som får endret grunnvannstand.
Vi vil også påpeke at det i fagrapportene er benyttet feil terminologi ved benevnelsen for
naturtyper. Begrepene som skal benyttes er prioriterte arter og utvalgte naturtyper.
Landbruk
I forslag til kommunedelplan er det ikke gitt noen beregninger for hvor store arealene som blir
midlertidig eller permanent omdisponert. Dette er uheldig og gir et dårlig
beslutningsgrunnlag. Videre kan vi ikke se at det er godt nok redegjort for hvilke
konsekvenser valg av tverrslag vil få for landbruket.
I Kobbervikdalen er det valgt 200km/t løsning fremfor 160/200km/t. Vi kan ikke se at valgte
løsning er vurdert opp mot statlig landbrukspolitikk om å sikre viktige landbruksarealer.
Videre viser vi til at valg av tunnelløsning kommer dårligst ut i fagrapporten Naturressurser.
Jernbaneverket legger til grunn at hastigheten må være dimensjonert for 200km/t. Det burde
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derfor vært fremgå hvorfor alternativ 160/200km/t ikke kan gjennomføres og gi samme mål
oppnåelse som alternativ 200km/t.
Fylkesmannen gir en planfaglig anbefaling om å innarbeide bestemmelser som ivaretar
matjord. Viser her til at matjorden må legges til side der området skal benyttes midlertidig.
Matjord som ligger på områder som blir permanent omdisponert må tas bort og benyttes på
andre landbruksarealer.
Barn og unges interesser
Fylkesmannen ser av Fagrapport Nærmiljø og friluftsliv at barn og unges interesser er omtalt
og vurdert. Videre er det vist til hvilke konsekvenser de ulike korridorvalgene vil bety for
barn og unges interesser.
Vi registrerer at Jernbaneverket har uttalt at en dialog og samarbeid med barnehager, skole og
berørte parter skal skje ved utarbeidelsen av reguleringslingsplan. Det er uheldig at denne
dialogen og samarbeidet ikke har vært gjennomført ved kommunedelplan. Valg av korridor
og tverrslag vil kunne ha stor innvirkning på barn og unges interesser. Fylkesmannen
forutsetter at kommunen legger avgjørende vekt på innspillene fra barnerepresentanten i
kommunen og de organisasjoner som representerer barn og unge i valg av korridor.
Når det gjelder tverrslagene viser vi til at disse ikke er utredet på nåværende plannivå. Videre
viser vi til innspillene som er sendt inn angående tverrslaget ved Drafn. Vi ber om at
uttalelsene fra organisasjoner og representanter for barn og unges interesser blir hensyntatt i
tilstrekkelig grad.
Grunnet utformingen av kommunedelplan ved kun én hensynssone som båndlegger arealene
er det vanskelig å ta stilling til barn og unges interesser på nåværende tidspunkt.
Fylkesmannen har derfor planfaglig forutsetning om at barn og unges interesser blir tydelig
vurdert og innarbeidet i forslag til reguleringsplan. Vi viser til bekymring rundt valgte
korridorløsning og hensynet til myke trafikanter. Dette må redegjøres for i reguleringsplan.
Støv og støy
Det er positivt at støy, støv og vibrasjoner er utarbeidet og vurdert allerede ved
kommunedelplan. Dette gir et godt grunnlag for videre undersøkelser og vurderinger når
tiltakene er planlagt mer detaljert.
Fylkesmannen har ingen store innvendinger, men det kunne vært utarbeidet et eksempelkart
som viste foreslåtte støytiltak. Dette er en anbefaling og ikke krav. Støy vil være viktig i
forslag til reguleringsplan.
Planbestemmelser
Konsekvensene av planbestemmelsen § 3-3 medfører at alle tiltak innenfor hensynssonen skal
forelegges Jernbaneverket før det kan igangsettes. Dette er svært omfattende og vil kunne
medføre en unødvendig saksgang for tiltak som ikke berører intensjonen til kommunedelplan
eller vanskeliggjør videre utbygging. Vi viser til forslag til bestemmelser ved
kommunedelplan for InterCity Dovrebanen. Her er det utarbeidet en differensiert
båndleggingssone hvor det i ulike deler av korridoren kan tillates enkelte tiltak.
Med hilsen
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Drammen kommune - samordnet statlig høringsuttalelse for
kommunedelplan Intercity Drammen - Kobbervikdalen
Det vises til offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for InterCity Drammen –
Kobbervikdalen i perioden 30.5.2016 – 31.8.2016 med utvidet høringsfrist til 29.9.2016.
Under samordningen ble det ytterligere utvidet frist til den 7.10.2016.
Det vises til brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 21. april 2015 der det
informeres om at Fylkesmannen i Buskerud deltar i Regjeringens forsøksprosjekt med
samordning av statlige innsigelser. Forsøksprosjektet omfatter i perioden fra april 2015 til ut
året 2016 følgende plantyper: Kommuneplaner, kommunedelplaner og
områdereguleringsplaner. Det vises også til den Veilederen om Samarbeid om effektive
avklaringer i arealplanleggingen som Fylkesmannen sendte ut den 22. juni 2016.
Saken gjelder
Planforslaget omfatter et område syd for Drammenselva fra eksisterende jernbanestasjon til
Kobbervikdalen med omfattende båndlagte arealer. Hensikten med planen er å sikre området
for utbygging av et fremtidsrettet kollektivnett for InterCity tog.
Hovedformålet i planforslaget er å velge korridorer for videre planlegging av nytt dobbeltspor
for jernbane på strekningen Drammen stasjon – Kobbervikdalen, inklusive Drammen og
Gulskogen stasjoner. Formålet i kommunedelplanen er samferdselsanlegg. Jernbaneverket er
tiltakshaver. Drammen kommune er planmyndighet.
Fylkesmannens kompetanse
Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen som fagmyndighet skal
påse at planer ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser. Samtidig skal
Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser også fra øvrige statlige
fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.
Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den. Dette vil si at den ikke fremmes som
innsigelse.
I høringsprosessen har Fylkesmannen og Statens Vegvesen og Bispedømmerådet hatt et tett
samarbeid med Drammen kommune og tiltakshaver Jernbaneverket for å oppnå avklaringer
om manglende dokumentasjon til deler av planforslaget for å unngå innsigelser til planen.
Statens Vegvesen hadde i sin høringsuttalelse datert 9.6.2016 og i nytt brev datert den
29.9.2016 varslet innsigelser for manglende utredninger av etatens ansvarsområder som
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berøres ved gjennomføring av jernbaneprosjektet. Gjennom drøftingsmøter ble det avklart at
med revidering av planbestemmelsene kunne innsigelsene imøtekommes. Innsigelsene ble
trukket før utvidet høringsfrist den 7. okt. 2016.
Den norske kirke har også etterspurt dokumentasjon om jernbaneprosjektets innvirkning på
areal som berører kirkens interesser. Dette er også imøtekommet.
I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Vi har fått høringsuttalelser
fra følgende statlige etater:
Statens Vegvesen, datert 9.6.2016 og 29.9.2016
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør, datert 21.9.2016
Mattilsynet Søndre Buskerud, datert 19.9.2016
Biskopen/bispedømmerådet Tunsberg, datert 3.10.2016
Kystverket Sørøst, 29.9.2016
Fiskeridirektoratet, datert 16.9.2016
Direktoratet for mineralforvaltning, datert 19.8.2016
Politidistrikt Sør Øst, datert 15.9.2016
Samordnet høringsuttalelse
Dette brevet inneholder en kortfattet oversikt over høringsuttalelsene fra de statlige etatene.
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full
oversikt over detaljer i innholdet.
Begrunnelse for alle planfaglige råd inngår i høringsuttalelsene.
Samordnet høringsuttalelse bygger på mal for felles retningslinjer for tilbakemelding til
kommunen, beskrevet i Veilederen om Samarbeid om effektive avklaringer i
arealplanleggingen, juni 2016. De felles retningslinjer er inndelt i Innsigelser, Planfaglige
råd: forutsetninger og Planfaglige råd: anbefalinger.
Oversikt over høringsuttalelser
Under følger kort oppsummering av planfaglige råd: forutsetninger og anbefalinger. Det vises til
etatenes egne uttalelser for utfyllende informasjon.
NVE har følgende planfaglige råd : forutsetninger for at innsigelse skal unngås i neste plannivå/
reguleringsplan.
NVE er i det videre arbeidet med reguleringsplanen særlig opptatt av temaene listet opp nedenfor:


Utforming og kapasitet av bekke- og elvekryssinger. Kryssing av vannveier bør skje slik at det
berører vassdraget minst mulig. NVE mener at bekker i prinsippet bør være åpne og anbefaler
derfor bruk av bruer fremfor kulverter ved kryssinger. Dersom en bekk må lukkes bør det
vurderes om det er mulig å legge den om, da det som oftest er bedre å legge om en bekk enn å
lukke den på en lengre strekning.



Nærføringer og utfyllinger i vassdrag og bekker både av selve jernbanelinja og av eventuelle
deponiområdet.



Utforming av pilarer og brufundament, dersom dette påvirker flom, erosjon, skred eller
vassdragsmiljø
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Skredfare (særlig kvikkleireskredfare), som kan forårsake fare for omkringliggende
bebyggelse



Flomfare, som kan forårsake fare for omkringliggende bebyggelse



Elvelandskapet



Anleggsfasen



Innarbeiding av fareområder i plan som hensynssoner

Tunsberg bispedømmeråd har følgende planfaglige råd – forutsetninger for at innsigelse skal
unngås i neste plannivå/reguleringsplan
 Ingen av gravene eller det øvrige gravplassareal innenfor inngjerdinger rundt gravplassen skal
bli fysisk berørt av alternativet «Vest for Nybyen under samlet» verken under
anleggsperioden eller etterpå. Dette gjelder også kirkebygningen. Det vises til
Jernbaneverkets egne redegjørelser til bispedømmerådet om den konkrete plassering av
støttemuren og skjermende tiltak.
 Hvis det velges en alternativ korridor forutsettes det ny høringsrunde.
Fylkesmannen har følgende planfaglige råd : forutsetninger for at innsigelse skal unngås i neste
plannivå/ reguleringsplan


Jernbaneverket må utarbeide grundigere utredninger ved reguleringsplan. Fylkesmannens
ansvarsområder blir berørt ved alle de fire tverrslagene som nå er foreslått.



Fylkesmannen har en forutsetning om at stormflo i tråd med F3 i TEK10 blir utredet i
reguleringsplan. Videre må det utredes ulike løsninger for Drammen stasjon som viser
hvordan tiltaket i tråd med TEK10 burde vært løst og hvordan og hvorfor Jernbaneverket
velger den løsningen som fremgår i reguleringsplan. Fylkesmannen anser derfor ikke stormflo
som tilstrekkelig utredet og ivaretatt i forslag til kommunedelplan.



Grunnet utformingen av kommunedelplan ved kun én båndlegging av arealene, er det
vanskelig å ta stilling til barn og unges interesser på nåværende tidspunkt. Fylkesmannen
forutsetter derfor at barn og unges interesser blir tydelig vurdert og innarbeidet i forslag til
reguleringsplan. Vi viser til bekymring rundt valgte korridorløsning og hensynet til myke
trafikanter. Dette må redegjøres for i reguleringsplan.

Fylkesmannen har følgende planfaglige råd : anbefalinger til neste plannivå/ reguleringsplan


Ett av tverrslagene er i konflikt med det statlige sikrete friluftsområde: Søndre nedre Fjell
(kommunen er grunneier)
Det anbefales at kommunen følger opp hensikten med ervervelsen av området. Videre påpeker
vi at en omdisponering av områdene må søkes om i tråd med DN-håndbok 30-2011,
Forvaltning av statlig sikrede friluftsområder.



Vi gir en planfaglig anbefaling om at kommunen sikrer at Blektjern blir ivaretatt som et viktig
område for rekreasjon og naturmangfold.



Planbestemmelsenes § 3-3 bør endres til en mer differensiert båndleggingssone som ikke
omfatter alle tiltak frem til reguleringsplanen er godkjent.

Statens Vegvesen, Region sør har følgende planfaglige råd : forutsetninger for at innsigelse skal
unngås i neste plannivå/ reguleringsplan
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Nødvendige midlertidige tiltak på berørt vegnett i anleggsfase forutsettes vurdert, utredet og
ivaretatt i reguleringsplanen.

Statens Vegvesen har i brev datert 9.6.2016 og i nytt brev datert 29.9.2016 fremmet innsigelser til
utfyllende bestemmelser til kommunedelplanen. I regi av samordningsforsøket er det gjennomført
kommunikasjon etter de rutiner som er lagt opp for samarbeid i høringsprosessen. Dette har ført frem
til en revidering av planforslaget og dermed at Statens Vegvesen ikke lenger har innsigelse til
kommunal egengodkjenning av planforslaget.
Mattilsynet, Søndre Buskerud har følgende planfaglige råd : forutsetninger for at innsigelse skal
unngås i neste plannivå/ reguleringsplan


Eksisterende ledningsnett for drikkevann må sikres mot brudd og eventuelt forurensning,
mikrobiologisk eller kjemisk. Dette for å sikre disse vannkildene og ledningsnettet mot
forurensning under utbygging, i driftsperioden og i senere aktivitet på togsporet og ved
eventuelt hensettingsareal med togsett, teknisk anlegg, rigg og eventuelt deponi.

Mattilsynet, Søndre Buskerud har følgende planfaglige råd : anbefalinger til neste plannivå/
reguleringsplan


Mattilsynet anbefaler at fare for forurensning av drikkevann blir inkludert og vurdert særskilt.
Det er avgjørende å ha oversikt over eventuelle vannkilder, som private vannforekomster, i
nærheten av dette planområde. Dette bør kartlegges.

Kystverket Sørøst har følgende planfaglige råd : forutsetninger for at innsigelse skal unngås i
neste plannivå/reguleringsplan


For områder som er farbare med fartøy fra sjøen, gjør Kystverket Sørøst oppmerksom på at
endring av brukonstruksjon kan kreve tillatelse av Kystverket. Jf. forskrift 3. desember 2009
nr. 1449 om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket. Det forutsettes at Kystverket blir
høringsinstans i reguleringsplanfasen.

Fiskeridirektoratet har ingen merknader til kommunedelplanen.
Direktoratet for mineralforvaltning har ingen merknader til kommunedelplanen.
Politidistrikt Sør Øst har ingen merknader til kommunedelplanen.

Fylkesmannens generelle merknader
Fylkesmannen viser til en stor mengde fagrapporter og plandokumenter som danner
grunnlaget for valgte korridor i kommunedelplan. Ut fra saksomfanget er det uklart hvorfor
tverrslagene ikke er tatt med i konsekvensutredningen.
I kommunedelplanen som nå er ute til høring har Jernbaneverket avgrenset planområdet ved
tverrslagene til å gjelde fire områder som skal utarbeides videre. Fylkesmannen viser til at
disse fire tverrslagene ikke er konsekvensutredet og det er dermed ikke mulig å ta stilling til
dette. Vi har derfor en planfaglig forutsetning om at Jernbaneverket foretar grundige
utredninger ved utarbeidelsen av reguleringsplan.
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Videre prosess
Fylkesmannen skal i formidlingen sikre at uttalelser fremstår tydelig og begrunnet fra den
statlige etat som sender høringsuttalelse.
Høringsuttalelsene til denne kommunedelplan for InterCity Dramme – Kobbervikdalen retter i
hovedsak sine planfaglige råd som forutsetninger og anbefalinger mot det videre planarbeid
med reguleringsplan. Det er nå ingen innsigelser til forslaget til kommunedelplanen.
Fylkesmannen forutsetter at arbeidet med reguleringsplanen frem mot endelig behandling
sikrer de ovennevnte planfaglige rådene fra de statlige høringsinstansene.

Med hilsen
Bente Fjell Nyegaard
Avd. direktør
Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Vedlegg: Høringsuttalelser
Fylkesmannen i Buskerud, datert 3.10.2016
Statens Vegvesen Region Sør, datert 29.9.2016
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør, datert 21.9.2016
Mattilsynet Søndre Buskerud, datert 19.9.2016
Biskopen/bispedømmerådet Tunsberg, datert 3.10.2016
Kystverket Sørøst, 29.9.2016
Fiskeridirektoratet, datert 16.9.2016
Direktoratet for mineralforvaltning, datert 19.8.2016
Politidistrikt Sør Øst, datert 15.9.2016
Prosess i samordning av innsigelser, datert 7.10.2016
Kopi til:
Buskerud fylkeskommune
Mattilsynet
Direktoratet for mineralforvaltning
Tunsberg bispedømme
Fiskeridirektoratet region Sør
Kystverket Sørøst
Statens vegvesen region sør
Norges vassdrags- og energidirektorat
Politidistriktene, Sør Øst

Postboks 3563
Postboks 1138 Flattum
Postboks 3021
Tunsberg.bdr@kirken.no
Postboks 286

3007
3503
7441

Drammen
HØNEFOSS
TRONDHEIM

4379

Egersund

4808
0301
3001

Arendal
OSLO
Drammen

Postmottak@kystverket.no

Serviceboks 723
Postboks 5091 Majorstua
Politihuset i Drammen
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Statens vegvesen
Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 DRAMMEN

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region sør

Wenche Bjertnes / 97073803

15/202851 - 3

InterCity - Drammen - Kobbervikdalen - kommunedelplan

Deres referanse :

Vår dato :
09.06.201 6

med KU, innspill

fra Statlig vegmyndighet til samordnet høringsuttale
Sammenstilling:
Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5- 4 og § 11- 16 fremmer vi to innsigelser mot
planforslaget. Planforslaget oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning,
om konsekvensutredninger

jfr . §7 i forskrift

etter Plan - og bygningsloven, for våre fag temaer. Vi har ett

planfaglig råd som vi ber Kommunen følge opp .
En eventuell beslutning om en annen korridor forutsetter vi må gjennom nytt offentlig
ettersyn.
Statens vegvesen forutsetter ny uttale før kommunedelpl anvedtak.

Detaljerte merknader:
Dobbel tspor fra Drammen til Kobbervikdalen berører E18 i Kobbervikdalen syd for Eikhaugen
og E134 ved at den krysser Strømsåstunnelen. I og med at de vedtatte planene for E18 og
E134 ikke er listet opp i plandokumentene

antar vi at man i planarbeidet har vurdert det slik

at disse vegene ikke berøres av planforslaget.
konklusjonen

Vi etterlyser dokumentasjon

på denne

som kan begrunne at pl anforslaget ikke innebærer konsekvenser for disse E18

og E134. Vi savner opplysninger om hvordan jernbanekorridoren

i Strømsåsen skal avsettes i

vertikalplanet og hvilket avstander denne har til avsatt korridor for E134 i vertikalplanet.

Vi

savner også opp lysninger om de beskrevne tverrslag og hvordan disse skal ligge i forhold til
E134 sin vegkorridor . Vedtatte planer for E18 og E134 som ligger innenfor den korridoren
som skal settes av til dobbeltspor må fortsatt gjelde og tiltak må kunne gjøres i tråd me d de
vedtatte reguleringsplanene

for disse vegene. Løsningene som skal velges for ny

jernbanetrase kan ikke berøre drift, framkommelighet

og stabilitet for disse riksvegene . I

forslaget til planbeskrivelse framgår det ikke at planarbeid for nytt tunnelløp for E134
gjennom Strømsåsen skal startes opp . Varsel om oppstart med forslag til planprogram for

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

firmapost - sor@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Landsdekkende

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø

regnskap

2

dette arbeidet er planlagt gjennomført
ikke er tilstrekkelig

i løpet av høsten. Vegvesenet mener jernbanetiltaket

belyst i forhold til våre fagtema til at man kan overlate

konsekvensutredning

til reguleringsplanfase , eller at vi kan gi tilslutning

til forslaget til

planbestemmelse §4.1 . Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5- 4 og § 11- 16 fremme r
vi innsigelse mot planforslaget.

Planforslaget oppfyller ikke kra vet om konsekvensutredning,

jfr . §7 i forskrift om konsekvensutredninger

etter Plan- og bygningsloven,

for våre temaer.

Jernbaneverket har anbefalt korridor «Vest for Nybyen samlet» og lagt denne til grunn for
planbeskrivelsen og kommunedelplanforslaget.

I plandokumentene

framgår at kulvert for ny

tilfartsveg Vest til E134 , som er en viktig framtidig forbindelse fra E134 til byen, under
Sørlandsbanen bør bygges samtidig med at Sørlandsbanen bygges ut ti l dobbeltspor.
i Drammen kommune sitt vedtak om tilslutning

til utlegging til offentlig ettersyn framgår at

Kommunen kun forutsetter at det planlegges for koordinert gjennomføring
Vest med jernbaneprosjektet.

I pkt. 3

av Tilfartsveg

Forholdet er ikke belyst i konsekvensutredningen

utover at

Jernbaneverket anbefaler samtidig etablering . Forutsatt at man i kommunedelplanen

sikrer

at kulvert for ny Tilfartsveg Vest og ny Vestfoldbane under ny Sørlandsbane blir etablert i
samtidighet mener vi dette kan veie opp for den mangel som er ved konsekvensutredningen
og planforslaget. Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 5- 4 og § 11- 16 fremmer vi
innsigelse mot planforslaget.

Planforslaget oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning,

jfr. §7 i forskrift om konsekvensutredninger

etter Plan- og bygningsloven,

for våre

fag temaer. Innsigelsen trekkes forutsatt at det legges inn rekkefølgebestemmelse

som sikrer

at ny Vestfoldbane og ny Tilfartsveg Vest under ny Sørlandsbane skal etableres samtidig .
Jernbaneverket har , med bakgrunn i forslaget til oversendt konsekvensutrednin g, fremmet
forslag om kommunedelplan

for kun Jernbaneverket sin anbefalte korridor . Vi oppfatter det

slik at Drammen kommune, som planmyndighet,

i sitt vedtak om tilslutning

til utleggelse til

offentlig ettersyn aksepterer den silingen av korridorer som her er foretatt. De andre
korridorene er ikke gitt tilstrekkelig

dokumentasjon

og kan således ikke vedtas. Hvis

Kommunen kommer fram til at en annen korridorer skal vedtas forutsetter vi nytt offentlig
ettersyn. I motsatt fall varsler vi innsigelse begrunnet i manglende konsekvensutredning

og

mangelfulle plandokumenter.
Det er varslet op pstart av kommunedelplan

for ny ekspress sykkelveg mellom Hokksund og

Drammen. Gulskogen stasjon antas å være et viktig stoppested på denne ruta og planene for
dette stasjonsområde må planlegge en tilknytning

til traseen for ny ekspress - sykkelveg. Vi

har planfaglig råd om at dette hensyntas i planarbeidet.
Vegavdeling Buskerud
Med hilsen

Hans Jan Håkonsen
avdelingsdirektør

Ander O. T. Hagerup
seksjonsleder
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Buskerud fylkeskommune,

Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Statens vegvesen
Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 DRAMMEN

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region sør

Wenche Bjertnes / 97073803

15/202851 - 13

Deres referanse :

Vår dato :
29.09.201 6

Intercity - Drammen - Kobbervikdalen - kommunedelplan

med KU, nytt

innspill fra Statlig vegmyndighet til samordnet høringsuttale
Vi viser til vårt tidligere innspill til samordnet høringsuttale

datert 09.06.201 6. Det har nå

vært avholdt møte om saken og vi har som oppsummering /oppfølging

av våre forslag til

innsigelse fra dette møte mottatt mailer fra
Jernbaneverket datert 23.09.201 6
fra Jernbaneverket datert 26.09.201 6
Drammen kommune 26.09.201 6
Våre kommentarer til oppsummering

til konklusjonene

fra møtet er oversendt i mail datert

tirsdag 27.09.201 6, svar på vår kommentar er oversendt i mail fra Drammen kommune
datert tirsdag 27.09.201 6. Statlige myndigheter og fylkeskommunale

vegmyndigheter

har

fått ny høringsfrist til 04.1 0.201 6. Statlig vegmyndighet har oversendt innspill til samordnet
uttale i brev av 09.06.201 6. Fylkeskommunal vegmy ndighet har avgitt uttale i brev datert
07.07.201 6. Ny høringsfrist er således egentlig ikke nødvendig for fylkeskommunal
vegmyndighet , da opprinnelige uttale står inntil denne er endret ved formelt brev.
Nedenfor følger våre nye innspill:
Etter at vår ut tale ble oversendt til Fylkesmannen har det vært varslet oppstart og godkjent
planprogram for nytt løp E134 Strømsåstunnelen. Vegvesenet har fått tilsendt et tverrsnitt .
Det er ikke oppgitt om Jernbanen ligger over eller under E134. Tverrsnittet viser at
avstanden fra tak et i den en tunnelen og til gulv i den andre tunnelen er ca. 17,5 m .
Sikringssonen for ny E134 er 20m over tunneltaket og 10m under tunnelgulvet.
av om tunnelen ligger over eller under vil jernbanetunnelens

Uavhengig

sikringssone uansett ant agelig

berøre sikringssonen for vegtunnelen. Det er mulig å gjennomfør e driving av ny tunnel med
de avstanden e som er vist , men da må det sannsynligvis være restriksjoner
det må vurderes hvilke konsekvenser jernbanetiltaket

på drivingen og

har for drifting av vegen.

Jernbanetiltaket er i tidlig planstadie og endringer i senere planfase kan fortsatt skje. Vi viser
til planbestemmelse i gjeldende regulering splan for E134 (den gang Rv 11) §8 pkt. E sitat
«Bygge- ell er anleggsvirksomhet
Postadresse

som kan medføre skade på E134 tunnelen tillates ikke» .

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

firmapost - sor@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Landsdekkende

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø

regnskap

2

Tilsvarende planbestemmelse er gjort gjeldende for reguleringsplan

for tverrslag til denne

tunnelen. I forslaget til regu leringsplan for nytt tunnelløp for E134 er det foreslått at Statens
vegvesen skal godkjenne tiltak som kommer innenfor sikringssonen.
planbestemmelse legges inn i kommunedelplan

Forutsatt at følgende

for InterCity Drammen – Kobbervikdalen ,

sitat : «Bygge- eller ansleggsvirksom het som kan medføre skade på ny og eksisterende E134
tunnel tillates ikke. Tiltak som kommer innenfor sikringssonen til E134 tunnelene skal
godkjennes av Statens vegvesen.», kan konsekvensutredning
ny E134 utsettes til reguleringsplan
at denne planbestemmelsen
reguleringsplanen

av forholdet til eksisterende og

og anbefaling om innsigelse kan frafalles. Vi forutsetter

følges opp med utredninger og undersøkelser slik at det i

for jernbaneprosjektet

legges restriksjoner

på tunneldrivingen

som sikrer

at vegtunnelen e ikke får skader og at driftingen av denne vegen ikke berøres unødvendig av
jernbanetiltaket.

Det videre planarbeidet for jernbanetiltaket

må ivareta hensynet til

planleggingen av nytt E134 - tunneløp i Strømsåsen .
Vi har tidligere påpekt at vedtatte reguleringsplaner

for E18 og E134 fortsatt skal gjelde og

nødvendige tiltak på disse vegene ikke kan omfattes av den foreslåtte båndleggingen.
viser til vårt brev av 09.06.201 6 og opprettholder

dette standpunktet.

Vi

Reguleringsplan for

Sundland med Tilfartsveg Vest må også gjelde. Vi foreslår at §3, pkt. 3.3 tilføyes følgende:
«Normale drifts - og vedlikeholdstiltak

på og langs riks - og fylkesvegnettet

bestemmelsen.» Forutsatt at vedtatte reguleringsplaner

for E18 og E134 , samt normal drift

og vedlikehold av vegene, ikke omfattes av båndleggingen
innsigelse begrunnet i manglende dokumentasjon
Når det gjelder gjennomføring

unntas fra

anbefaler vi å ikke lenger ha

av konsekvenser.

av kulvert i godkjent reguleringsplan

for Sundland med

Tilfartsveg Vest viser vi til mail datert 23.09.201 6. Vi mener fo rslaget om endring i
planbestem melsens §5 med tilføyelse av foreslått pkt . 5.2 kan imøtekomme vår kommentar
på dette punktet. Etter vurdering har vi kommet til at forslag om pkt. 5.2 i overse ndt mail
bør endres til pkt 5.1 og eksisterende 5.1 bør endres til pkt 5.2 med retningslinjer.

Ordlyden

bør endres til «Reguleringsplanen skal avklare hvordan InterCity Drammen – Kobbervikdalen
kan gjennomføres på en slik måte at det tilrettelegges

for eta blering av kulvert for

Tilfartsveg Vest ved Sundhaugen dersom denne ikke er gjennomført .» Forutsatt at dette
innarbeides i kommunedelplanen

vil vi anbefale å ikk e lenger ha inn sigelse.

Vi forutsetter at nødvendige midlertidige

tiltak på berørt vegnett i anleggsfase forutsettes

vurdert, utredet og ivaretatt i reguleringsplanfase

for dette jernbaneprosjektet

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for Plan og Forvaltning
Med hilsen

Anders O. T. Hagerup
seksjonsleder

Bjertnes Wenche
sjefsingeniør
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Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 DRAMMEN

Vår dato: 21.09.2016
Vår ref.: 201502823-9
Arkiv: 323
Deres dato: 30.05.2016
Deres ref.: 5147023

Saksbehandler:
Heidi Mathea Henriksen
22959759/hmh@nve.no
1

Samordning av uttalelse - Offentlig ettersyn - Kommunedelplan med
konsekvensutredning for Intercity-strekningen Drammen Kobbervikdalen
Det er positivt at elvekanten langs Drammenselva ikke berøres. NVE gir råd og innspill for
hvordan ivareta flom-, skredfare og vassdragsmiljø i det videre arbeidet.
________________________________________________________________________________
Vi viser til oversendte dokumenter angående kommunedelplan for intercity-strekningen DrammenKobbervikdalen. Vi viser også til planforumsmøtet som var 21.6.2016 der vi deltok pr video.
Planen er ikke tegnet fullt ut med arealformål, det er kun angitt hensynssone for båndlegging av trasé.
Det er uheldig at ikke mer er klarlagt i forhold til linjeføringen, deponiområder, fyllinger, skjæringer og
bekke-/elvekryssinger på dette nivået. Det er med bakgrunn i dette vanskelig å gi konkrete
tilbakemeldinger, det blir derfor prinsipielle innspill på dette nivået. Store deler av linjen går i tunnel.
Flom- og skredfare
I planbeskrivelsen står det tydelig at elvekanten langs Drammenselva ikke skal berøres. Det er positivt.
Det er allerede flere områder langs med Drammenselva som er utsatt for flom, så ytterligere utfyllinger i
elva bør som hovedregel unngås.
I ROS-analysen er det nevnt at det kan være fare for setninger på grunn av utfordrende grunnforhold
med kvikkleire og bløte leirmasser. I planforumsmøtet etterspurte vi særlig vurderinger knyttet til
områdestabilitet. Det ble her sagt at det blir utarbeidet rapporter knyttet til dette, som vil være grunnlag
for reguleringsplanarbeidet.
Innspill til videre planarbeid og områder der vi vil kunne ha innsigelse dersom dette ikke blir håndtert
på en god nok måte.
NVE er i det videre arbeidet med planen særlig opptatt av temaene listet opp nedenfor.


Utforming og kapasitet av bekke- og elvekryssinger. Kryssing av vannveier bør skje slik at det
berører vassdraget minst mulig. NVE mener at bekker i prinsippet bør være åpne og anbefaler
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

derfor bruk av bruer fremfor kulverter ved kryssinger. Dersom en bekk må lukkes bør det
vurderes om det er mulig å legge den om, da det som oftest er bedre å legge om en bekk enn å
lukke den på en lengre strekning.


Nærføringer og utfyllinger i vassdrag og bekker både av selve jernbanelinja og av eventuelle
deponiområdet.



Utforming av pilarer og brufundament, dersom dette påvirker flom, erosjon, skred eller
vassdragsmiljø



Skredfare (særlig kvikkleireskredfare), som kan forårsake fare for omkringliggende bebyggelse



Flomfare, som kan forårsake fare for omkringliggende bebyggelse



Elvelandskapet



Anleggsfasen



Innarbeiding av fareområder i plan som hensynssoner

Vi viser til NVEs internettsider for mer informasjon om flom- og skredfare i arealplaner.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Fra: Marit Beseth Nordeide[Marit.Beseth.Nordeide@mattilsynet.no]
Dato: 15.09.2016 14:00:37
Til: Hjorth, Marianne; FMBU Postmottak
Kopi: 'espen.utne@norconsult.com'; Rita Aina Kvennejorde; Ann Iren Holseth; Pawel Wolanin
Tittel: Høringsuttalelse til kommunedelplan InterCity Drammen - Kobbervikdalen

Høringsuttalelse til kommunedelplan InterCity Drammen – Kobbervikdalen
Mattilsynet har mottatt melding om igangsatt arealplanarbeid i brev datert 8.08.2016.
Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen. Med bakgrunn i krav som stilles i
drikkevannsforskriften har vi vurdert mottatt informasjon om planer for området Drammen Kobbervikdalen.
Formålet med kommunedelplanen er å fastsette trasékorridor med dobbeltspor for jernbanen på
strekningen Drammen – Kobbervikdalen.
I InterCity Drammen - Kobbervikdalen, konsekvensutredning kortversjon mai 2016, er
naturressurser tatt med i vurderingen. Her er ikke drikkevannsressurser omfattet.
Mattilsynet anbefaler at fare for forurensning av drikkevann blir inkludert og vurdert særskilt. Det
er avgjørende å ha oversikt over eventuelle vannkilder, som private vannforekomster, i nærheten
av dette planområde. Dette bør kartlegges. Videre må eksisterende ledningsnett for drikkevann
sikres mot brudd og eventuelt forurensning, mikrobiologisk eller kjemisk.
Dette for å sikre disse vannkildene og ledningsnettet mot forurensning under utbygging, i
driftsperioden og i senere aktivitet på togsporet og ved eventuelt hensettingsareal med togsett,
teknisk anlegg, rigg og eventuelt deponi.

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

file://ncp04data.ncprojects.local/PROJECTS/514/70/5147023/5%20Arbeidsdokument... 2016-10-27

DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg bispedømmeråd

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Dato: 20.09.2016

Vår ref: 16/3439 - 6 TFT (16/29795)

Deres ref:

InterCity-prosjektet Høringsuttalelser til kommunedelplan DrammenKobbervikdalen
Fylkesmannen i Buskerud har gjort oss oppmerksom på at kommunedelplanen for
utbygging av dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen er lagt ut til offentlig ettersyn.
Tunsberg biskop og Tunsberg bispedømmeråd er fagmyndighet med innsigelsesrett i
forbindelse med regulering av kirketomter og gravplasser og dessuten der slike blir
berørt, jfr plan- og bygningsloven. Vi kan ikke se å ha mottatt de aktuelle
plandokumentene slik som regelverket fastsetter.
Både Tunsberg biskop og Tunsberg bispedømmeråd må derfor legges inn som
høringsorganer videre i planprosessen. Biskop og bispedømmeråd har felles
administrasjon, se adressen nedenfor.
Deler av Strømsgodset kirke og Strømsgodset kirkegård ligger innenfor det båndlagte
området.
Strømsgodset kirke
Strømsgodset kirke er en langkirke i tre, tegnet av arkitekt Chr. Grosch, oppført i 1843.
Den har kulturminnemessig formell status som listeført, i samsvar med Rundskriv T3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og
kulturmiljø (Miljøverndepartementet og Kirke-, utdannings- og
forskningsdepartementet).
Denne høye kulturminneverdien har konsekvenser både for forvaltningen av selve
kirkebygningen, men også for tiltak også i omgivelsene. Strømsgodset kirke er en
vesentlig signalbygning, den har et kulturhistorisk særpreg som gjør at den må ha rom
og luft rundt seg. Den er viktig for opplevelsen av bydelens stedskarakter.
Strømsgodset kirkegård
Strømsgodset kirkegård er en gravplass i aktiv bruk. Graver skal være fredet i minst 20 år,
jamfør § 8 i gravferdsloven. Noen av gravfeltene på Strømsgodset kirkegård har betraktelig
lengre fredningstid. Denne gravfreden setter sterke begrensinger i forhold til inngrep i og
tett ved gravplassen.
Gravplasser skal utformes slik at de innbyr til ro, refleksjon og ettertanke. Aktivitetene som
foregår på gravplassen, oppleves som svært privat og sårbar for ytre påvirkninger.
Tunsberg bispedømmeråd
Postboks 10 Kaldnes
3119 TØNSBERG

E-post: tunsberg.bdr@kirken.no
Web: www.kirken.no/tunsberg
Org. nr.: 974762498

Telefon: 33 35 43 00
Telefaks: 33 35 43 01
Bankkontonr: 8276 01 00222

Saksbehandler
Tove Frøvoll Thoresen
33 35 43 21

Omgivelsenes utforming, inngjerding, trær og lignende er vesentlig for gravplassens
kvalitet. Enkelte av gravene her, har også en kulturminnemessig verneverdi.

Vi gjør særlig oppmerksom på at både Strømsgodset kirke og gravplassen eies av
Strømsgodset sokn, men forvaltes og driftes av Drammen kirkelige fellesråd.
Fellesrådet er også den lokale gravferdsmyndigheten. Det må derfor tas kontakt med
Drammen kirkelige fellesråd ved kirkevergen i forhold til avtaler om eventuelle
grunnprøver og lignende. En anleggsfase like ved kirke og gravplass vil være svært
utfordrende.
Gravferdsloven, Kirkeloven og Kulturmineloven har bestemmelser om endringer av og
ved kirke og gravplass. Biskopen skal godkjenne endringer av kirke og dennes
omgivelser. Bispedømmerådet tilsvarende for gravplasser.

Med vennlig hilsen
Rolf Simeon Andersen e.f.
stiftsdirektør

Tove Frøvoll Thoresen
leder administrasjon og forvaltning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg bispedømmeråd

Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 DRAMMEN

Dato: 03.10.2016

Vår ref: 16/3439 - 13 TFT (16/31516)

Deres ref:

Kommunedelplan Drammen, utbygging dobbeltspor Drammen Kobbervikdalen, høringsuttalelse
Vi viser til tidligere kommunikasjon og møte vedrørende forslag til kommunedelplan
for Drammen, utbygging av dobbeltspor Drammen stasjon – Kobbervikdalen.
Tunsberg biskop og Tunsberg bispedømmeråd er sektormyndighet i forbindelse med
regulering av kirketomter og gravplasser og dessuten der slike blir berørt. Vi har ikke
fått tilsendt høringsdokumentene fra Jernbaneverket slik som fastsatt i plan- og
bygningsloven. Vi viser derfor også til vår første høringsuttalelse vedrørende
Strømsgodset kirke og Strømsgodset kirkegård ut fra bestemmelsene i kirkeloven og
gravferdsloven, se vedlegg. Denne ble sendt direkte til Jernbaneverket.
De båndlagte arealene omfatter deler av både Strømsgodset kirke og kirkegård i de ulike
alternative løsningene. Strømsgodset kirke har høy kulturminneverdi, den har formell
status som listeført. Kirken og dennes nærmeste omgivelser skal tas vare på videre ut fra
de fremlagte illustrasjonene, samt Jernbaneverkets tilbakemelding, se nedenfor.
De konkrete konsekvensene i forhold til gravplassen framkommer imidlertid lite av de
framlagte utredningene. Jernbaneverket har imidlertid etter henvendelse, gjort rede for
konkret plassering av støttemur og skjermende tiltak. Ut fra denne tilbakemeldingen
skal ingen av gravene eller det øvrig gravplassareal innenfor inngjerdingen rundt
gravplassen, bli fysisk berørt av alternativet «Vest for Nybyen under samlet», verken
under anleggsperioden eller etterpå. Dette gjelder også kirkebygningen.
Ved alternaitvet «Sundland vest» vil tiltaket komme nærmere gravplassen, men fortsatt
vil det kunne gjennomføres uten at det kommer i berøring med gravene. Jernbaneverket
har ikke gjort rede for hvordan konsekvensene for gravplasssen og kirken vil være for
de øvrige alternativene.
Vi må derfor forutsette en ny høringsrunde dersom det skal arbeides videre med et av de
andre alternativene.
Det er videre en planfaglig forutsetning at bestemmelsene i reguleringsplanen blir i
samsvar med rammene Jernbaneverket nå har gjort rede for. For uten selve plasseringen
av anleggget med løsningen for støttemuren, innebærer dette også tiltak som
støyskjerm, erstatning av trær som vil kunne bli skadet og lignende. Gravene må ikke
Tunsberg bispedømmeråd
Postboks 10 Kaldnes
3119 TØNSBERG

E-post: tunsberg.bdr@kirken.no
Web: www.kirken.no/tunsberg
Org. nr.: 974762498

Telefon: 33 35 43 00
Telefaks: 33 35 43 01
Bankkontonr: 8276 01 00222

Saksbehandler
Tove Frøvoll Thoresen
33 35 43 21

berøres. Det må også være en dialog med Drammen kirkelige fellesråd i forhold til
gjennomføring av gravferder i anleggsperioden.
Med overnevnte forutsetninger ser vi det ikke som nødvendig å fremme innsigelse.

Med vennlig hilsen
Rolf Simeon Andersen e.f.
stiftsdirektør

Tove Frøvoll Thoresen
leder administrasjon og forvaltning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Postboks 1604
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Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 DRAMMEN

Deres ref.:

Vår ref.:
2016/5012-3

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Aase Kristin Eikenæs Marthinsen

Dato:
29.09.2016

Vedrørende offentlig ettersyn av kommunedelplan for Intercity Drammen Kobberviksdalen - Drammen kommune - Buskerud fylke
Vi viser til oversendelse fra Drammen kommune 14.6.2016, samt e-post av 23.9.2016 fra
Fylkesmannen i Buskerud vedrørende utsatt frist for uttalelse.
Kystverkets ansvar og nasjonale føringer
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket er underlagt Samferdselsdepartementet og arbeider aktivt for en
effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for
fremkommelighet og effektive havner. Kystverket forebygger og begrenser skadeeffektene
ved akutt forurensning og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen.
Kystverket har følgende planfaglige råd til kommunedelplanen:
Planforslaget beskriver fire alternativer for Drammen stasjon. Alternativ B, C og D
innebærer at deler av Bybrua må bygges om. Videre vises det til oppsummeringen i
fagrapporten om flom, stormflo og overvann datert 24.5.2016 om eventuell riving av
dagens bybru og bygging av ny bybru. For områder som er farbare med fartøy fra sjøen,
gjør Kystverket Sørøst oppmerksom på at endring av brukonstruksjon kan kreve tillatelse
av Kystverket, jf. forskrift 3. desember 2009 nr. 1449 om tiltak som krever tillatelse fra
Kystverket.
Vi har ellers ingen merknader til offentlig ettersyn av kommunedelplanen.

Med hilsen

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen
rådgiver

Region Kystverket Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:
Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum
Drammen Havn
Postboks 636, Strømsø
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BERGEN
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Side 2

Jernbaneverket
Postboks 4350

Saksbehandler:
Telefon:
Seksjon:

2308 HAMAR

Vår referanse:

Knut Kristian Skjolden
97672957
Forvaltningsseksjonen i region
Sør
16/11766

Deres referanse:
Vår dato:
Deres dato:

16.09.2016
15.09.2016

Att: Espen Utne v/Norconsult AS

TILBAKEMELDING FRA FISKERIDIREKTORATET PÅ HØRING AV
KOMMUNEDELPLAN MED KU FOR INTERCITY-STREKNINGEN DRAMMENKOBBERVIKDALEN - JERNBANEVERKET

Vi viser til brev om høring av ovennevnte kommunedelplan med formål å fastsette
korridor for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen, som grunnlag for
detaljregulering i neste planfase. Kommunedelplanen legger til også rette for en
opprustning av Drammen stasjon og ombygging av Gulskogen stasjon, og
strekningen mellom. Planen skal sikre at Vestfoldbanen krysser Sørlandsbanen
planfritt.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre
eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av
kystsonen.
Fiskeridirektoratets regionkontorer skal etter plan- og bygningsloven medvirke til
planer som berører kystnære sjøområder samt strandområder nærmest sjøen eller
som berører fiskeri- og havbruksinteresser.
Vurdering og konkusjon
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at reguleringsforslaget vil medføre
konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta i planleggingen, og vi har
derfor ingen innspill eller merknader til det aktuelle planarbeidet.

Postadresse:
Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

Besøksadresse:
E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no

Telefon:
Internett:

03495
Telefaks: 51491689
www.fiskeridir.no

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift
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From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

Liv Marit Carlsen
Fossnes Torgeir (Torgeir.Fossnes@jbv.no)
Utne Espen; Sørheim Svein
Sør-Øst politidistrikt, tillegg
16. september 2016 10:32:50

Fra: Hjorth, Marianne [mailto:fmbumhj@fylkesmannen.no]
Sendt: 16. september 2016 10:28
Til: Liv Marit Carlsen
Emne: VS: Ang. kommunedelplanen InterCity Drammen - Kobbervikdalen

Tillegg til forrige.
Fra: Jon Sverre Thorset [mailto:jon.sverre.thorset@politiet.no]
Sendt: 15. september 2016 11:31
Til: Hjorth, Marianne
Emne: SV: Ang. kommunedelplanen InterCity Drammen - Kobbervikdalen
Jeg har også hatt dialog med Drammen politistasjon som "eier" saken og som vil være
de operative på denne saken.
Mvh.
JonS
Fra: Hjorth, Marianne [mailto:fmbumhj@fylkesmannen.no]
Sendt: 15. september 2016 11:26
Til: Jon Sverre Thorset
Emne: SV: Ang. kommunedelplanen InterCity Drammen - Kobbervikdalen

Hei Jon Sverre
Takk for din tilbakemelding.
Vi legger deres kommentarer inn i den samordnede uttalelsen fra Fylkesmannen.
Og registrerer adressen !
Med hilsener
Marianne Hjorth
Fra: Jon Sverre Thorset [mailto:jon.sverre.thorset@politiet.no]
Sendt: 15. september 2016 11:11
Til: Hjorth, Marianne; FMBU Postmottak
Kopi: Glenn Rhoden
Emne: Ang. kommunedelplanen InterCity Drammen - Kobbervikdalen

VARSEL OM HØRINGSFRIST TIL STATLIGE ETATER I
SAMORDNINGSFORSØKET.
Kommunedelplanen InterCity Drammen – Kobbervikdalen er lagt ut til offentlig
ettersyn i perioden
8.august til den 30. sept. 2016.
Fylkesmannen viser til rutiner for samordningsforsøket og minner om at fristen for
innsending av høringsuttalelse til samordning er

Fredag den 16. sept. 2016.
Fylkesmannen har mottatt uttalelse fra:
Direktoratet for mineralforvaltning.

Høringsuttalelsen sendes til
fmbumhj@fylkesmannen.no
og
fmbupost@fylkesmannen.no

Med vennlig hilsen
Fylkesmannen i Buskerud
Marianne Hjorth, seniorrådgiver /prosjektleder
tlf.: 32 26 66 52
Beredskaps-, justis- og kommunalavdelingen

Plandokumentene finner du her:
• Jernbaneverket: www.jernbaneverket.no/intercity/Vestfoldbanen/Drammen-Kobbervikdalen
• Drammen kommune: www.drammen.kommune.no/no/Kunngjøringer

Hei.
Jeg viser til overstående mail og anmodning om høringsuttalelse ang. nevnte
kommunedelplan/konsekvensutredning.
Fra politiets side kan vi ikke se at det er noe vi ønsker å kommentere ut fra det vi leser i
konsekvensutredningen fra Jernbaneverket.
Når den endelige beslutningen om korridor/alternativ er tatt vil nok politiet i større grad
engasjere seg og være med i den videre planleggingen av spesielt anleggsperioden og hva det
fører med seg av utfordringer for trafikkavvikling m.m..
Våre riktige kontaktadresser er:
Glenn.rhoden@politet.no
Post.sondre.buskerud@politet.no (den må legges i deres adresseliste – post.buskerud@... er feil
)

Mvh.

Jon Sverre Thorset

Seniorkonsulent

Sør-Øst politidistrikt
Politihuset i Drammen
Telefon: +47 992 86 681
E-post:jon.sverre.thorset@politiet.no
www.politi.no

Statens vegvesen
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Wenche Bjertnes / 97073803

15/202851-4

Deres referanse:

Vår dato:
07.07.2016

Kommunedelplan Intercity Drammen Kobbervikdalen, offentlig ettersyn,
høringsmerknad fra fylkeskommunal vegmyndighet
Sammenstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 og § 11-16 fremmer vi innsigelse mot
planforslaget. Planforslaget oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning, jfr. §7 i forskrift
om konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven, for våre fagtemaer. Innsigelsen
trekkes forutsatt at det legges inn rekkefølgebestemmelse som sikrer at ny Vestfoldbane og
ny Tilfartsveg Vest under ny Sørlandsbane skal etableres samtidig.
Vi har ett planfaglig råd som vi ber Kommunen følge opp.
En eventuell beslutning om en annen korridor forutsetter vi må gjennom nytt offentlig
ettersyn.
Statens vegvesen forutsetter ny uttale før kommunedelplanvedtak.

Detaljerte merknader:
Jernbaneverket har anbefalt korridor «Vest for Nybyen samlet» og lagt denne til grunn for
planbeskrivelsen og kommunedelplanforslaget. I plandokumentene framgår at kulvert for ny
tilfartsveg Vest til E134, som er en viktig framtidig forbindelse fra E134 til byen, under
Sørlandsbanen bør bygges samtidig med at Sørlandsbanen bygges ut til dobbeltspor. I pkt. 3
i Drammen kommune sitt vedtak om tilslutning til utlegging til offentlig ettersyn framgår at
Kommunen kun forutsetter at det planlegges for koordinert gjennomføring av Tilfartsveg
Vest med jernbaneprosjektet. Forholdet er ikke belyst i konsekvensutredningen utover at
Jernbaneverket anbefaler samtidig etablering. Forutsatt at man i kommunedelplanen sikrer
at kulvert for ny Tilfartsveg Vest og ny Vestfoldbane under ny Sørlandsbane blir etablert i
samtidighet mener vi dette kan veie opp for den mangel som er ved konsekvensutredningen
Postadresse
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Telefon: 02030

Kontoradresse

Faktur aadresse

fir mapost-sor@vegvesen.no

Tollbugata 2
3044 DRAMMEN

Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

Or g.nr: 971032081

9815 Vadsø
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og planforslaget. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 og § 11-16 fremmer vi
innsigelse mot planforslaget. Planforslaget oppfyller ikke kravet om konsekvensutredning,
jfr. §7 i forskrift om konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven, for våre
fagtemaer. Innsigelsen trekkes forutsatt at det legges inn rekkefølgebestemmelse som sikrer
at ny Vestfoldbane og ny Tilfartsveg Vest under ny Sørlandsbane skal etableres samtidig.
Jernbaneverket har, med bakgrunn i forslaget til oversendt konsekvensutredning, fremmet
forslag om kommunedelplan for kun Jernbaneverket sin anbefalte korridor. Vi oppfatter det
slik at Drammen kommune, som planmyndighet, i sitt vedtak om tilslutning til utleggelse ti l
offentlig ettersyn aksepterer den silingen av korridorer som her er foretatt. De andre
korridorene er ikke gitt tilstrekkelig dokumentasjon og kan således ikke vedtas. Hvis
Kommunen kommer fram til at en annen korridorer skal vedtas forutsetter vi nytt offentlig
ettersyn. I motsatt fall varsler vi innsigelse begrunnet i manglende konsekvensutredning og
mangelfulle plandokumenter.
Det er varslet oppstart av kommunedelplan for ny ekspress sykkelveg mellom Hokksund og
Drammen. Gulskogen stasjon antas å være et viktig stoppested på denne ruta og planene for
dette stasjonsområde må planlegge en tilknytning til traseen for ny ekspress -sykkelveg. Vi
har planfaglig råd om at dette hensyntas i planarbeidet.

Vegavdeling Buskerud
Med hilsen

Hans Jan Håkonsen
avdelingsdirektør

Anders O. T. Hagerup
seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til
Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR
Jernbaneverket - Oslo, Postboks 1162 Sentrum, 0107 OSLO
Jernbaneverket, InterCity-prosjektet, Postboks 4350, 2308 HAMAR
Kopi
Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN
Drammen kommune, Engene 1, 3008 DRAMMEN
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN

Statens vegvesen
Drammen kommune
Engene 1
3008 DRAMMEN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region sør

Wenche Bjertnes / 97073803

15/202851-18

Deres referanse:

Vår dato:
05.10.2016

InterCity - Drammen - Kobbervikdalen - Kommunedelplan og KU,
Fylkeskommunal vegmyndighet trekker varsel om innsigelse
Vi har mottatt nytt forslag til planbestemmelser datert 03.10.2016. Forslaget til nye
planbestemmelser ivaretar hensynet til fylkesvegene tilstrekkelig på dette plannivået og vi
kan trekke vårt varsel om innsigelse til denne planen.
Ett eventuelt valg av en av de andre korridorene som er omtalt, men ikke utlagt til offentlig
ettersyn, forutsetter nytt offentlig ettersyn.
Vegavdeling Buskerud, Seksjon for Plan og Forvaltning
Med hilsen

Anders O. T. Hagerup
seksjonsleder

Bjertnes Wenche
sjefsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Likelydende brev sendt til
Drammen kommune, Engene 1, 3008 DRAMMEN
Liv Marit Carlsen
Kopi
Fossnes Torgeir
Hjorth, Marianne
sverre.lerbak@jbv.no

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region sør

firmapost-sor@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Tollbugata 2

Statens vegvesen

3044 DRAMMEN

Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

1 av 2
Dokument dato

Vår referanse

10.06.2016

2016/5487/AUTE

Vår saksbehandler

Deres dato

Deres referanse

Terje Olav Austerheim, tlf. 33412689

30.05.2016
Arkivkode

008

Norconcult AS
Postboks 4
1303 SANDVIKA

Kommunedelplan - Intercity-strekningen - Drammen - Kobbervikdalen,
inklusiv Drammen og Gulskog stasjoner og strekninger imellom - uttalelse
Vi viser til Deres henvendelse datert 30.5.2016.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal myndighet med oppfølgingsansvar
for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet. I tillegg er vi fagmyndighet for
brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Vi har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt
utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole.
Vi skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å
forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv
ulykkes- og krisehåndtering.
Direktoratet har normalt ikke en aktiv rolle i forbindelse med denne type prosjekter. Oppfølgingsansvaret
er delegert til henholdsvis det kommunale brannvesen som ansvarlig for å følge opp forebyggende og
beredskapsmessige brannvernspørsmål og til Fylkesmannen hva angår generelle spørsmål rund
arealplanlegging og for beredskap og samfunnssikkerhet for øvrig.
Vi forutsetter derfor at Fylkesmannen og det kommunale brannvesen blir orientert om planprosessen og
gir eventuelle uttalelser.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for forebygging

Anders Leonhard Blakseth
avdelingsleder

Terje Olav Austerheim
sjefsingeniør
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Offentlig ettersyn av kommunedelplan for Intercity Drammen Kobbervikdalen
Vi viser til mottatt høring av kommunedelplan for Intercity drammen – Kobbervikdalen. Forsvarsbygg gir
høringssvar til denne type saker med det utgangspunkt å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser.
Forsvarsbygg har ingen arealbruksinteresser som blir berørt i denne saken, og har dermed ingen
merknader til kommunedelplanen.

Bjørn Bergesen
Seksjonssjef arealplan
Forsvarsbygg eiendom
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InterCity - prosjektet Høringsuttalelser til kommunedelplan Drammen Kobbervikdalen
InterCity - prosjektet Høringsuttalelser til kommunedelplan Drammen Kobbervikdalen.pdf; Særutskrift Kommunedelplan for nytt dobbeltspor
Drammen stasjon-Kobbervikdalen - offentlig høring.pdf

Til Jernbaneverket
Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune i saken InterCity - prosjektet
Høringsuttalelser til kommunedelplan Drammen – Kobbervikdalen med høringsfrist 30. september 2016
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Teamleder plan og ressurs
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InterCity - prosjektet Høringsuttalelser til kommunedelplan
Drammen - Kobbervikdalen
Viser til brev av 30. mai 2016 fra Norconsult på vegne av Jernbaneverket om offentlig ettersyn av
kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity- strekningen DrammenKobbervikdalen, inklusiv Drammen og Gulskogen stasjoner og strekningen i mellom. Høringen
skjer i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 11-5 og 11-14. Viser videre til epost av 8. august
2016 fra Norconsult om utvidet høringsfrist til 30. september 2016 og epost av 16. august 2016
om reviderte fagrapporter.
Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune har i møte 21. september gjort vedtak om
høringsuttalelse i sak 64/16. Vedlagt oversendes fylkesutvalgets vedtak med samlet
saksfremstilling.
Fylkesutvalget vedtok:
1
Fylkesutvalget støtter at anbefalt korridor «Vest for Nybyen samlet» legges til grunn for
det videre arbeidet med reguleringsplan.
2
Fylkesutvalget mener at løsningene som er valgt, både når det gjelder Drammen stasjon
og Gulskogen stasjon er de beste løsningene for å realisere et sammenhengende
dobbeltspor fra Drammen til Kongsberg.
3
Fylkesutvalget vil understreke at utbygging av jernbane må samordnes med utbygging av
fylkesvei Tilfartsvei vest.
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4
Fylkesutvalget anser at utredningsplikten for kulturminner er oppfylt for
kommunedelplanen og ber Jernbaneverket å oppdatere fagrapporten i samsvar med
saksutredningen.
5
Fylkesutvalget ber om at Jernbaneverket tar inn en endring i planbestemmelsen § 5 som
sikrer best mulig bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, krav til dokumentasjon før
riving og avbøtende tiltak.
Dersom Jernbaneverket har spørsmål om fylkeskommunens høringsuttalelse bes dere å kontakte
vår saksbehandler.

Med vennlig hilsen

Hilde Reine
teamleder

Terje Ø. Lønseth
rådgiver
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21.09.2016

Vedlegg
1 KDP-Planbeskrivelse

Kommunedelplan for nytt dobbeltspor Drammen stasjonKobbervikdalen - offentlig høring
Hensikten med kommunedelplanen for nytt dobbeltspor på strekningen Drammen –
Kobbervikdalen, inklusiv Drammen og Gulskogen stasjoner, er å velge en korridor som
grunnlag for det videre arbeidet med reguleringsplan for strekningen. Jernbaneverket
anbefaler at korridoren «Vest for Nybyen samlet» legges til grunn for den videre
planleggingen. Det nye dobbeltsporet, samt oppgradering av Gulskogen og Drammen
stasjon, vil bety mye for byutviklingen. Ved framføring av dobbeltspor fra Drammen til
Hokksund, og videre til Kongsberg, vil tiltaket samlet få stor betydning for utviklingen i
Buskerudbyen og i en større regional sammenheng.
Forslag
1
Fylkesutvalget støtter at anbefalt korridor «Vest for Nybyen samlet» legges til grunn for det videre
arbeidet med reguleringsplan.
2
Fylkesutvalget mener at løsningene som er valgt, både når det gjelder Drammen stasjon og Gulskogen
stasjon er de beste løsningene for å realisere et sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til
Kongsberg.
3
Fylkesutvalget vil understreke at utbygging av jernbane må samordnes med utbygging av fylkesvei
Tilfartsvei vest.
4
Fylkesutvalget anser at utredningsplikten for kulturminner er oppfylt for kommunedelplanen og ber
Jernbaneverket å oppdatere fagrapporten i samsvar med saksutredningen.

5
Fylkesutvalget ber om at Jernbaneverket tar inn en endring i planbestemmelsen § 5 som sikrer best
mulig bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, krav til dokumentasjon før riving og avbøtende tiltak.

Behandling i Fylkesutvalget - 21.09.2016
Representanten Lavrans Kierulf (Frp) orienterte om sin tilknytning til saken. Kierulfs habilitet er blitt
vurdert i Drammen kommune i forbindelse med at ett av trasevalgene går forbi huset til Kierulfs
foreldre. Med bakgrunn i at saken er en høringssak, og at representanten er funnet ikke inhabil i
kommunens vurdering, erklærte Fylkesutvalget Lavrans Kierulf som habil.
På vegne av Frp fremsatte Lavrans Kierulf (Frp) slikt endringsforslag:
1
Fylkesutvalget ønsker at korridor "Sundland vest" legges til grunn for der videre arbeidet med
reguleringsplan. Dette innebærer en endring i forhold til nåværende kommunedelplan.
2
Fylkesutvalget ber om at Jernbaneverket tar inn en endring i planbestemmelsen § 5 som sikrer
best mulig bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, krav til dokumentasjon før riving og
avbøtende tiltak.
Gruppeleder Rune Kjølstad (H) ba om gruppemøte.
På vegne av H og KrF fremsatte Rune Kjølstad (H) slikt endringsforslag:
Nytt pkt 1
Fylkesutvalget ønsker at korridor "Sundland vest" legges til grunn for der videre arbeidet med
reguleringsplan. Dette innebærer en endring i forhold til nåværende kommunedelplan.
Punkt 2 strykes
Øvrige punkter som rådmannens forsalg. (Med ny nummerering som følge av at opprinnelig punkt 2
utgår).
Lavrans Kierulf (Frp) ba om gruppemøte.
På vegne av H, KrF og Frp fremsatte Rune Kjølstad (H) slikt endringsforslag:
Nytt pkt 1
Fylkesutvalget ønsker at korridor "Sundland vest" legges til grunn for der videre arbeidet med
reguleringsplan. Dette innebærer en endring i forhold til nåværende kommunedelplan.
Punkt 2 strykes
Øvrige punkter som rådmannens forsalg. (Med ny nummerering som følge av at opprinnelig punkt 2
utgår).
Avstemming
Fylkesrådmannens forslag ble vedtatt med 8 mot 7 (H, KrF, Frp) stemmer som ble avgitt for Kjølstads
forslag.

Vedtak
1
Fylkesutvalget støtter at anbefalt korridor «Vest for Nybyen samlet» legges til grunn for det videre
arbeidet med reguleringsplan.
2
Fylkesutvalget mener at løsningene som er valgt, både når det gjelder Drammen stasjon og Gulskogen
stasjon er de beste løsningene for å realisere et sammenhengende dobbeltspor fra Drammen til
Kongsberg.
3
Fylkesutvalget vil understreke at utbygging av jernbane må samordnes med utbygging av fylkesvei
Tilfartsvei vest.
4
Fylkesutvalget anser at utredningsplikten for kulturminner er oppfylt for kommunedelplanen og ber
Jernbaneverket å oppdatere fagrapporten i samsvar med saksutredningen.
5
Fylkesutvalget ber om at Jernbaneverket tar inn en endring i planbestemmelsen § 5 som sikrer best
mulig bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, krav til dokumentasjon før riving og avbøtende tiltak.

Buskerud fylkeskommune
Georg N. Smedhus
fylkesrådmann
Bakgrunn for saken
I henhold til Nasjonal Transportplan 2014 – 23, skal det stå klart et nytt dobbeltspor på strekningen
Drammen – Kobbervikdalen i 2024. Det vil gi et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og
Tønsberg, og er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.
I medhold av Plan - og bygningsloven §§ 11-5 og 11–14 har Jernbaneverket har lagt kommunedelplanen
med konsekvensutredning for InterCity- strekningen Drammen – Kobbervikdalen, inklusiv Drammen og
Gulskogen stasjoner ut på offentlig ettersyn. Formannskapet i Drammen kommune ga i sitt møte den
24. mai sin tilslutning til denne utleggelsen. Høringsfrist var opprinnelig satt til 31. august, men ble
forlenget av Jernbaneverket til 30. september med bakgrunn i behov for endringer i enkelte
fagrapporter.
Kommunedelplanen fastsetter trasékorridor for tiltaket med tilhørende behov for midlertidig
båndlegging av arealer knyttet til videre reguleringsplanlegging. Det forutsettes at dagens plassering av
Drammen stasjon beholdes. Av kapasitetshensyn bør avgreningen for nytt dobbeltspor skje så tidlig
som mulig rett vest for Drammen stasjon. De nye sporene føres under Sørlandsbanen, og videre inn i
tunnel i Strømsåsen. De nye sporene kobles til eksisterende jernbane i Kobbervikdalen. Drammen og
Gulskogen stasjoner, og strekningen Drammen - Gulskogen omfattes også av planarbeidet.
Drammen kommune og Jernbaneverket har drøftet planforslaget med fylkeskommunen og regionale
etater i regionalt planforum 21. juni 2016.

Planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser med konsekvensutredning og tilhørende fagrapporter
finnes på siden http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/BETAVestfoldbanen/Drammen-Kobbervikdalen/
Regional sammenheng
Dette er et av flere store jernbaneprosjekt i regionen. Det arbeides samtidig med planlegging av
dobbeltspor Drammen-Hokksund. Det foreligger også en KVU utredning med anbefaling av nytt
dobbeltspor Hokksund-Kongsberg. På sikt blir det etablert et nytt kollektivknutepunkt på Brakerøya i
forbindelse med nytt sykehus. Stasjonene i Drammen, Gulskogen, Mjøndalen og Hokksund bygges ut
for mer kapasitet. Samlet sett vil de nevnte utbyggingsprosjektene ha stor betydning for både for
Drammen og kommunene i aksen fra Drammen til Kongsberg.
Forholdet mellom kommunedelplanen og neste plannivå; reguleringsplan
Kommunedelplanen vil være grunnlaget for valg av trase. Den valgte traseen vil videre danne grunnlag
for utarbeidelse av reguleringsplan. Arbeidet med reguleringsplanen skal foregå i tidsrommet 20162018 før høring og offentlig ettersyn. Drammen kommune er planmyndighet.
Reguleringsplanen er utgangspunktet for grunnerverv, men fordi tiltaket berører mange, har Drammen
kommune og Jernbaneverket gått ut med varsling til hver enkelt grunneier, og det er gjennomført
informasjonsmøter. Dette går langt ut over kravene som stilles til varsling ved en kommunedelplan og
fylkeskommunen er svært positiv til denne fremgangsmåten for å øke berørtes mulighet til å medvirke i
planarbeidet. Tidlig informasjon er svært viktig i slike prosjekter for å ivareta hensynet til de som er
berørt.
Aktuelle alternativ for trasevalg
Følgende alternative korridorer er utredet på bysiden:
 Vest for Nybyen
o over ( utgående Vestfoldbane på bru over Sørlandsbanen)
o under (utgående Vestfoldbane i kulvert under Sørlandsbanen)
o under samlet (utgående og inngående Vestfoldbane i kulvert under Sørlandsbanen)
 Sundland øst
 Sundland vest
 Pukerud
For Kobbervikdalen er det utredet tre alternativer med ulike hastigheter for toget og tilkoblinger på
eksisterende spor ifb. med jernbanebrua

Jernbaneverket anbefaler alternativet Vest for Nybyen under samlet (utgående og inngående
Vestfoldbane i kulvert under Sørlandsbanen). Jernbaneverket mener dette alternativet har best
måloppnåelse og rangeres som det beste av de ikke prissatte konsekvensene.
Drammen stasjon
Det er utredet flere alternativer for ombygging av Drammen stasjon. Ved Jernbaneverkets anbefaling av
korridor Vest for Nybyen under samlet, er det alternativ D for Drammen stasjon som legges til grunn for
kommunedelplanen. Det er det eneste alternativet der alle 6 spor får ca. 340 meter lange plattformer.
Løsningen har god sporkurvatur og gir god tilgjengelighet for de reisende.
Ved stasjonen vil sporene bli hevet, og Bybrua og stasjonshallen vil bli bygget om. Direkte koblinger fra
Bybrua til plattformene på jernbanestasjonen vil bygge opp under det strategiske byplangrepet med
styrking av byaksen. Det bidrar med en merkbar forbedring av tilgjengeligheten til stasjonen – spesielt
til og fra Bragernes.
Gulskogen stasjon
Jernbaneverket anbefaler utvidelse av Gulskogen stasjon med 4 spor til plattform. Stasjonen må bygges
om, både fordi det på sikt vil komme en stor utbygging av bolig- og næringsområder i stasjonens
nærområde og fordi den får en viktig rolle som avlastnings- og vendestasjon både under- og etter
ombyggingen av Drammen stasjon. For å få tilstrekkelig kapasitet for jernbanesystemet i
anleggsperioden, må Gulskogen stasjon bygges før ombyggingen av Drammen stasjon påbegynnes. Det
er tenkt etablert trapp- og heisforbindelse ned til undergang for hver plattform. I tillegg foreslås det en
utvidelse av undergangen ved midtplattform mot nye Baker Thoens Alle. På den vestre del av
plattformene kan det etableres ekstra undergang for å korte ned gangavstanden mellom plattform og

parkeringsarealene. Plassering av den vestlige undergangen vil bli grundigere vurdert i reguleringsfasen,
slik at den tilpasses Gulskogen kjøpesenter best mulig.
Forholdet til fylkesveier
Forslaget til anbefalt korridor vil komme i berøring med Tilfartsvei Vest som er en fylkesvei. Fremtidig
Tilfartsvei vest vil bli en forbindelse fra E134 i tunnel til Sundlandområdet, i dagen gjennom
Sundlandområdet, og videre under jernbanen med tilkobling til rundkjøring ved Øvre Sund bru. Nytt
dobbeltspor for jernbanen vil ikke komme i konflikt med planlagt veitrasé. Forutsetningen er at
utbyggingen av tilfartsveien og jernbanen/ kulverten kan bygges ut samtidig.
Forholdet til byen og byutvikling
Ved en utvidelse og ombygging av Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, samt er framtidig stasjon på
Brakerøya, vil jernbanen få en større betydning i den videre utviklingen av byen. Utfordringen fremover
er å utnytte dette i den videre arealutviklingen på en god måte.
Automatisk freda kulturminner
Arkivsøk, potensialvurdering og vekting av de ulike korridorene i forhold til kjente automatisk fredete
kulturminner, er gjennomført tilfredsstillende. Det er svært få automatisk fredete kulturminner i de
aktuelle områdene, samt ingen direkte i de fire hovedalternativene.
Imidlertid kan det fremkomme skjulte kulturminner under anleggsarbeider. Dette kan være
middelalderske bosetningsspor ved Smithestrøm og Strømsgodset kirke dersom slike er bevart mellom
og under yngre bebyggelse, blant annet på den eldre moreneryggen som ligger i området. Potensialet
anses likevel som lavt.
Ved Pukerud kan det forventes automatisk fredete kulturminner i forbindelse med arkeologiske
registreringer knyttet til en eventuell reguleringsplan med dette alternativet. I forbindelse med
pågående arkeologiske undersøkelser i Strømsåsen i 2015-2016, fremkommer det automatisk fredete
kulturminner. Potensialet for slike kulturminner i jordbrukslandskapet anses for middels.
I Kobbervikdalen i det åpne jordbrukslandskapet sørover mot Sande forventes automatisk fredete
kulturminner fra steinalder og frem til og med jernalder. Potensialet for slike spor avhenger av
omfanget av intakte områder og omfanget av selve tiltakene. Potensialet anses for lavt - middels hele
området sett under ett.
Forholdet til automatisk fredete kulturminner i samband med kommunedelplanen er uavklart.
Fylkeskommunen presiserer at fylkeskommunens uttalelse ikke innebærer samtykke i arealbruken i
forhold til automatisk fredete kulturminner, jf. lov om kulturminner § 8, 4. ledd. Dette innebærer at
kommunedelplanen ikke har direkte rettsvirkning sett i forhold til automatisk fredete kulturminner, og
kan særlig få konsekvenser for områder som senere legges ut som byggeområder. Arealbruken vil først
bli avklart når de enkelte reguleringsplaner sendes fylkeskommunen som sektormyndighet for
kulturminnevern. Av dette følger også at kulturmyndighetene må være høringsinstans når det gjelder
tiltak i LNF-områder.
Fylkeskommunen mener at kommunedelplan med konsekvensutredning besvarer konfliktnivået korrekt
ut fra nåværende situasjon med kjente automatisk fredete kulturminner og i tråd med
planprogrammet.
Nyere tids kulturminner
Fylkeskommunen ser det som viktig at senere detaljregulering er kjent med kulturminneinteressene i
området og oppfordrer til avbøtende tiltak da valgte korridor vil medføre nærføring og riving av
enkelthus.

Fylkeskommunen ber om at det legges inn en bestemmelse i retningslinjene for reguleringsplanfasen i
planbestemmelsene (§ 5) og foreslår følgende formulering:
«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. Revidert
Konsekvensutredningen – fagrapport kulturminner og –miljø legges til grunn for reguleringsplanfasen.»
Merknader til fagrapport kulturminner og – miljø
Fylkeskommunen ser det som positivt at det er utarbeidet en egen konsekvensutredning for
kulturminner og kulturmiljø i tillegg til landskapsbilde. Fylkeskommunen har imidlertid noen
bemerkninger til Konsekvensutredning – Fagrapport kulturminner og –miljø (KU revidert august 2016).
Kommunedelplanen legger grunnlaget for senere detaljregulering av områder. Det er derfor viktig at
denne overordna planen og KU benytter seg at et oppdatert kunnskapsgrunnlag slik at senere
detaljregulering tar hensyn til kulturminneverdiene og vurderer avbøtende tiltak.
Fylkeskommunen har følgende bemerkninger til Konsekvensutredning – Fagrapport kulturminner og –
miljø (revidert august 2016) og forutsetter at fagrapporten justeres i henhold til dette:
 Gulskogen stasjon (KM2) er oppført som verneverdig i Nasjonal verneplan for kulturminner i
jernbanen. Denne verneplanen er ikke oppført blant kildene for fagrapporten. Med bakgrunn i
at Gulskogen stasjon er oppført som verneverdig i verneplanen og vurdert til å ha høy
verneverdi i kommunens kulturminneregistrering, bør Gulskogen stasjon omtales med stor
verneverdi. Tiltaket vil medføre riving av eksisterende stasjon. Fylkeskommunen anser at riving
er beklagelig da dette er en verneverdig stasjon og oppfordrer derfor at bygningsmassen
dokumenters grundig før riving (6.1.2). Det er satt krav til dette for andre bygg som rives. Det
samme kravet bør også stilles til jernbanens egen bygningsmasse. Fylkeskommunen ønsker kopi
av slik dokumentasjon.
 Nybyen (KM3) er oppført å være et kulturmiljø med middels verneverdi. Nybyen er et
kulturmiljø med høy verneverdi i kulturminneregistreringen for sentrum. Dette bør gå fram av
konsekvensutredningen.
 Sundland (KM6) er oppført å være et kulturmiljø med middels verneverdi. Sundland er et
kulturmiljø med høy verneverdi i kulturminneregistreringen for Gulskogen. Dette bør gå fram av
konsekvensutredningen.
 Stormoen (KM8) er oppført å være et kulturmiljø med liten-middels verneverdi. Stormoen er et
kulturmiljø med høy verneverdi i kulturminneregistreringen for Gulskogen. Dette bør gå fram av
konsekvensutredningen.
 Professor Smiths allé (KM5) er oppført å være et kulturmiljø med middels verneverdi. Stormoen
er et kulturmiljø med høy verneverdi i kulturminneregistreringen for Danvik-Fjell. Dette bør gå
fram av konsekvensutredningen.
 Drammen stasjon og byaksen (KM 1) er et kulturmiljø med stor verdi i fagrapporten. Buskerud
fylkeskommune bemerker at fagrapporten er noe upresis når det gjelder hvilke tiltak utvidelsen
av stasjonen vil medføre av inngrep i omgivelsene. Planforslagene omtaler at det bør etableres
adkomst direkte fra bybrua til plattform. Dette står imidlertid ikke nevnt i fagrapporten for
kulturminner (kap. 6). Reguleringsplanfasen bør utrede virkning av et slikt tiltak nærmere.
Konklusjon.
Fylkesrådmannen understreker at det har vært gjennomført et krevende og omfattende planarbeid for
å komme fram til en anbefalt korridor. Fylkesrådmannen anbefaler å støtte Jernbaneverkets anbefalte
korridor Vest for Nybyen under samlet. Alternativet gir best måloppnåelse og vil være det beste
alternativet for bygging av dobbeltspor videre mot en endelig framføring til Kongsberg.

Fylkesrådmannen vil legge frem egen sak om KVU Hokksund-Kongsberg. Ombygging av stasjonene i
Drammen og Gulskogen vil gi nye muligheter for byutvikling. Dobbeltspor, i første omgang fram til
Hokksund, vil føre til utvikling av Mjøndalen og Hokksund.
Det er viktig at den anbefalte korridoren utredes mer detaljert slik at en på best mulig måte kan ta
hensyn til de som blir berørt. Fylkesrådmannen mener det er svært positivt at Drammen kommune og
Jernbaneverket allerede har startet opp dette arbeidet.
Andres saksdokumenter (ikke vedlagt)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Jernbanverkets sider som omhandler prosjektet dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/BETAVestfoldbanen/Drammen--Kobbervikdalen/

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Per KvaaleCaspersen<perkvaalec@vfk.no>
8. september201615:45
PostmottakJernbaneverket
InterCity-prosjektetHøringsuttalelsertil kommunedelplanDrammenKobbervikdalen
201606131-2 Høringsuttalelse- Kommunedelplanfor utbyggingav Intercitystrekningenfra Dra 961743_11_1.pdf;SaksprotokollHSA,06092016,Sak7316, Høringsuttalelse- Kommunedelplanfor utbyggingav Intercity-strekningen
fra Drammentil Kobbervikdalen.pdf

Hei!
Vedlagtfølger Vestfoldfylkeskommuneshøringsuttalelsetil kommunedelplanDrammen–
Kobbervikdalen.
Høringener behandletpolitisk av Hovedutvalgfor samferdselog areal,og saksutredningenog
saksprotokollfølger vedlagt.
Hovedutvalgetsvedtaker som følger:
1. Vestfoldfylkeskommunestøtter Jernbaneverketsforslagtil trasé for ny Vestfoldbanefra Drammen
stasjontil Kobbervikdalen.
2. Utbyggingenmå gjennomføressom forutsatt i NTP2014-2023.
3. Anleggsgjennomføring
må gjennomføresmed minst mulig driftsavbruddfor trafikken på nåværende
Vestfoldbane.

Vennlig hilsen

Per Kvaale Caspersen
rådgiver samferdsel
Regionalavdelingen
Direkte: 33 34 40 45
Mobil: 950 71542
Sentralbord: 33 34 40 00
www.vfk.no
Facebook

Twitter

SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201606131-5
Per Kvaale Caspersen

Saksgang
1 Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019

Møtedato
06.09.2016

Saknr
73/16

Høringsuttalelse - Kommunedelplan for utbygging av Intercity-strekningen fra
Drammen til Kobbervikdalen
Sammendrag
Jernbaneverket har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ICstrekningen av Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Selv om strekningen
ikke berører areal i Vestfold direkte er utbyggingen av stor betydning for Vestfoldsamfunnet.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Vestfold fylkeskommune støtter Jernbaneverkets forslag til trasé for ny Vestfoldbane
fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen.
2. Utbyggingen må gjennomføres som forutsatt i NTP 2014-2023.
3. Anleggsgjennomføring må gjennomføres med minst mulig driftsavbrudd for trafikken
på nåværende Vestfoldbane.

Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019 har behandlet saken i møte 06.09.2016
sak 73/16
Møtebehandling/Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Vestfold fylkeskommune støtter Jernbaneverkets forslag til trasé for ny Vestfoldbane
fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen.
2. Utbyggingen må gjennomføres som forutsatt i NTP 2014-2023.
3. Anleggsgjennomføring må gjennomføres med minst mulig driftsavbrudd for trafikken
på nåværende Vestfoldbane.
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

201606131-2
---/Q62
Per Kvaale Caspersen

Saksgang
Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019

Møtedato
06.09.2016

Sak nr
73/16

Høringsuttalelse – Kommunedelplan for utbygging av Intercity-strekningen fra
Drammen til Kobbervikdalen
Sammendrag
Jernbaneverket har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ICstrekningen av Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Selv om strekningen
ikke berører areal i Vestfold direkte er utbyggingen av stor betydning for Vestfoldsamfunnet.
Fylkesrådmannens innstilling
1. Vestfold fylkeskommune støtter Jernbaneverkets forslag til trasé for ny Vestfoldbane
fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen.
2. Utbyggingen må gjennomføres som forutsatt i NTP 2014-2023.
3. Anleggsgjennomføring må gjennomføres med minst mulig driftsavbrudd for trafikken
på nåværende Vestfoldbane.
Tønsberg, 30.06.2016

Egil Johansen
fylkesrådmann
Sverre Høifødt
direktør
Vedlegg:

Intercity Drammen-Kobbervikdalen: Kommunedelplan til offentlig ettersyn
Brev om utlegging til off. ettersyn
KDP-Planbeskrivelse
KDP-Planbestemmelse
KDP-Plankart
KU-Kortversjon

Saker til behandling og eventuelle vedlegg til sakene ligger på www.vfk.no.
Se under Snarvei og velg Politikk: møter og saker.
Direktelink til Politiske møter og saker: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vestfoldfk
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Innledning:
Jernbaneverket har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ICstrekningen av Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Kommunedelplanen
bygger på planprogrammet som ble vedtatt i Drammen bystyre 24.11.2015, der 4 korridorer
for utføring fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen ble anbefalt utredet.
InterCity-satsingen på Vestfoldbanen har sin forankring i KVU IC Vestfoldbanen. I KVUen
anbefales det at det bygges et nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen og
Kobbervikdalen. Dette ble fulgt opp i Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP), som gir en
tydelig bestilling for InterCity-strekningene. I NTP forutsettes det at det skal være
sammenhengende dobbeltspor nord for Tønsberg i 2024.
Saksutredning:
Jernbaneverket har skissert og konsekvensutredet de 4 korridorene som ble fastsatt i
planprogrammet. Nærmere beskrivelse av alternativene og konsekvensene er også gitt i
Jernbaneverkets planbeskrivelse og fagrapportene (vedlagt).
Jernbaneverket anbefaler korridoren ”Vest for Nybyen under samlet” som korridor for ny
trasé ut fra Drammen stasjon. Drammen stasjon anbefales ombygget med 6 lange spor til
plattform, heving av spor og plattformer, og ombygging av Bybrua med trappetilgang til alle
plattformer. Gulskogen stasjon anbefales bygget om med 4 spor til plattform. Mellom
Drammen stasjon og Gulskogen stasjon anbefales nytt dobbeltspor. I Kobbervikdalen
anbefales ny trasé tilpasset 200 km/t.
Dette er en stor og viktig sak for Drammen kommune, men også for gjennomføring av
togtrafikken på hele Østlandsområdet. Nasjonal Transportplan 2014-2023 legger opp til at
InterCity-strekningene Oslo-Hamar, Oslo-Tønsberg og Oslo-Fredrikstad skal være ferdig
utbygd med sammenhengende dobbeltspor innen 2024.Forslaget til Nasjonal Transportplan
2018-2029 bekrefter dette.
InterCity-satsingen skal legge til rette for et togtilbud som møter etterspørselen etter
transport i takt med befolkningsveksten og gi korte reisetider, hyppige avganger og god
regularitet. I denne sammenhengen peker Jernbaneverket på at Drammen er et svært viktig
knutepunkt i regional og nasjonal skala, og at mengden trafikk i området Nedre Buskerud er
økende. Sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg gir mulighet for langt hyppigere
togtilbud på Vestfoldbanen, noe som også er til stor fordel for reisende på Drammen stasjon.
Se eventuelt Jernbaneverkets side om prosjektet for mer info:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/BETAVestfoldbanen/Drammen-Kobbervikdalen/
Fylkesrådmannens bemerkninger:
Utbygging av Drammen-Kobbervikdalen er en svært viktig del av dobbeltsporutbygging
mellom Oslo og Tønsberg. Denne parsellen vil, sammen med utbygging av strekningen
Nykirke-Barkåker, gi kortere reisetider og mulighet for langt hyppigere frekvens på
Vestfoldbanen. Drammen kommune støtter det fremlagte forslaget til trasé og
fylkesrådmannen har ingen andre merknader til trasévalget. Det er imidlertid viktig at
prosjektet gjennomføres som forutsatt, uten forsinkelser. Fylkesrådmannen mener også at
Jernbaneverket, så langt mulig, må sikre at trafikken på den eksisterende Vestfoldbanen kan
opprettholdes i anleggsperioden slik at pendlere og andre reisende opplever et
tilfredsstillende togtilbud i årene som utbyggingen vil pågå.
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

ErlingJuul<Erling.Juul@glitreenergi.no>
30. august201608:41
PostmottakJernbaneverket
"InterCity-prosjektetHøringsuttalelsertil kommunedelplanDrammenKobbervikdalen".
InterCity-prosjketetDrammen-Kobbervikdalen.
pdf

Det visestil «Offentligettersyn av kommunedelplanmed konsekvensutredning
for InterCity-strekningen
Drammen-Kobbervikdalen,inklusivDrammenog Gulskogenstasjonerog strekningenimellom.»
oversendt30.mai2016.Dette er en uttalelsesom refererer seg til kommundelplanen.
Det visestil vår høringsuttalelsetil oppstart av kommunedelplanen,oversendt19.06.2015som her er
vedlagt.Forholdenebeskreveti vår høringsuttalelsegjelder fortsatt. I tillegg påpekesdet at
traséalternativet«Vestfor Nybyen» som er anbefalt ser ut til å berøreGlitre EnergiNett sine anleggi
noe mindre grad enn alternative utredningskorridorer.«SundlandVest»vil slik det ser ut være det
traséalternativetsom vil væremest problematiskda det vil innebæreen jernbanetunnelunder Sundland
transformatorstasjon.
EBNett AShar skiftet navn til Glitre EnergiNett AS.
Vennlighilsen/ Bestregards
ErlingJuul
+47 951 95 185
Glitre EnergiNett AS
glitreenergi.no

postmottak@jbv.no

Kontaktperson:

Deres referanse:

Vår referanse:

Dato:

5147023\varslingsbrev

1601921

19.06.2015

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV KOMMUNEDELPLAN FOR
InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen
Vi viser til varsel om oppstart av kommunedelplan 28.04.2015 i Drammen kommune.
Høringsfristen er 19.juni 2015 og uttalelsen er dermed innen fristen.
EB Nett AS har etter energiloven områdekonsesjon i Drammen kommune. Dette innebærer at
vi etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg
har EB Nett anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon for spenningsområdene 50 og 132
kV.
På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i kommunedelplanen må tas høyde for de
anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte.

1. ANLEGG ETABLERT ETTER ANLEGGSKONSESJON (NORMALT REGIONALNETT)
1.1 Eksisterende høyspennings luftledning og høyspenningskabler
Vi vil gjøre oppmerksom på at det i planområdet er høyspennings jordkabler og avhengig av hvilken
korridor som blir valgt kan være høyspennings luftledninger som er bygget etter anleggskonsesjon gitt
av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg bygget etter
anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven, og for disse kan det derfor ikke
vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Utgangspunktet er
derfor at slike kraftledninger ikke skal inntegnes som et arealformål i en plan, men bør innarbeides
som hensynssone (faresone).
Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis
er samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt
utredningsgrense for magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.
EB NETT AS
Postboks 7007 - 3007 Drammen • Telefon 31 01 30 00 • Telefaks 31 01 30 01 • Org nr. 981915550
Besøksadresse: Møllebakken 4 - 3611 Kongsberg • Ing. Rybergsgt 99 – 3027 Drammen
www.eb-nett.no

1.2 For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende
Planlagt ny bebyggelse, eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg
må tas hensyn til i det videre planarbeidet. Vi må oppstille en del vilkår for at eventuelle
omlegginger skal kunne gjennomføres (se også pkt 3.3):
•

Eventuelle nye kabler eller luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg, må
minimum ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag.

•

Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til oss i god tid
før omleggingen ønskes utført. Omlegging kan være en tidkrevende prosess, og det er
en fordel om det tas hensyn til dette ved utarbeidelse av eventuelle bestemmelser
om særskilt rekkefølge for gjennomføring av de enkelte tiltakene i planen.

•

Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle luftledning eller kabelanlegg, må det påregnes
at det kan bli nødvendig å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset
til og hvor lenge anlegget kan være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for
kontinuerlig forsyning av strøm til kundene, jfr. også leveringsplikten i energiloven § 33.

•

Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om
endringer i de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i
anleggskonsesjon forutsetter blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full
kostnadsdekning, slik at nettkundene ikke belastes omleggingen. Dette betyr at vi vil
kreve full kostnadsdekning for omlegging. Utfallet av en konsesjonsbehandling kan
ikke forskutteres.

1.3 Dersom nytt høyspenningsanlegg er planlagt i området
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt EB Nett anleggskonsesjon for ny
transformatorstasjon ved Kreftings gate på Grønland. Det er også gitt anleggskonsesjon for ny 132
kV høyspent kabel på strekningen Grønland – Sundhaugen - Sundland (jfr. energiloven § 3-1).
Tillatelsen for 132 kV høyspentkabelen ved Professor Smiths allé er anket til olje- og
energidepartementet. Når dette blir endelig avklart ber vi om at den planlagte traséen til kabelen
og arealet for transformatorstasjonen innarbeides i kommunedelplanen.
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2. ANLEGG ETABLERT ETTER OMRÅDEKONSESJON (NORMALT DISTRIBUSJONSNETT)
Anlegg under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av
områdekonsesjon. Omlegging av disse anleggene fordrer ikke søknad om endring av
konsesjon, men en del hensyn må likevel ivaretas.
2.1 Forholdet til eksisterende frittliggende nettstasjoner
Det må tas hensyn til eksisterende nettstasjoner innenfor planområdet. For både nye og
eksisterende nettstasjoner gjelder at disse må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare
overflater.
Vi ser at det ofte dessverre ikke blir tatt hensyn til disse avstandskravene når nye bygninger planlegges og
oppføres. Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre
byggegrenser mot nettstasjoner i planbestemmelsene.

2.2 Andre forhold
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye
traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de eksisterende traséene. Normalt er
dette stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Dersom planen forutsetter at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av
plass til ny trasé og/eller nettstasjon(er).

3. FELLES FOR ELEKTRISKE ANLEGG
3.1 Inntegning på plankart
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen,
herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Vi viser i
denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs Veiledning til
forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5.
Arealer og eiendommer som brukes til, eller i fremtiden skal brukes til transformatorstasjoner,
eventuelt nettstasjoner, avsettes i kommuneplanen til arealformål bebyggelse og anlegg,
underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1500, jf. vedlegg I til
kart- og planforskriften.
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3.2 Jording
Jordingsproblematikken mellom jernbanen og høyspenningsnett må tas hensyn til ved planlegging
og prosjektering.

Med vennlig hilsen
EB Nett AS

Erling Juul
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Utne Espen
From:
Sent:
To:

Sørheim Svein
11. oktober 2016 07:40
Lerbak Sverre (LERSVE@jbv.no); Fossnes Torgeir (Torgeir.Fossnes@jbv.no); martin.fadum@jbv.no;
Liv.Marit.Carlsen@drmk.no
Nordang Edel Hovland; Utne Espen; Eriksen Stein; 5147023
VS: Uttalelse om problemstillinger for alternativet «Sundland Vest»

Cc:
Subject:

Hei.
Vi fikk dette innspillet fra Glitre Energi Nett.
Dette er vel en merknad som vi må ta med i merknadsbehandlingen.
Svein
Fra: Trond Eriksen [mailto:Trond.Eriksen@glitreenergi.no]
Sendt: 10. oktober 2016 11:18
Til: Sørheim Svein
Kopi: Harald Nes; Erling Juul
Emne: SV: Uttalelse om problemstillinger for alternativet «Sundland Vest»

Vi viser til telefonsamtale på fredag.
Når det nå fremkommer nye opplysninger om at tunellen under Sundland vil gå rett under
transformatorstasjonen med en avstand på 5 meter vil vi komme med noen tilleggsopplysninger.
Transformatorstasjonen er en viktig stasjon for å opprettholde sikker strømforsyning til byen. Med de planer
om utvikling av sentrale områder i Drammen , blant annet Sundland og Strømsø vil den bli enda mer kritisk i
fremtiden. Dette gjør at det vil være vanskelig å opprettholde sikker strømforsyning med en jernbanetunell
så tett ved en transformatorstasjon med tilhørende kabelnett. Dette gjelder spesielt i en anleggsperiode
men også i en senere driftsperiode. Våre synspunkter er blant annet begrunnet i følgende:





En transformatorstasjon inneholder en god del elektronikk til styring og overvåking som er svært
ømtålig for vibrasjoner.
Utvikling av byen vil kreve stadig endringer på kraftnettstrukturen. Dette kan medføre ulike behov
for graving i området, og vil være vanskelig å forene med planene om alternativet «Sundland Vest»..
Beredskapsforskriften utarbeidet av Olje og energidepartementet setter strenge krav
til tilgjengelighet og sikkerhet.
Det er over tid planer om omfattende rehabilitering av stasjonen som krever utvidelse av dagens
bygning innenfor eiendommen.

Etter vårt oppfatning vil en utvikling av alternativet «Sundland Vest» kreve en endring av traseen for
jernbanen eller en flytting og bygging av ny transformatorstasjon i samme område.
Vennlig hilsen / Best regards
Trond Eriksen
+47 909 40 397
Glitre Energi Nett AS
glitreenergi.no

1

Fra: Erling Juul
Sendt: 29. september 2016 12:31
Til: 'Edvin Anfinsen' <eda@ect.no>
Kopi: Trond Eriksen <Trond.Eriksen@glitreenergi.no>; Harald Nes <Harald.Nes@glitreenergi.no>
Emne: Uttalelse om problemstillinger for alternativet «Sundland Vest»

Hei !
Vår uttalelse om problemstillinger dersom «Sundland Vest» skulle bli en realitet og tunnelen går
rett under Sundland transformatorstasjon følger nedenfor:
Glitre Energi Nett har vurdert alternativet Sundland Vest med tanke på sikker strømforsyning av
Drammen By. For at nettselskapet skal kunne godkjenne slike planer stilles det krav om at det skal
utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse. I tillegg må det fremlegges beregninger knyttet til
rystelser på ulike dybder slik at tiltak kan iverksettes og trafostasjon blir minst mulig berørt. I
forkant av arbeidet må Jernbaneverket kunne fremlegge disse undersøkelsene og få prosjektet
godkjent.
Vennlig hilsen / Best regards
Erling Juul
+47 951 95 185
Glitre Energi Nett AS
glitreenergi.no

Fra: Edvin Anfinsen [mailto:eda@ect.no]
Sendt: 30. august 2016 07:30
Til: Erling Juul; Hanna Agnethe Lien (hanna.agnethe.lien@jbv.no)
Kopi: Simen August Skoglund Jansen
Emne: Møtereferat med EB Nett og JBV 22.08.2016 Utkast

Hei!
Her er utkast til møte referat fra møte mellom EB Nett ( nå Glitre Energi Nett) og JBV. Gi meg tilbake på
referatet.
Erling: sender du den videre til Harald.
Kan du også sende med de nye epost adressene deres?

Mvh
Edvin Anfinsen

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen
Sentralbord: 32 26 71 00
Dir. Tlf.: 97 55 39 60
WEB: www.ect.no
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Utne Espen
Subject:
Attachments:

FW: Alternativ Sundland Vest
Sundland - alternativ plassering.pdf

Fra: Trond Eriksen [mailto:Trond.Eriksen@glitreenergi.no]
Sendt: 13. oktober 2016 7:34
Til: Liv Marit Carlsen; Sørheim Svein
Kopi: Erling Juul; Johannes Havnevik Devold (Johannes.Havnevik.Devold@drmk.no)
Emne: Alternativ Sundland Vest

Vi viser til orienteringsmøte og tidligere innspill til konsekvensanalyse for alternativ Sundland Vest og ønsker
å presisere tidligere uttalelser som er fremkommet vedrørende Sundland transformatorstasjon og
tilhørende kabelnett. Tilsvarende kommentarer er tidligere fremført i konsekvensanalyse blant annet i ros
analyse for de ulike alternativer.
Når det nå fremkommer nye opplysninger om at tunellen under Sundland er planlagt å gå rett under
transformatorstasjonen med en avstand på ca 5 meter vil vi komme med noen tilleggsopplysninger.
Transformatorstasjonen er en av flere viktige stasjoner for å opprettholde sikker strømforsyning til byen.
Med de planer om utvikling av sentrale områder i Drammen, blant annet Sundland og Strømsø, vil den bli
enda viktigere framover først og fremst i en normal driftssituasjon men også som reserve i en eventuell
feilsituasjon. Med en transformatorstasjon og kabelnett så tett opptil en jernbanetunell vil det være
vanskelig å opprettholde en sikker strømforsyning. Dette gjelder spesielt i en anleggsperiode, men også i en
senere driftsperiode. Våre synspunkter er blant annet begrunnet i følgende:








En transformatorstasjon inneholder en god del elektronikk til styring og overvåking som er svært
ømtålig for vibrasjoner. Dette setter strenge krav til omgivelsene.
Utvikling av byen vil kreve stadig endringer på kraftnettstrukturen. Dette kan medføre ulike behov
for graving / legging av nye kabler i området inn mot stasjonen , og vil være vanskelig å forene med
planene om
alternativet «Sundland Vest». Spesielt også når Jernbaneverket setter en sikkerhetssone i
størrelsesorden 15 – 20 meter fra tunellvegg.
Beredskapsforskriften, utarbeidet av Olje og energidepartementet, setter strenge krav
til tilgjengelighet og sikkerhet både knyttet til informasjonssikkerhet og krav til bygningsmessige
konstruksjoner.
Det er over tid planer om omfattende rehabilitering av stasjonen som vil kreve utvidelse av dagens
bygning innenfor eiendomsgrensen
Det kan videre ikke legges begrensninger på dagens kabeltraser inn og ut fra stasjonen. I fremtiden
vil det også bli aktuelt å utvide disse traseene for å få muligheter til forsyne større og nye områder
av byen.
Det må uavhengig av dette utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse. I tillegg må det fremlegges
beregninger knyttet til rystelser på ulike dybder slik at tiltak kan iverksettes og trafostasjonen blir
minst mulig berørt.

Etter Glitre Energi Netts oppfatning vil en utvikling av alternativet «Sundland Vest» kreve en endring av
traseen for Vestfoldbanen eller en flytting og bygging av ny transformatorstasjon i samme område. En
eventuell flytting av transformatorstasjonen vil måtte begrenses til nærliggende områder. Se vedlagt skisse
(skravert felt). Dette vil ha betydelige kostnader i tillegg til de utfordringer dette vil medføre av hensyn til
omgivelsene. Kostnadsmessig kan en ny transformatorstasjon estimeres til 150 – 200 mnok. I tillegg
kommer omlegging av kabler og behov for å erverve kabeltraseer. Kostnadene her er avhengig av avstand til
nåværende stasjon. En ny transformatorstasjon krever også konsesjon i henhold til energiloven og vil
nødvendigvis ta noe tid.
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En annen utfordring med etablering av tunelltrase tett ved stasjonen er blottlegging av eksisterende kabler i
forbindelse med etablering av tunellen. Dagens kabler har fortsatt lang levetid når de ligger rolig i bakken,
men ved omlegging av kablene blir de utsatt for mekaniske påkjenninger som kan forårsake feil og havari på
kablene etter at de er tatt i bruk igjen. Hvis alternativet Sundland Vest likevel blir realisert, må det
vesentligste av eksisterende kabelnett erstattes med nye kabler som vil utgjøre en stor kostnad. Spesielt for
kabler med høyere spenning vil dette være kostbart.
Basert på ovennevnte kan ikke Glitre Energi Nett anbefale Sundland Vest og anser dette alternativet som lite
realistisk. Dette er begrunnet i samfunnsmessig sikkerhet og beredskap for strømforsyningen til Drammen
samt store kostnader til flytting av transformatorstasjonen. Alternativt må det utredes en ny trase for
Vestfoldbanen med en minimums avstand på 30 – 50 meter fra tomtegrensen til eksisterende
transformatorstasjon.

Vennlig hilsen / Best regards
Trond Eriksen
+47 909 40 397
Glitre Energi Nett AS
glitreenergi.no
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Jarle Eirik Skaret <Jarle.Eirik.Skaret@glitre.no>
12. august 2016 10:19
Postmottak Jernbaneverket
Arild Eek; Dag-Runar Hansen; Per Ringnes; Elin Hønsi; Glitrevannverket IKS;
live.johannessen@drmk.no
InterCity-prosjektet Høringsuttalelser til kommunedelplan DrammenKobbervikdalen

Det vises til tilsendte plandokumenter.
Vi kan ikke se at planene for nye jernbanetrasé er i konflikt med våre anlegg eller planer.
Hvis det skal legges gjennomgående vannledning i tunnelen for å sikre slokkevannforsyning, kan dette
evt. kombineres med legging av hovedvannledning mellom Drammen sentrum og Skoger; vi forutsetter
at Glitrevannverket trekkes inn i en dialog om dette.
Vi regner også med at det legges tilstrekkelig med signalkabler og trekkerør langs traséen, slik at også
andre aktører, inkl. Glitrevannverket, kan benytte seg at dette. (Glitrevannverket har et omfattende
driftskontrollsystem, og trenger økt redundans på flere delstrekninger).

Med hilsen
Jarle Eirik Skaret
Utredningsleder

Glitrevannverket IKS
Dråpen 20
3036 Drammen
Mob 906 55 088

InterCity-prosjektet
Høringsuttalelse til
Kommunedelplan
Drammen – Kobbervikdalen

Drammen, 22.09.16

Høringsuttalelse
Som barnetalsperson i plansaker i Drammen kommune har jeg gjennomgått
høringsdokumentene svært nøye. Jernbanefaglig og rent jernbaneteksnisk har jeg ingen
grunn til å betvile at det logisk at trasèvalget til JBV faller på Nybyen Vest.
JBV har likevel ikke i stor nok grad tatt inn over seg at dette trasèvalget berører et etablert
bomiljø i for stor grad.
I de rikspolitiske retningslinjene (RPR) for barn og unge i planleggingen (vedlegg 1)
understrekes det i Punkt 2b at hensikten med retningslinjene er å støtte kommunene i deres
arbeid for barn og unge. RPR gir kommunene et grunnlag for å utvikle en
planleggingsprosess som sikrer at hensynet til barn og unge blir synliggjort og bedre
ivaretatt.
I rundskriv fra regjeringen (vedlegg 2 – T-2/08) heter det: «Regjeringen ønsker at
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal håndheves strengere og mener at i de
tilfeller det er interessekonflikter bør barns behov for aktivitetsfremmende arealer veie
tyngre enn de hittil har gjort.»
RPR er hjemlet i Plan og bygningsloven, (angitt i § 1-1, og § 3-1 punkt e), og § 3-3, 3. ledd der
det går frem at det ved planlegging etter loven spesielt skal legges til rette for å sikre barn
gode oppvekstvilkår.
JBV konkluderer i sin anbefaling med at «sluttproduktet» har «liten negativ konsekvens» for
nærmiljøet i Sundland- Vest alternativet , og «ubetydelig konsekvens» for Nybyenalternativet. Dette stiller jeg meg, på vegne av barna som bor i bydelen, uforstående til. Etter
mitt syn – er dette en pussig konklusjon. For dem som bor og ferdes der vil det ikke være det
– og da særlig barna.
Anleggsfasen:
Det er likevel anleggsfasen som vil by på de største utfordringene. I valget mellom Sundland
Vest og og Nybyen Vest skriver JBV i sin fagrapport om konsekvenser i anleggsperioden
(vedlegg 2):
«Sundland vest vil være et vesentlig inngrep i området, men nærmiljøet vurderes som klart
mindre utsatt for negative effekter enn i de to tidligere omtalte korridorene, (deriblant
Nybyen).. både når det gjelder riving av boliger, direkte arealbeslag, støy og visuelle
virkninger.»
Videre pekes det på at

«(…) Rivning/innløsing av boliger, støy og visuelle virkninger, direkte/indirekte
arealbeslag, redusert tilgjengelighet og trafikkutfordringer vil medføre betydelige
ulemper, og i tilfeller også påvirke trivsel og livskvalitet i stor grad.»
Disse siste vurderingene i JBV’s egen fagrapport mener jeg taler for at Drammens politikere
må sette hensynet til nærmiljøen i Nybyen og barna i bydelen først – og velge Sundland Vest
som det mest skånsomme alternativet. Det blir en for stor belastning for nærmiljøet i
Nybyen/Danvik å velge Nybyen-Vest-alternativet. Barns skolevei, de trafikale problemene,
støy, forurensing og redusert tilgjengelighet gjør at dette forslaget bør forkastes til fordel for
Sundland Vest-alternativet.
Det er verdt å merke seg at verneforskrifter i Miljøvernloven har stoppet store
byggeprosjekter tidligere (vedlegg 4 og 5). Hensynet til barns sikkerhet, helse og trivsel bør i
denne saken veie tyngre enn rent jernbanetekniske hensyn. Konsekvensene i
anleggsperioden bør altså tillegges mer vekt.
Et annet ankepunkt for Nybyen-Vest-alternativet handler om tungtrafikk i gjennom et annet
boligområde, som berører svært mange barns skolevei til Danvik og også Brandenga skole.
Med Jernbaneverkets anbefaling skal ikke stein tas ut der tunnelen går inn fra byen. Det må
bety at mye av steinen fra bysiden skal ut via Drafnkollen. Tungtrafikken skal altså gå
gjennom et boligområde (Drafnkollen og Austad), ned Austadveien, gjennom et allerede
svært farlig kryss (Austadveien/Styrmoesvei), videre ned Styrmoesvei, Møllebekkveien og ut
på Bjørnstjerne Bjornsonsgate. Dette er skoleveien til svært mange barn på Danvik og
Brandenga skoler. Det er et annet alternativ til trasé, som har tre åpninger: Kobbervikdalen,
Drafnkollen og Sundland. Det må bety at mye av steinen fra bysiden skal ut via Sundland. Og
siden Drafnkollen er oppoverbakke fra Sundland, er det rimelig å anta at det vil være mer
effektivt å all ta stein ut på Sundland og minst mulig opp tverrslaget og ut ved Drafnkollen.
Også dette taler for at det er til barns beste å velge Sundland-Vest-trasèen.

Konklusjon:
Som barnerepresentant i plansaker, utnevnt av bystyret i Drammen, mener at
belastningene ved å velge Nybyen-Vest trasèen for nærmiljøet er for store, særlig i
anleggsperioden. Jeg ber derfor Drammen bystyre, på vegne av barn og unge i bydelene
Nybyen/Danvik/Austad om å forkaste Jernbaneverkets anbefaling og ønske seg Sundland
Vest-trasèen som tunnel for Vestfoldbanen.
Mvh

Christian Evenshaug
Barnerepresentant i plansaker
Drammen kommune
Mobil 95 97 52 96
christian.evenshaug@drmk.no

Vedlegg:

Vedlegg 1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146#KAPITTEL_2
Velegg 2:
http://www.jernbaneverket.no/contentassets/9c5fdce7e11b4a56bf7f7e1d81fcda27/kufagraport-konsekvenser-anleggsfase-2016-04-08.pdf
Velegg 3: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-08/id516949/
Vedlegg 4 http://www.budstikka.no/nyheter/okonomi/bolig/sjelden-blomst-stanserboligprosjekt/s/2-2.310-1.7882533
Vedlegg 5: https://www.nrk.no/ostlandssendingen/salamandere-kan-stoppe-utbygging1.7390725

Utne Espen
From:
Sent:
To:
Subject:

Christian Evenshaug <Christian.Evenshaug@drmk.no>
30. september 2016 14:23
Fossnes Torgeir
SV: Spørsmål fra barnetalspersonen i Drammen kommune

Follow Up Flag:
Flag Status:

Følg opp
Flagged

Den er grei. Da holder jeg på at informasjonssjefen faktisk feilinformerer når hun skriver at noen vil måtte flytte,
uansett trasèvalg. Jeg synes det er alvorlig i en så viktig sak for Drammen by. Jeg synes også det er svært betenkelig
at en informasjonssjef som skriver et innlegg om hva som er det beste alternativet, gjør seg utilgjengelig og ikke kan
svare på oppfølgingsspørsmål vedr. sitt eget innlegg. Det har jeg skrevet til henne – og det bidrar dessverre til at vi
som prøver å følge denne saken, for det meste på fritiden, ikke opplever at informasjonsprosessen er god nok. JBV
har, via Rådmannens innstilling, vært tydelige på at man skal bestrebe seg på å få til en god medvirkningsprosess.
Dere i JBV bør ha fått med dere at beboerne og deres talspersoner ikke er fornøyde med informasjonsflyten og
medvirkningsprosessen. Bagatelliseringen av alle usikkerhetsmomentene rundt Nybyen-Vest-trasèen fra
informasjonssjefen er så påfallende at det dessverre fører til stor mistenksomhet rundt hvilke motiver JBV har for å
anbefale det ene foran det andre.
Christian Evenshaug
Fra: Fossnes Torgeir [mailto:Torgeir.Fossnes@jbv.no]
Sendt: fredag 30. september 2016 10.25
Til: Christian Evenshaug <Christian.Evenshaug@drmk.no>
Kopi: Monstad Ingunn <Ingunn.Monstad@jbv.no>; Liv Marit Carlsen <Liv.Marit.Carlsen@drmk.no>; Lerbak Sverre
<LERSVE@jbv.no>; Fossnes Torgeir <Torgeir.Fossnes@jbv.no>; Lillejord Hilde <Hilde.Lillejord@jbv.no>; Sørheim
Svein (Svein.Sorheim@norconsult.com) <Svein.Sorheim@norconsult.com>
Emne: Spørsmål fra barnetalspersonen i Drammen kommune

Hei, Christian.
Jeg står på kopi i mailvekslingen mellom Ingunn og deg. Ingunn satt på flyet da hun svarte deg.
Du har også forsøkt å ringe meg, men jeg var opptatt i møte.
Jeg tillater meg derfor å gi en kortfattet utdyping. Jeg ber om forståelse for at vi er inne i en svært
hektisk periode,
og har derfor vanskeligheter med å svare på alle henvendelser så raskt som ønskelig.
Svaret på ditt spørsmål er både et «ja» og et «nei»:
I det foreliggende materialet framgår det at ingen boliger må fraflyttes ved «Sundland vest»alternativet basert på Konsekvensutredningen som nå er på høring. Noen eiendommer kan likevel
bli berørt av anleggsvirksomheten i en slik grad at det ikke kan fastslås at noen av de nærmeste
grunneierne ikke ønsker å bli innløst eller at man ønsker å innløse de av hensyn til anleggsulemper.
Bakgrunnen for dette er at det i området rundt trafoen er forutsatt tunneldrift og at dette vil
medføre behov for anleggsveier, riggarealer, etc. Det er heller ikke avklart om man vil få tillatelse til
å gå under, eller tett inn mot trafoen, slik denne traséen foreligger. I motsatt fall vil boliger bli
direkte berørt også i denne korridoren.
Til din orientering oppfatter vi at ditt spørsmål er en del av høringsuttalelsen og denne dialogen vil
derfor i sin helhet bli arkivert på saken.
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Ditt spørsmål vil bli besvart grundigere som en del av merknadsbehandlingen før
kommunedelplanen kommer til sluttbehandling, slik Ingunn skriver i sitt svar til deg.

Med vennlig hilsen
Torgeir Fossnes
Planleggingsleder Drammen - Kobbervikdalen
Jernbaneverket
InterCity prosjektet
Mobil: 916 55 807
E-post: torgeir.fossnes@jbv.no

Fra: Christian Evenshaug
Sendt: 29. september 2016 15:12
Til: Monstad Ingunn
Kopi: Lerbak Sverre; Fossnes Torgeir; Liv Marit Carlsen
Emne: SV: Spørsmål fra barnetalspersonen i Drammen kommune

Spørsmålet mitt burde være svært enkelt å svare på. Når informasjonssjefen for IC i JBV
skriver at noen må flytte uansett trasevalg, så spør jeg altså kun om dette er riktig. Hvis det
er vanskelig å svare på om dette er riktig, så tolker jeg det dithen at informasjonssjefen ikke
står ved det hun selv har informert om overfor Drammens befolkning i sitt innlegg i DT, 24.
september.
Jeg minner om at høringsfristen er om to dager. Skal vi kunne gi et skikkelig høringssvar så
er dette den type informasjon vi er helt nødt til å ha på bordet.
Mener du helt alvorlig at du ikke kan svare ja eller nei på om ditt eget utsagn i avisa er
riktig?
Christian Evenshaug
Barnetalsperson i plansaker, Drammen kommune
Mobil 95 97 52 96
christian.evenshaug@drmk.no ∙ www.drammen.kommune.no/askollen

 Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten
Fra: Monstad Ingunn <Ingunn.Monstad@jbv.no>
Sendt: 29. september 2016 14:54
Til: Christian Evenshaug
Kopi: Lerbak Sverre; Fossnes Torgeir; Liv Marit Carlsen
Emne: Re: Spørsmål fra barnetalspersonen i Drammen kommune

Hei
Spørsmålet vil bli besvart som en del av merknadsbehandlingen før kommunedelplanen
kommer til sluttbehandling.
Vennlig hilsen
Ingunn Monstad
Sendt fra min iPhone
Den 24. sep. 2016 kl. 15.00 skrev Christian Evenshaug <Christian.Evenshaug@drmk.no>:
Hei. Undertegnede er barnetalsperson i Drammen kommune og jeg har et par
kommentarer og et direkte spørsmål til innlegget til Ingunn Monstad i Drammens
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tidende i dag, 24.09.16. Jeg tar gjerne imot svar eller kommentarer også fra dere
andre.
Hun skriver:
«(…) Det vil uansett korridoralternativ bli anleggstrafikk, anleggsstøy, vibrasjoner og
trafikkomlegging. Enkelte vil få inngrep i, eller på eiendommen, og noen vil måtte
flytte, enten midlertidig eller permanent (…)»
Høringsdokumentene er voldsomme og det er omtrent en umulig jobb for oss som
skal bidra til at politikerne tar kvalifiserte beslutninger å forholde oss til alle. Men i
mitt arbeid med å gå gjennom alt, har jeg hatt en klar oppfatning av at fagrapporten
for konsekvenser for nærmiljøet er rimelig klar på dette punktet. Der er det
spesifisert omtrentlig antall bolighus som må tvangsflyttes ved Nybyen Vestalternativet. Mens det står ingenting om dette i Sundland-Vest alternativet. Jeg og
mange med meg har tolket det dithen at man ved å velge Sundland Vestalternativet ikke vil være nødvendig med tvangsflytting av bolighus. Kan du si noe
om hva som stemmer?
Og: Dersom jeg har lest fagrapporten riktig – og det ikke stemmer at folk må
tvangsflyttes fra bolighusene sine ved Sundland-Vest-alternativet, mener jeg det er
en alvorlig feilinformasjon som må dementeres offentlig. Temaet om tvangsflytting
fra bolighus vil kunne være et helt avgjørende punkt for Drammenspolitikerne og
her må informasjonen fra Jernbaneverket være nøyaktig.
I tillegg mener jeg det også grenser til feilinformasjon når du skriver:
«(…)Utredningen viser at korridor «Vest for Nybyen under samlet» er vurdert å være
betydelig bedre enn korridor «Sundland vest» når anlegget er ferdig bygget».
I konsekvensutredningen på s. 67 står det: «Det er utført kapasitetsanalyse for
alternativene. I kapasitetsanalysen kommer alternativene Vest for Nybyen så vidt
best ut, med Sundland øst og Sundland vest på delt andreplass.» Og om Sundland
vest står det presisert: «Kapasiteten og robustheten vil fortsatt være
tilfredsstillende med et tilbudskonsept med økt trafikk på Sørlandsbanen»
Hvordan «så vidt» ble til «betydelig» kunne jeg godt tenke meg at du forklarte
nærmere.
Denne saken vil bli svært vanskelig for Drammenspolitikerne å avgjøre. Det er
utrolig viktig at informasjonen som blir gitt er nøyaktig og ikke villeder politikerne.
Drammens politikere skal avgjøre hva de mener er «best» for Drammen, etter at
dere i JBV har forklart hva dere mener er «best» for dere. Det vil bli en hard kamp
og du skriver at det er «feil» at det blir en rasering av en bydel. Ordet «feil» i denne
sammenhengen mener jeg er «feil», rett og slett fordi dette er en subjektiv
vurdering som de (vi) som bor nærmest, uansett vet mest om. Jeg minner om at det
om nærmiljøet står følgende i deres egen fagrapport:
«Sunland Vest vil være et vesentlig inngrep i området, men nærmiljøet vurderes
som klart mindre utsatt for negative effekter enn i de to tidligere omtalte
korridorene (deriblant Nybyen Vest )… både når det gjelder riving av boliger,
direkte arealbeslag, støy og visuelle virkninger. (…) Rivning/innløsing av boliger ,
støy og visuelle virkninger, direkte/indirekte arealbeslag, redusert tilgjengelighet
og trafikkutfordringer vil medføre betydelige ulemper, og i tilfeller også påvirke
trivsel og livskvalitet i stor grad»
For den bydelen det gjelder – oppleves dette som en rasering.
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Mvh
Christian Evenshaug
Barnetalsperson i plansaker
Drammen kommune
95975296jbvjbv.
Twitter: @cevenshaug
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Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
postmottak@jbv.no
Drammen, den 29. september 2016

AD: "INTERCITY-PROSJEKTET: HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN
DRAMMEN-KOBBERVIKDALEN"

Bakgrunn:
Næringsforeningen i Drammensregionen (NFDR) er bredt engasjert for å utvikle
kommunikasjons- og transportsystemene i regionen. Dette gjelder både sjø, veg og bane. For
næringslivet i regionen er det overordnet å utvikle sin konkurransekraft gjennom effektive
transportløsninger. Drammensregionen er knutepunkt for reisende, transport og trafikk i alle
geografiske retninger. Dette kan ved uheldige tiltak gi svekkede transporttilbud. Eller det
motsatte kan skje, slik utviklingen har vært de senere årene gjennom nye tiltak,
moderniseringer og utbygginger som fremmer vekst og utvikling. Det er i dette bildet vi ser
nødvendigheten av bedre InterCity-forbindelser for Østlandet. For Vestfoldbanen er det
akutt påkrevet at de mer kronglete sporene med lav hastighet ut fra Drammen omlegges så
denne flaskehalsen på et viktig transportnett fjernes. Kort oppsummert status som vi ser
dette:
De ulike transportformer:
Drammen Havn utvikles nå som en effektiv og konkurransedyktig intermodal stamnetthavn
på en miljøriktig og god måte med blant annet legging av nye jernbanespor. Bedre
bruløsninger til havnearealene på Holmen forventes etablert.
Vegsystemene i Drammensregionen er gjennom prosjektene Buskerudbypakke 1 og 2
sentrale i omfattende utbygginger av veger og tuneller.
Jernbanen er likeledes under utvikling med noen meget nødvendige oppgaver: 6 spor med
fullverdige perronger på Drammen jernbanestasjon, ombygging av stasjonsområdet med
betydelig lettere tilgang for reisende både fra Bybroen og fra elvesiden, med ombygging av
den nærliggende Gulskogen stasjon og ikke minst viktig: Effektivisering av InterCity
parsellen Drammen-Kobbervikdalen, ved en omlegging av traseen som reduserer kjøretiden
Drammen-Tønsberg betydelig. Redusert kjøretid på denne strekningen kombinert med
fornyelser og moderniseringer av Gulskogen og Drammen stasjoner gjør disse fasilitetene
klare for en ny og mer krevende tid. Det er derfor viktig at jernbanedriften i området
moderniseres overensstemmende med moderniseringene innen havn og veg. Som del av
dette arbeidet må den omfattende verkstedsdriften på Sundland ivaretas.

InterCity:
Denne høringsuttalelsen gjelder omleggingen av InterCity-traseen. Doble spor for linjene
Lillehammer-Halden-Skien skal være på plass i 2030, mens arbeidet i den nåværende fasen
for Hamar-Sarpsborg-Tønsberg skal være ferdiggjort i 2024.
Jernbaneverket har utredet fire hovedkorridorer ut fra Drammen stasjon. En av disse
(Pukerud) er nær 3 minutter lengre enn de øvrige tre korridorene og fremstår ikke tidsmessig
og jernbanemessig som et godt alternativ. For NFDR er de langsiktige virkningene og
fordelene viktigst. Vi må vurdere dette strategisk i et 70 – 100 årsperspektiv.
NFDR går ikke inn i detaljerte vurderinger av ulemper/fordeler gjennom en anleggsperiode
på 3 – 6 år. Vi vurderer ikke om f.eks. miljømessige og praktiske hensyn er tilstrekkelig
ivaretatt. Disse hensyn forutsetter vi at offentlige myndigheter som Drammen kommune og
eventuelt Fylkesmannen i Buskerud vurderer. Disse forholdene må drøftes nærmere i den
påfølgende reguleringsplan.
Vi erfarer at både personer og grupper har ulike syn på hva som er den mest
hensiktsmessige traseen å velge. Vi for vår del vurderer hva som er den langsiktig ønskede
løsningen for å utvikle et jernbanenett som i størst mulig grad ivaretar morgendagens behov
for kortest mulige kjøretider og med tekniske løsninger som er optimale for jernbanedriften.
Vi hadde sett det som ønskelig å planlegge traseer for en maksimal kjørehastighet på 250
km/t. Dette synes vanskelig mange steder, således også for den omtalte traseen. En mulig
hastighet på 200 km/t bør derfor aksepteres.
Anbefalt trase:
På denne bakgrunn anbefaler Næringsforeningen i Drammensregionen at traseen kalt «Vest
for Nybyen under samlet» velges. Dette er overensstemmende med anbefalingen fra JBV.
Avbøtende tiltak:
Næringsforeningens grunnholdning er å velge den langsiktig beste løsningen når det gjelder
korridorvalg for denne InterCity-traseen. Denne løsningen kan gi større anleggsulemper for
berørte parter enn andre modeller. På den bakgrunn anmoder vi om at avbøtende tiltak blir
gjennomført i betydelig omfang, selv om dette belaster prosjektet med særskilte
ekstrakostnader. Jernbanen må utvikles på en fremtidsrettet måte – ikke basert på de
nåtidige fordeler.

Med vennlig hilsen
NÆRINGSFORENINGEN I DRAMMENSREGIONEN

Hans-Petter Tonum
Daglig leder
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Intercity Drammen - Kobbervikdalen: Kommunedelplan til offentlig ettersyn

Hei
Vedlagt følger Gulskogen vel sine kommentarer til Intercity Drammen - Kobbervikdalen:
Kommunedelplan til offentlig ettersyn. Høringsfrist 30.09.2016.
Alle trasealternativer i planprogrammet vil få konsekvenser for det nærmiljøet som rammes. Dette er et
meget omfattende prosjekt, som vil medføre store inngrep uansett hvilken trase man velger. Gulskogen
vel har derfor siden oppstart av prosjektet fulgt prosessen tett, og har mottatt god informasjon fra
Jernbaneverket.
Det viktigste for byen vår er at traseen går ned i bakken så tidlig som mulig, og rammer færrest mulig.
Vår innstilling er derfor at det valgte alternative ser ut til å være det beste, sett hen til en helhetlig
vurdering for hele byen vår. Vi forutsetter at det brukes de pengene som er nødvendig for å sikre en best
mulig gjennomføringsmåte for de som rammes. Dette innebærer blant annet at store byggegroper
unngås, og all tilgjengelig teknologi benyttes for å drive en løsmassetunnel.
Gulskogen vel ønsker også å knytte noen kommenterer til det som er kommet frem av argumenter mot
trasevalget «Vest for Sundland» den senere tid.
Gulskogen vel er meget kritisk til barnetalsmannens rolle i denne saken. Barnetalsmannen skal gi en
uttalelse til planene, og da må alle alternativer omtales. Er barna på Gulskogen mindre viktig enn barna
på Austad?
Dette er et omfattende prosjekt som vil ramme hardt uansett hvor på Strømsø man legger det. Det synd
at en bydel nå settes opp mot en annen, på denne måten.
Trase Vest for Sundland vil ikke være et godt alternativ, slik det beskrives av aksjonsgruppen
Jernbanetunnel under ditt hus:
 Det er ikke riktig at denne traseen bare vil medføre åpen byggegrop bare innenfor Sundlands
industriområde. Dette trasevalget vil medføre åpen byggegrop inn i boligområdene på
Gulskogen. Det er ikke fjell før etter trafoen, og det er derfor ikke riktig at ingen bolighus vil bli
rammet. Det er store boligområder over løsmassene på flata og over tunnelinnslaget, og
kvaliteten på fjellet er ikke klarlagt. Det er klart at flere boliger må også rives ved dette
trasévalget. Vi mener det er sannsynlig at det vil gå med flere boliger på Gulskogen med dette
alternativet, enn på Danvik med løsmassetunnel.
 I tillegg vil byggegropen gå over skoleveien til Gulskogen skole, over lekeplassen og ligge
umiddelbar nærhet til skolebyggene på Gulskogen skole. Kan dette da være en trase som berører
færre barn?








I tillegg er det stor aktivitet på Sundland for barn og unge. Her ligger Attic, barneskoler og
videregående skoler. Her er det mange barn, unge og voksne som ferdes. De kommer både til
fots, på sykkel og med buss.
I tillegg har Jernbaneverket flere store planer på Gulskogen, slik at det å trekke enda mer
togtrafikk inn i bydelen ikke kan være forsvarlig.
Dette alternativ vil også medføre betydelig mer støy for Gulskogen og åssidene i Drammen.
Ulemper i anleggstiden kan ikke være avgjørende for valg av trasé. Vi må likevel få bemerke at
uttak av masser uansett vil ramme de veiene hvor slik transport skal foregå. Det samme gjelder
åpne byggegroper. Gulskogen har allerede ulempene med utbygging av 50.000,- kvm på
Sundland i tillegg til utbygging av en eventuell Tilfarstvei Vest. Det vil ligge over 100 boliger på
Gulskogen innenfor planområdet for ny Tilfartsvei Vest.
Det er åpenbart at ethvert inngrep i sentrumsnære områder vil få konsekvenser for beboere,
barn og unge, og deres bomiljø.

Vest for Nybyen samlet under er bedre ved at det vil:
 Går raskt ned i bakken og berøre færrest beboere i Drammen på sikt. Dette gjelder også barn og
unge.
 Gir god avvikling av togtrafikken i et langsiktig perspektiv.
 Gir langt mindre støy ved at traseen går så tidlig i bakken.
 Vil nesten ikke ramme noen boliger, dersom alternativet med løsmassetunnel blir benyttet.
Vi viser for øvrig til konsekvensutredningen til Jernbaneverket, som er sammenfallende med våre
vurderinger.
Når det gjelder trafikksituasjonen, vil det være viktig å koble Konnerud trafikken på E 134 straks denne er
ferdigstilt. Dette burde vært en del av planen for ny E 134, og Gulskogen vel vil nok engang bemerke
hvilken avlasting dette ville hatt for trafikksituasjonen i Konnerudgata.
I tillegg vil Gulskogen vel nok engang etterlyse en kommunedelplan som hensyntar alle pågående
prosjekter. Det er svært mange store prosjekter på gang på Strømsø/Gulskogen, og dette i tillegg til
Intercity Traseen. Sundland skal bygges ut i denne tidsperioden, samt Tilfarstvei Vest. Vi etterlyser en
plan som henyntar totalbelastningen for Strømsø og i særdeleshet Gulskogen bydel.

Med vennlig hilsen
Irene Kildebo
Gulskogen vel
Mob:
+47 906 26 606

Drammens Sportsfiskere
Vannmiljøutvalget

Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

26.08.2016

InterCity Drammen-Kobbervikdalen - Kommunedelplan med KU til off. ettersyn.
Drammen Sportsfiskeres Vannmiljøutvalg viser til sak «InterCity Drammen-Kobbervikdalen Kommunedelplan med KU til off. ettersyn», og vil på vegne av Drammen Sportsfiskere komme med
et høringssvar i saken.
Drammensvassdragets nedre del har gjennom lengre tid vært under et sterkt utbyggingspress, og har
gjennomgått store forandringer med store konsekvenser for både natur og friluftslivsverdier. Planene
om å utvide togtraseen inn i byen til to felt, samt endre kjøreruten fra Kobbervikdalen og inn til
Drammen by vil øke presset på de nevnte verdiene. Likevel ser vi at dette er viktig for byens videre
vekst og modernisering, og er innforstått med at denne prosessen og utvikling er nødvendig. Vi vil
derfor komme med noen innspill til prosessen videre:









Bekkeløp som er lagt i rør og som krysser traséen må kartlegges før videre fremdrift i
prosessen. Dette er informasjon som Drammen Sportsfiskere er veldig interessert i å få innsyn
i, samt at kommunen har som mål å få flere bekker restaurert og opp i dagen igjen.
Tilsvarende kartlegging for grunnvann og andre vannkilder.
Vi ønsker restaurering av elvebredden ved oppgradering av Drammen jernbanestasjon, slik at
egnet habitat for fisk og fugleliv reetableres, samtidig som det gir befolkningen tilgang til et
flott nærrekreasjonsområde.
Vi minner om at Jernbaneverket opprinnelig ønsket å bygge senketunnel under Drammenselva
i stedet for bru, og at denne løsningen revurderes igjen.
Vi ønsker å delta med innspill til en eventuell prosjektgruppe, slik at vi kan komme med
konstruktive innspill gjennom hele prosessen.
Vi ønsker å få tilsendt kopi av bystyrevedtak i 1991 om restaurering av bekker som er lagt i
rør.

Med vennlig hilsen

Drammens Sportsfiskere, Vannmiljøutvalget

Hans Støvern
Leder

FORTIDSMINNEFORENINGEN
Drammen og omegn lokallag
Telefon 404 91 241
p.b. 379 Bragernes, 3001 Drammen
org. nr. 913 150 066

Drammen 27.september 2015
Drammen kommune, Byplan
Engene 1
3008 Drammen

InterCity Vestfoldbanen, Drammen – Kobbervikdalen,
kommunedelplan. Offentlig ettersyn.
Fortidsminneforeningen, Drammen og omegn avdeling, viser til kommunedelplan for InterCity Vestfoldbanen,
Drammen, vedrørende trasévalg og ønsker med dette å komme med sine merknader knyttet til planen og de store
kulturverdier som berøres av denne.
Bakgrunn
Med utgangspunkt i en konseptvalgutredning for InterCity-strekningene i 2012, etter mandat fra
Samferdselsdepartementet, ble det foreslått alternative trasévalg på strekningen Drammen – Kobbervikdalen.
Denne kobles også på Nasjonal transportplan 2014-2023, hvor det heter at det skal være et sammenhengende
dobbeltspor nord for Tønsberg i 2024. For å realisere dette, er det igangsatt et arbeid med kommunedelplan for
InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen. Kommunedelplanen inkluderer også et nytt dobbeltspor
mellom Drammen og Gulskogen stasjon.
Trasévalg og dets betydning for verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer
Utredningene i saken har munnet ut i fire alternative trasévalg, hvert med ulike konsekvenser for de berørte
bydelene på Strømsø, det være Nybyen, Smithestrøm, Sundland, Gulskogen og Pukerud. De fire valgene som
foreligger navngis som henholdsvis korridor vest for Nybyen, øst og vest for Sundland og korridor Pukerud. Av
disse foretrekker Jernbaneverket korridoren vest for Nybyen.
Alle de fire trasévalgene berører kulturlandskap og verdifulle kulturmiljøer på ulik måte. Særlig korridoren vest
for Nybyen synes å ha store konsekvenser for de bynære bolig- og kulturmiljøene på nedre Danvik –
Strømterassene. Dette er svært verdifulle kulturmiljøer, med bebyggelse hovedsakelig fra 1910-1920-tallet, med
store, til dels meget godt bevarte Sveitservillaer og noen Jugendvillaer. Som kulturmiljø er dette helt unikt i
Drammen, og av meget stor kulturhistorisk verdi. Området er i dag et attraktivt byområde og som sådan synes
området svært sårbart for store inngrep.
Også trasévalg lenger øst vil berøre boligområder, men i noe mindre grad, da områdene er mer blandet med en
del industri. Dette vil blant annet kunne berøre industrianlegget på Sundland, som representerer et stykke
verdifull industrihistorie. Likeledes vil det også lenger opp i Drammensdalen være verdifulle og
identitetsskapende kulturmiljøer, som en må være oppmerksomme på, ved valg av trasé. Her vil blant annet
stasjonsområdet på Gulskogen stasjon være et slikt verdifullt anlegg, med stasjonsbygning og lagerbygning som
en harmonisk hele.
Tiltakets konsekvenser for verdifulle bymiljøer må være styrende for trasévalget
I så sårbare og tette byområder, som trasévalgene her handler om, der bomiljøer, kulturminner og kulturlandskap
er tett vevd sammen, vil Fortidminneforeningen vil være av den mening at det må legges avgjørende vekt på
tiltakets konsekvenser for disse byområdene. Det vil være maktpåliggende at tiltaket også blir til berikelse for
steds- og byutvikling i Drammen og at en så langt det er mulig hindrer at tiltaket utøver langsiktige skader på
verdifulle kulturmiljøer. I utviklingen av Drammen sentrum må en ha fokus på at særegne kulturmiljøer er en

svært viktig ressurs i forhold til å skape levende og helhetlige bymiljøer og vil være et av kommunens aller
viktigste virkemidler når det kommer til å gjøre byen attraktiv og spennende. I en så stor sak som trasévalg for
Vestfoldbanen er det derfor viktig å velge et alternativ som ikke har uforholdsmessige kostnader for byen og
byens befolkning, når det kommer til verdifulle kulturmiljøer. Dette kan virke både splittende og nedbrytende på
den positive stedsutviklingen vi ser i store deler av de berørte bydelene, med økt bevissthet omkring kulturelle
og historiske kvaliteter ved boområdene. Således er en lang rekke av de historisk flotte bygningene i området
Nybyen, Danvik og Strømterassene istandsatt på en måte som ivaretar byggenes særegne kvaliteter.
I dette kulturlandskapet er det viktig å sikre verdien av det eksisterende bybildet, og med det sammenhengen i
bystrukturen. En fragmentering av dette miljøet kan gi langsiktige negative ulemper, både sosialt og fysisk, med
langsiktig forfall og fraflytting. Slike negative endringsprosesser er det viktig å være i forkant av. Vi vil derfor
på det sterkeste anbefale et trasévalg som legger et godt grunnlag for en videre positiv byutvikling i de sentrale
boområdene i området Nybyen, Danvik og Strømterassene.
Konklusjon
Fortidsminneforeningen vil understreke viktigheten av at et trasévalg for InterCity – Drammen – Kobbervikdalen
blir til berikelse for byen, og ikke virker splittende og nedbrytende på helhetlige og gode kulturmiljøer. Dette
innebærer at vi ser trasévalget Nybyen vest som et lite ønskelig valg og vil anbefale et alternativ med
tunnelinngang lenger mot vest. Samtidig som vi også ved et slikt valg vil understreke viktigheten av å gå for
trasévalg som i størst mulig grad er skånsomme i forhold til de berørte kulturmiljøene.

Med vennlig hilsen
Arne Holm (sign.)
Styreleder
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Tore Norrud <tore.norrud@gmail.com>
30. september 2016 10:49
Postmottak Jernbaneverket
Merknad til kommunedelplan og konsekvensutredning Intercity
Drammen-Kobbervikdalen

Hei!
Danvik skoles FAU har lest planene og det er mange meninger om denne saken i skolekretsen.

Vi ønsker å spille inn at det må utredes nøyaktig hvilke hus som blir berørt, hvordan byggeperioden vil påvirke naboer og hvordan
anleggstrafikken vil påvirke området.

Utredningen bør åpne for en analyse av lokal kost-nytte i forhold til å velge annet alternativ. I analysen må barn og unges behov tydelig
bli tatt hensyn til og veie tungt.

Dersom foreslått alternativ velges, må det vektlegges at byggeperioden blir intensivert, at skoleveiene blir tilstrekkelig sikret, og at
anleggstrafikken blir planlagt i sikre traseer og i avgrensede perioder. Barn og unges behov for trygge skoleveier og fravær av støy,
også i byggeperioden, bør vektlegges og tas tilstrekkelig hensyn til i valg av trase.

Danvik FAU mener at dette ikke er tilstrekkelig utredet og ber om at dette blir utredet og tatt hensyn til i planarbeidet.

Med Vennlig hlsen

Tore Norrud
Leder Danvik FAU

+4791390699

tore.norrud@gmail.com
Liaveien 24 a, 3046 Drammen

Høringsuttalelse på vegne av Stiftelsen Drafn`s hus (heretter Stiftelsen)
Vi har tilhold i våre lokaler i Drafnkollen 68. Lokalene er eiet av oss, lokalene blir brukt av Ski og
Ballklubben Drafn (SBK) og deres aktivitet i og rundt Drafnkollen 68, samt at vi har et utleielokale til
ekstern og intern bruk. Gjennomsnittlig utleieinntekt de siste årene har vært på 80-100`NOK
Vi har også en avtale med FUS barnehagene ( nr 70 på bilde under) som leier tomt av oss for og
drive sin barnehage i Drafnkollen. Årlig inntekt for oss på > 340`NOK per år
Med tverrslag i Drafnkollen vil man få en anleggsvei rett ved vårt klubbhus og SBK Drafn sin
idrettsbane. Dette er ikke ideelt da huset er i daglig bruk. Det er større aktivitet forbundet med utleie i
helgene/treninger arrangementer i regi av SBK Drafn

Våre hovedbekymringer er:
1. Området blir farlig å ferdes i for alle i tilknytting Drafnkollen 68
2. Økt mengde støv på område, gir økt vedlikehold, renhold og redusert etterspørsel om leie av
lokale
3. Veien som skal benyttes er ikke av god standard, og vi frykter at uhell og setninger kan
forekomme
4. Vinterstid vil ikke lengere SBK Drafn få anledning til å arrangere skirenn i Drafnkollen, da
løypemaskinen ikke lenger vil komme ned til Drafnkollen (grunnet anleggsvei). Dette er et
direkte tap av inntekt for oss og klubben
Vi ber om at et tverrslag i Drafnkollen ikke benyttes, da faren for at det skal oppstå en skade/ulykke
må anses som meget høy
Sekundært er vi bekymret for at vårt sportslige anlegg i Drafnkollen og husets tilstand
forringes/ødelegges helt som følge av støv, setninger og annen forurensning knyttet til
anleggsvirksomheten.

Krav (om man mot formodning beslutter å benytte tverrslag Drafnkollen):
1. Det må gjennomføres en befaring i området med klubben og Stiftelsen`s representanter som
referatføres og signeres
2. Etter anleggsperioden bekoster Jernbaneverket alle kostnader og tapt inntekt for Stiftelsen, da
også tapt utleieinntekt, (også hvis noe skulle skje med FUS barnehagen i forbindelse med
dette) og ekstra vedlikehold av hus og vei på vår tomt

Mvh
Terje Hunsrød
Leder, Stiftelsen Drafns`s hus
Postboks 46 Bragernes
3001 Drammen
Telefon: 90662782
E-post:th@merck.com
Besøksadresse:
Drafnkollen 68
3042 Drammen

Høringsuttalelse på vegne av Banekomiteen i Ski- og Ballklubben Drafn (heretter Drafn)
Drafn har tilhold i sine lokaler i Drafnkollen 68. Lokalene er eiet av stiftelsen Drafn’s Hus, som
tilrettelegger for sportslig aktivitet i klubbens lokaler.
I 2015 bygget Drafn en ny kunstgressbane i Drafnkollen. Prosjektet hadde en bruttokostnad på ca 3,6
millioner, og det ble lagt ned mange dugnadstimer for å komme i mål med prosjektet. Det ble også
lagt nytt kunstgressdekke i ballbingen klubben eier.
Med tverrslag i Drafnkollen vil man få en anleggsvei midt i mellom våre to nyoppussede idrettsanlegg.
Anleggene er i bruk stort sett halve døgnet, men i hele anleggsperioden (08-22 av klubben,
barnehagen, organisert og uorganisert idrett), og det er i all hovedsak barn som benytter anleggene.
Den sportslige aktiviteten har økt dramatisk i Drafnkollen, og det vil i så måte anlegges en anleggsvei
4-5 meter fra områder som brukes av hundrevis av barn (ned i 6 års alder) hver eneste uke.

Våre hovedbekymringer er:
1. Området blir farlig å ferdes i for de barna i området som benytter seg av Drafnkollen på
fritiden, både uorganisert og innen organisert idrett.
2. Økt mengde støv på banen vil kunne tette dreneringen på kunstgressbanene. Drenering er
essensielt for en god kunstgressbane, og dette vil potensielt kunne ødelegge våre anlegg helt.
I tillegg vil økt mengde støv/skit kunne forringe banen (uten at den blir ødelagt helt).
3. Veien som skal benyttes er ikke av god standard, og vi frykter at uhell og setninger vil kunne
ramme kunstgressbanen på nordsiden av veien, samt medføre fare for de som benytter
banen.
4. Vinterstid vil vi ikke lenger få anledning til å arrangere skirenn i Drafnkollen, da løypemaskinen
ikke lenger vil komme ned til Drafnkollen (grunnet anleggsvei). Dette er et direkte tap for

klubben på ca NOK 70.000,- (vår største dugnad hvert år, og barneavdelingens
primærinntekt). Dette betyr at klubben må trappe ned aktiviteten for barn og unge i vårt
nærområde. Barna i dette området kommer primært fra ressurssvake familier (Fjell/Galterud).
Drafn har ikke blitt kontaktet ifm dette prosjektet. Vi ber om at et tverrslag i Dranfkollen ikke benyttes,
da faren for at det skal oppstå skade/død på barn må anses som meget høy (det er primært barn som
bruker banen, og til tider hele døgnet). Sekundært er vi bekymret for at vårt sportslige anlegg i
Drafnkollen forringes/ødelegges helt som følge av støv og annen forurensning knyttet til
anleggsvirksomheten.
Krav (om man mot formodning beslutter å benytte tverrslag Drafnkollen):
1. Det må gjennomføres en befaring i området med klubben representanter
2. Etter anleggsperioden bekoster Jernbaneverket nytt kunstgressdekke i både ballbingen og på
hovedbanen. Dekket skal være av samme type som det som ligger der i dag.
3. Jernbaneverket dekker bortfall av dugnadsinntekt ifm klubbens årlige onsdagsrenn (estimert til
NOK 70.000,- per år i anleggsfasen).

Mvh
Christoffer Dybwad Elseth
Leder av Banekomiteen i Ski- og Ballklubben Drafn
Postboks 46 Bragernes
3001 Drammen
Besøksadresse:
Drafnkollen 68
3042 Drammen

08.07.2016
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Intercity prosjektet.
Høringsuttalelse til kommunedelplan Drammen-Kobbervikdalen.
Lassebakken barnehage stiller seg svært kritisk til forslag om Jernbaneverkets
satsing på Nybyen samlet.
Lassebakken barnehage holder til i Lassebakken grendehus, her har vi drevet
barnehage i snart 30 år. Barnehagen holder til i et strøk med «stort
søkertrykk» og vi kunne ha tatt inn det dobbelte av hva vi nå gjør ut fra
behovet i nærliggende område. Vi har 39 barn som blir berørt, 78 foreldre som
blir stilt ovefor et stort problem og 14 arbeidsplasser som står i fare!
Det sier seg selv at en barnehage ikke kan bestå i en utbyggingsperiode, støv og
støy vil ødelegge for over 130 mennesker bare i barnehagen! Selv om selve
bygget får stå, vil det være uansvarlig å drive under slike forhold.
Et annet moment som er verdt å ta med seg er at det ødelegger for et
kultursamlingssted som hver uke huser hundrevis av speidere, malere,
rosemalere, bie-forening, hagelag etc.

Med hilsen

For Lassebakken barnehage og Lassebakken grendehus
Lise Holst
Daglig leder

From:
Sent:
To:
Subject:
Til Jernbaneverket

Bjørn Melbye <bjorn.melbye@ebnett.no>
30. september 2016 23:02
Postmottak Jernbaneverket
InterCity-prosjektet
30/9 2016

Fra 3. Drammen Speidergruppe

Speidergruppen 3. Drammen har sine møtelokaler i Lassebakken 2 som er drevet av stiftelsen
Lassebakken Grendehus. Oppbevaring og lagring av speiderutstyr skjer i samme lokale. Dette er utstyr
som er uunnværlig for driften av gruppen.
Dersom bygget blir berørt av et trasevalg for jernbanen på Danvik vil dette få store konsekvenser for
driften av speidergruppen. Uten erstatning for dette lokale vil gruppen med stor sannsynlighet bli nedlagt.
Gruppen har ikke økonomi til å skaffe seg et lokale dagens hus marked.
Hvis bygget blir revet er vårt eneste håp at Jernbaneverket eller Drammen Kommune kommer opp med
alternativt møte- og lagringslokale.
Videre ønsker speidergruppen å anmerke at nærområdet Danvik benyttes til turaktivitet for
speidergruppen. Speidergruppen består av barn tilhørende Danvik, Gulskogen og Fjell og at speiderbarn
tilhørende begge sider av Konnerudveien vil være berørt av økt tungtrafikk i tillegg til de konsekvenser
utbygning i et boligområde vil medføre.

Med Speiderhilsen fra
Bjørn Melbye
Gruppeleder.

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
Vedr. InterCity-prosjektet Høringsuttalelser
til kommunedelplan Drammen-Kobbervikdalen
Drammen, 17. august 2016

Innsigelsesgrunnlag mot kommunedelplan InterCity Drammen - Kobbervikdalen
Det vises til konsekvensutredning for utbygging av ny Vestfoldbane fra Drammen stasjon til
Kobbervikdalen med høringsfrist 30. september 2016.
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (heretter pbl.) § 1-1 siste ledd fastslår at et av
lovens hovedformål er å sikre at hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår ivaretas, noe
som også er fastslått av Sivilombudsmannen i flere saker. Kravet om at hensynet til barn skal
ivaretas under kommunale planleggingsfaser er også fastslått i forskrift om Rikspolitiske
retningslinjer for barn og planlegging, hvor det i § 4 følger at kommunen skal:
a. Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og
bygningsloven.
b. Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å innarbeide mål og tiltak i
kommuneplanarbeidet.
c. Utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer
og anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er
berørt.
d. Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer
fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.
Jernbaneverket (heretter JBV) anbefaler en tunneltrasé som gir en utfordrende situasjon for
barn og unge under anleggsfasen (estimert til 5 år), framfor en tunneltrasé som gir en
mindre utfordrende situasjon for barn og unge under anleggsfasen, til tross for at øvrig
måloppnåelse i forhold til Nasjonal Transportplan og kostnadsbilde, er lik. I det følgende skal
det bemerkes forhold ved konsekvensutredning som etter mitt syn viser at hensynet til barn
og unge under anleggsfasen ikke er forsvarlig ivaretatt dersom JBV sin anbefaling legges til
grunn for utbyggingen av ny tunnel i Strømsøåsen, noe som Drammen kommune må tillegge
stor vekt når de starter sitt arbeid med valg av trasé.
- Utfordringer for barn og unge med anbefalt tunneltrasé Vest for Nybyen samlet
under i anleggsfasen
Konsekvensutredningen for den anbefalte tunneltraseen Vest for Nybyen samlet under
innebærer potensielt en åpen byggegrop i et område hvor svært mange barn bor og/eller har
sin skolevei til Danvik og Gulskogen skole, enten til fots eller på sykkel. Dette
trasealternativet innebærer i tillegg at trafikk etter all sannsynlighet vil flyte fra
Konnerudgata og over i tilliggende mindre veinett, som følge av midlertidige broer for
Konnerudgata, Professor Smiths allé og/eller Smithestrøm. Samtlige forhold medfører klart
en økt fare for trafikkulykker hvor barn og unge kan bli rammet.

Hva gjelder masseuttak i nærområdene (Austadveien / turveier ved Drafnkollen) så vil dette i
en perioden på flere år innebærer utstrakt tungtransport i barns nærområder.
Videre må det påpekes at Lassebakken Barnehage vil bli stående i en svært utsatt posisjon,
den må høyst sannsynlig fraflyttes eller rives. Det er følgelig ikke bare barn i nærområdet av
trasevalget som vil bli svært negativt berørt av utbyggingen.
Dette er imidlertid kun eksempler på noen av de negative forholdene for barn og unge som
dette alternativet innebærer, konsekvensutredningene viser langt flere som i ingen eller
beskjeden grad er nærmere omtalt av JBV.

-

Alternativ Sundland vest gir bedre løsning for barn og unge,

Dersom dette trasevalget blir besluttet vil området for byggegropen avgrenses til det
lukkede industriområdet på Sundland. Ved å ha byggegropen på et industriområde og ikke i
et boligstrøk vil risikoen for skade på barn og unge i seg selv drastisk reduseres.
På Sundland organiseres det aktiviteter for barn på Talentgården, Attic Dansestudio og
Montessorriskolen. Felles for de tre stedene er at det her utøves aktiviteter hvor barn i all
hovedsak kjøres til og fra. På et slikt begrenset område som det her er snakk, om vil det
være langt enklere å gjøre sikkerhetstiltak rettet mot barn og unge, enn i boligområdet som
må sikres ved valg av Vest for Nybyen samlet under.
I tillegg vil byggegropen ved alternativ Sundland vest ligge et godt stykke bak Talentgården,
Attic Dansestudio og Montessorriskolen. Industriområdet er avstengt i alle andre retninger
enn hovedveien inn. Det aktuelle anleggsområdet bak inngangspartiet har dermed ingen
barn i bevegelse. Både kjøreveien og stien inn til Sundland påvirkes ikke av tunneltraséen
ved traséalternativet Sundland vest. Anleggsfasen til traséalternativet Sundland vest,
fremstår dermed som langt enklere å sikre.
Med alternativ Sundland vest vil det heller ikke bli behov for å bygge midlertidig bro for
Konnerudgata og Smithestrøm, slik det vil være med anbefalt trasé Vest for Nybyen samlet
under, uavhengig av om løsmassetunnel velges som konstruksjonsprinsipp. Videre kan
omdirigering av trafikk gjøres inn på industriområdet Sundland, mens masseuttak kan spres
over et større område noe som sprer tungtrafikken mellom ulike områder. Lassebakken
barnehage vil også kunne bestå.
Sundland vest alternativet synes derfor å utgjøre en vesentlig mindre fare for barn og unge
enn alternativet Vest for Nybyen samlet under.

-

Kommentarer til JBV sin ROS-analyse for de to alternativene

Endelig skal det påpekes at JBV sin ROS-analyse viser fare for konflikt mellom myke og
harde trafikanter i både anbefalt forslag Vest for Nybyen samlet under og ved alternativ
Sundland vest.
JBV sin risikoanalyse vurderer imidlertid fare for skade på 3. person under anleggsfasen ved
anbefalt tunneltrasé Vest for Nybyen samlet under, til å gjelde barn. Ved alternativ Sundland
vest derimot, vurderer Jernbaneverket fare for skade på 3. person under anleggsfasen til å
gjelde anleggsarbeidere/jernbanepersonell.
Det fremstår som foruroligende at faren for skade på barn ved valg av alternativet Vest for
Nybyen samlet under ikke er tillagt større vekt av JBV. Tilsynelatende fremstår JBV sin

vekting av fare for skade på 3. person som om de finner det mer akseptabelt med skade på
barn og unge, enn skade på anleggsarbeidere/jernbanepersonell som er ansatt for å utføre
byggearbeidet.

-

Oppsummering

Gjennomgangen av konsekvensutredningen viser at JBV har valgt det alternativ som er
minst barnevennlig.
Jeg ber derfor om at Drammen kommune sørger for at rettskravene til ivaretakelse av barn
og unge blir fulgt i forbindelse med kommuneplanarbeidet, og at det mest barnevennlige
alternativet blir tillagt stor vekt i forbindelse med valg av trase. Endelig bes det om at JBV
pålegges å utrede konsekvensene de ulike trasevalgene har for barn og unge i henhold til
plan og bygningsloven og forskrift om Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.

Med vennlig hilsen

Arild Tjomsland

Kopi til:
-

Fylkesmannen i Buskerud v/ Rune Fredriksen
fmburfr@fylkesmannen.no

-

Fylkesmannen i Buskerud v/ Eli-Kristin Nordsiden
fmbuekn@fylkesmannen.no

-

Fylkesmannen i Buskerud v/ Geir Sørmoen
fmbugso@fylkesmannen.no

-

Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen
Liv.Marit.Carlsen@drmk.no

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

18.09.2016

Merknad til kommunedelplan InterCity Drammen - Kobbervikdalen
Jeg vil med dette melde inn en merknad til kommunedelplanen. Denne merknaden påpeker at
politikerne bes vedta tunnelpåslag som del av et tråsévalg, på ufullstendig beslutningsgrunnlag.
Kommunedelplanen anbefaler et alternativ som åpenbart ikke er ferdig utredet. Dessverre fremstår
Jernbaneverkets traséanbefaling som mangelfullt utredet.
De alternativene som er utredet har fundamentale ulikheter når det gjelder konsekvenser for Drammen
by på området trafikkbelastning. Det er to varianter av trafikal belastning som må utredes:
1. Midlertidig stenging og bygging av broløsning over byggegrop for Konnerudgata og Professor
Smiths Allé før nåværende avkjøring til Sundland. Alternativ Vest for Nybyen samlet under og
alternativ Sundland øst innebærer dette. Total ÅDP 18800 iflg Norconsults fagrapporter.
2. Midlertidig stenging og bygging av broløsning over byggegrop for Professor Smiths Allé etter
nåværende avkjøring til Sundland. Alternativ Sundland vest innebærer dette. Total ÅDP 7800
iflg Norconsults fagrapporter.
Med så stor ulikhet i kjøreturer pr døgn er det ikke tilstrekkelig å forutsette at trafikk løses, slik
Jernbaneverket og Norconsult har uttalt på åpne møter. Det er nødvendig å beskrive hvordan trafikk
løses i hvert tilfelle. Spesielt i tilfellet ombygging av Konnerudgata, er det nødvendig å avklare hvorvidt
det er behov for innløsning av ytterligere bolighus, eksempelvis for å kunne føre trafikken fra
Konnerudgata via en midlertidig veiløsning ned til Professor Smiths Alle mellom Sundlandavkjøringen
og krysset med nåværende Konnerudgata, mens det bygges midlertidig broløsning i nevnte kryss.
Før løsning for håndtering av trafikkbelasting er beskrevet for de ulike trafikale
belastningsalternativene, kan dessverre ikke politikerne fatte vedtak på gyldig grunnlag.
Mvh

Arild Tjomsland
Blektjernveien 5
3046 Drammen

På kopi:
Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen
Liv.Marit.Carlsen@drmk.no

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

29.09.2016

Merknad til kommunedelplan InterCity Drammen – Kobbervikdalen:

Alternativ Sundland vest oppfyller intensjonen bak
formannskapets vedtak om å få utredet en korridor som i
minst mulig grad berører eksisterende bebyggelse.
Alternativ Pukerud ble Jernbaneverket anmodet av formannskapet ved Drammen kommune om også
å vurdere, og det fremgår av konsekvensutredningen at intensjonen med formannskapets vedtak var
å utrede en korridor som i minst mulig grad berører eksisterende bebyggelse1[1]. Imidlertid gir ikke
Pukerud alternativet verken måloppnåelse av Nasjonal Transportplan (NTP), eller et minimum av
konsekvenser for eksisterende bebyggelse.
Sundland Vest er korridoren formannskapet etterspurte, som også oppfyller NTP.

Mvh
Arild Tjomsland
Blektjernveien 5
3046 Drammen

Smithestrøm gård
Jo Sellæg, Smithestrømsveien 7, 3045 Drammen
M: 9552 6992 – E: jo@sellaeg.no

Drammen, 23. august 2016

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

postmottak@jbv.no

INTERCITY-PROSJEKTET
HØRINGSUTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN DRAMMEN – KOBBERVIKDALEN
Som eier av Smithestrøm gård (Nedre Strøm, 16/2, 16/332 og 16/349), Smithestrømsveien 7 og 7C, har
jeg kommentarer til konsekvensutredningen og kommunedelplanen.

BAKGRUNN
Smithestrøm gård ligger dominerende plassert på ryggen av Strøm-morenen. Bosettingen hører med
til den eldste i dalen, og gården spiller en sentral rolle i Strømsgodsets historie. Hovedbygning og hage
har dessuten en plass i internasjonal botanisk forskningshistorie som hjemsted for utforskeren Christen
Smith (1785-1816), Norges først professor i botanikk og økonomi.
Hovedbygningen på Smithestrøm ble reist i 1767-1788 og utformet av mestersnekker Brede Rantzau,
datidens fremste byggmester og «arkitekt» på Østlandet. Bygningen betraktes som et hovedverk i norsk
rokokkostil, og er autentisk og godt bevart. Den ble fredet i 1923.
Hageanlegget ble opparbeidet før huset ble reist. Det er utformet med fire terrasser på østsiden av
morenen, og har en tverrakse som knytter sammen hus og hage. Dette er en av få bevarte terrasserte
hager fra 1700-tallet i Norge, og danner en helhet med lystgårdsbygningen. I 1929 truet Riksantikvaren
med å frede hagen og hindret dermed kommunen i å anlegge en gate gjennom den. Riksantikvar Harry
Fett skrev ved den anledning til eieren at «jeg er sikker på at en fredning av det gamle haveanlegg foran
Smithestrøms gård i høi grad vil bidra til å gi den gamle bygning den ramme den fortjener.» Hagen ble
ikke fredet den gang, men om hageanlegget skulle bli truet på nytt, vil det være aktuelt å fremme
områdefredning etter Lov om kulturminner.
Jernbanen har gjennom de siste 150 år lagt beslag på betydelige deler av Smithestrøms grunn:
1867 Randsfjordbanen (fra Strømsø torg til Grønvoll)
1882 Jarlsbergbanen (Vestfoldbanen)
1909 Fraktgodsterminalen i Nybyen
1911 Jernbaneverkstedet på Sundland (grunn avgitt fra enkesetet Sundland).
Før utparselleringene var Smithestrøm den største gården i distriktet. I dag består det gamle
hovedbølet av hagen og deler av tunet med noe tilhørende areal.

GENERELT OM KONSEKVENSUTREDNING OG VALG AV TRASE
Løsmassetunnel eller åpen byggegrop og betongkulvert
Korridorforslaget «Vest for Nybyen under samlet» er fremmet med to forskjellige tekniske løsninger,
løsmassetunnel og åpen byggegrop for betongkulvert ved utsjakting i opptil 35-40 meters dybde.
Bystyret så vel som Jernbaneverket har gått inn for løsmassetunnel. Utredningen tar imidlertid et klart
forbehold om hvorvidt det er teknisk mulig å bygge tunnel i løsmassene. Hvis man må velge åpen
byggegrop, vil omfang og betydning kunne få vidtrekkende negative konsekvenser.
Konklusjon: Hvis løsmassetunnel blir forkastet, får prosjektet dramatiske konsekvenser. Endrede
forutsetninger i forhold til bystyrets vedtak må kreve fornyet behandling av trasevalget.
Konsekvenser for mennesker som må flytte er ikke vurdert
Jernbaneverkets konsekvensutredning viser at den valgte korridor kommer godt ut ved vurdering av
hvilken betydning tiltaket får for nærmiljø og friluftsliv, byutvikling, kulturminner og kulturmiljø,
landskapsbilde, naturressurser og naturmiljø. Tiltakets betydning for mennesker (eiere og beboere) i
områder som blir direkte eller indirekte berørt, er ikke med blant temaene som danner grunnlag for en
samlet vurdering av konsekvensene.
Konklusjon: Hvis man på lik linje med øvrige parametere vurderer konsekvensene for menneskelige aspekter knyttet til gjennomføringen, vil en korridor gjennom Sundland være mer gunstig.
Tilsvingspor mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen
I kommunens saksfremlegg med innstilling til bystyret 24/5-16 er omtalt et mulig fremtidig tilsvingspor mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. I den forbindelse krever Jernbaneverket «- at de får en
rettighet til å kunne anlegge denne forbindelsen på et senere tidspunkt.» Det er ikke opplyst hvor dette
sporet skal ligge. Avhengig av løsning, kan sporvalget ha betydning for valg av trase for Vestfoldbanen.
Konklusjon: Mulige traseer for tilsvingspor må gjøres kjent for offentligheten før man fastsetter
korridor for Vestfoldbanen.

TRASEVALGETS BETYDNING FOR SMITHESTRØM GÅRD
Smithestrøm som kulturminne
Smithestrøm med hus og hage er det viktigste kulturminnet i planleggingsområdet. Dette fremgår også
av konsekvensutredningen, som fremhever «Smithestrøm lystgårdsanlegg» med høyeste skår på
skalaen for verneverdi. Anlegget defineres her som hage med lysthus, trapper og allé samt
hovedbygning og gårdstun med omsluttende bebyggelse. Vurderingen er sammenfallende med
Drammen kommunes kulturminneregistrering, hvor lystgårdsanlegget også inngår i et kulturmiljø fra
«kamelen» (Brekke bru) og nordover til brua ved Strømsgodset kirke.
Konklusjon: Jernbanetraseen må ikke føre til direkte inngrep i Smithestrøms hovedbygning,
tunbebyggelse og/eller hageanlegg. Hvis Smithestrøm blir direkte berørt, må trasevalget forkastes.
Planleggingsfasen
Kommunedelplanen forutsetter at hele området mellom Smithestrømsveien og Nybyen båndlegges i to
år frem til en reguleringsplan er vedtatt i 2018. Dette er inkonsekvent når man samtidig hevder at
Smithestrøm gård og hage skal ivaretas som kulturminne. Båndleggingen skaper unødvendig utrygghet
for eier og leieboere, og økonomisk usikkerhet på grunn av betydelig fare for reduserte leieinntekter.
Konklusjon: Det er unødvendig å båndlegge Smithestrøms arealer hvis man virkelig har til hensikt
å skåne kulturverdiene. Det båndlagte området samsvarer ikke med at utbyggingen vil ivareta
kulturverdiene på eiendommen. Det må redegjøres for hva som er den egentlige intensjon med å
båndlegge hage og bebyggelse på Smithestrøm.
Med vennlig hilsen

Jo Sellæg
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InterCity-prosjektet. Høringsuttalelse til kommunedelplan DrammenKobbervikdalen.
1. Valg av trasé. Jernbaneverkets anbefalte alternativ «Vest for Nybyen under samlet»
har noen åpenbare svakheter og risikofaktorer som ikke synes tilstrekkelig vektlagt i
utredningen. Kryssingen av Konnerudgata/Professor Smiths allé er utvilsomt en
tikkende trafikk- og kostnadsbombe i Jernbaneverkets forslag til trasé. I tillegg
kommer usikkerheten når det gjelder muligheten for i det hele tatt å bygge en
løsmassetunnel. Konsekvenser for boliger i området og for fremføringen av lokal
trafikk og trafikk til/fra Konnerud i et allerede sterkt belastet trafikkområde vil kunne
bli formidable. Ikke minst vil sikkerheten for de myke og unge trafikkanter i et
allerede på forhånd komplisert trafikkbilde bli ytterligere forverret og risikofylt. Alle
disse risikoelementer for befolkningen og for kostnadsoverskridelser er mer eller
mindre ikke-eksisterende i alternativene «Sundland Vest» og «Pukerud» som derfor
bør foretrekkes framfor «Vest for Nybyen under samlet».
2. Det skal brukes konvensjonell drivemetode (sprengning) ved bygging av tunnelen
(uansett alternativ). Vi har tidligere erfart hva slike rystelser medfører av ubehag og
støy og mulige bygningsskader ved byggingen av E134 i Strømsåsen. Det finnes
drivemetoder som er mer skånsomme når det gjelder rystelser og tunnelen skal
vitterlig fremføres under et byområde så da bør ikke sprengning velges.
3. Løsmasser foreslås tatt ut høyt oppe i åsen på Austad med den følge at de må
transporteres i et allerede dårlig veinett gjennom et tett bebodd og trafikkert
område. Dette innebærer åpenbare problemer og risiki – igjen ikke minst for
myke/unge trafikkanter. Utgang av løsmassetunnel bør legges lavere i åsen slik at
transportetappen gjennom bebodd område blir kortere.
4. Det skal også bygges rømningsveier ut i dagen for hver kilometer av tunnelen. Det
framgår ikke hvor disse vil komme i alternativene og dermed heller ikke mulige
konsekvenser for bebyggelsen. Dette savnes i utredningen.
5. Det bør utredes en ny pendlerstasjon ved tunnelutløpet i Drammen sør – ved Eik i
Skoger. I den nettopp vedtatte Buskerudbypakke 2 ble det lagt stor vekt på klima og
kollektive trafikkløsninger for å redusere trafikk i Drammen sentrum ikke minst på
Strømsøsiden. Trafikksituasjonen ved Drammen jernbanestasjon for pendlere er idag
på ingen måte optimal. En pendlerstasjon i området ved Eik vil avlaste trafikken
til/fra Drammen jernbanestasjon og i Strømsø sentrum. Det bør legges til rette for
bussforbindelser fra Svelvik, Nordre Sande, Tangen, Åskollen, Rundtom, Fjell og
Konnerud med korrespondanse med pendlertog til/fra Oslo i rushtiden samt en god
pendlerparkering. Dette vil bidra til å få trafikk over fra bil til buss/bane. Samtidig vil
det ikke minst bidra til å løse trafikkproblemene på Strømsø.
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Jeg er veldig tilhenger av utbyggingen av Vestfoldbanen og de forbedringer den vil gi for
togtrafikken til Vestfold og Grenland. Og for Drammen vil fjerning av den gamle traséen gi
store nye muligheter på Strømsø. Men det skader ikke at det samtidig tas mest mulig hensyn
til byens innbyggere i valg av trasé og i anleggsperioden. Og enda bedre hvis vi ved en
stasjon på Eik også kan få nytte av tunnelen til å få ny trafikk over fra vei til bane samtidig
som sentrumstrafikken på Strømsø blir redusert.

Ivar Andersen
Einar Aass vei 37
3046 Drammen
epost: ivander@online.no

Beboere i Smithestrømsveien 37, 39, 41, 43
3045 Drammen

Drammen, 29.09.2016

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar.
InterCity-prosjektet Høringsuttalelser til kommunedelplan Drammen-Kobbervikdalen
I forbindelse med forslag til reguleringsplan for ny Vestfoldbane har vi følgende innspill:
Vi ønsker at når det gjelder punktet byutvikling skal eksisterende bebyggelse vektlegges høyere
enn reguleringsplaner. Sundlandområdet har vært regulert i flere omganger de siste tiårene og
vi har vanskelig for å se at utbygging på området ikke kan tilpasses en eventuell togtrase. Vi
mener derfor at alternativene Sundland vest og Vest for Nybyen vektes likt på dette punktet.
Alternativet Sundland vest er beregnet til å være 31 sekunder tregere enn Vest for Nybyen. Vi
stiller spørsmål om det er beregnet høyere hastighet for Sundland Vest sammenlignet med Vest
for Nybyen slik at den høyere svingradiusen utnyttes til fulle.
For de nevnte eiendommene over ønsker vi ikke innløsning dersom det er mulig å unngå dette.
Vi ber Jernbaneverket strekke seg så langt som mulig for å unngå innløsning og begrense
bredden på byggegropen mest mulig ved arbeider i nærheten av disse eiendommene.
Ettersom vi ligger spesielt utsatt til for arbeidet med nytt dobbeltspor vil vi holdes spesielt og
jevnlig oppdatert på planleggingen av hvor sporet skal gå, hvor tunnelinnslaget blir og
konsekvensene av dette for oss. Vi ønsker at JBV tar kontakt med oss umiddelbart etter at en
eventuell kommunedelplan er vedtatt.
På grunn av vår plassering tidlig på sporet ønsker vi tidlig og prioritert behandling i forbindelse
med eventuelle innløsningssaker med Jernbaneverket.
I tilfelle innløsing ønsker vi etter anleggsperioden å varsles om salg og ha forkjøpsrett på våre
tidligere eiendommer og boliger. Eiendommer som får vektrestriksjoner på grunn av kulvert skal
få forkjøpsrett på andre eiendommer i området.
Med vennlig hilsen
beboere i Smithestrømsveien 37, 39, 41, 43
Kjersti Dovland, Jon Olav Utgaard (kjerstidovland@gmail.com, jonolavutgaard@gmail.com )
Anne Sofie Kaalen, Aron Kozak (askaalen@gmail.com, aron.kozak@gmail.com )
Lisa Bottolfs, Ole Eivind Svendby (Lisa.bottolfs@gresvig.no, Ole.eivind@validusengros.no )
Siri Nelson, Ivar Ihle (siri.nelson@gmail.com, ivar.ihle@gmail.com )

Innsigelse mot trasévalg "Vest for Nybyen" for det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen
Unødvendig risiko
Jernbaneverket foreslår "Vest for Nybyen" som trasévalg for det nye dobbeltsporet på
Vestfoldbanen. Kommunedelplanen er lagt ut for høring. Den foreslåtte trasé vil ha stor
negativ innvirkning på store deler av Drammen. Sammenlignet med annen trasé ("Sundland
vest") der ingen hus må fraflyttes, vil kun 31 sekunder reisetid mellom Oslo S og Tønsberg
spares, og valget vil føre til at 12-16 etablerte boliger må enten rives eller fraflyttes.
Interessegruppen ”Jernbanetunnel under ditt hus” ivaretar på en god måte beboernes interesse
i denne viktige saken.
Vi som bor i bydelen Nybyen har ikke rivningstruede hus, men verneverdige hus som er
viktige for strøksmiljøet i Drammen. Våre barn deler skole med barna på Gulskogen og vil
måtte krysse et svært anleggsområde mer enn to ganger daglig i 5 (!) år, som skolevei samt
for opprettholdelse av kontakt med skolemiljøet. Våre barn vil dermed utsettes for risiko for
skade og dessuten utsettes for støy over anbefalt terskelsverdi fra kl 07 til kl 23 alle
arbeidsdager, ifølge Jernbaneverkets egen konsekvensvurdering. I tillegg kommer all støv,
trafikk og forurensning.
Jernbaneverket peker i sin egen rapport (risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)) på at den
anbefalte traséen utgjør en skaderisiko for barn, mens "Sundland vest" har i samme rapport
ingen risiko for skade på barn!
Vårt spørsmål er: Hvorfor utsette våre barn for en UNØDVENDIG risiko og belastning når et
annet, tryggere alternativ kan velges som har omtrent samme pris, som også fyller Nasjonal
Transportplans måloppnåelse, som ikke leder til tvangsflytting av etablerte familier og riving
av hus, og som dessuten ikke krever stenging av den allerede tungt belastede og sterkt
trafikkerte Konnerudgaten?
Vi mener at det er uforsvarlig å gå videre med planen.
På vegne av beboerne i Nybyen sender vi inn innsigelse mot trasévalget "Vest for Nybyen" og
ber om at alternativet "Sundland vest" velges.
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