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1 SAMMENDRAG
Denne rapporten beskriver vurderinger av tiltakets konsekvenser for naturmiljø i alternative korridorer
for ny dobbeltsporet jernbane mellom Drammen og Kobbervikdalen.
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata.
Konnerudgata blir ikke berørt. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at
traséen ikke kan gå under trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen. Det er
også avklart at sporområdet til dagens Vestfoldbane vil bli frigitt når nytt dobbeltspor er tatt i bruk.
Framtidig arealbruk er ikke avklart. Rapporten er revidert med disse nye innspillene og
forutsetningene.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, blant annet må flere firemannsboliger rives. Da
intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig grad berører
eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Utvidelsene og ombyggingen av Drammen- og Gulskogen stasjon vil ikke medføre direkte inngrep i
viktige naturområder. Nærheten til Drammenselva og de viktige fugleområdene i Drammensdeltaet vil
likevel kunne medføre utfordringer i anleggsperioden. I vinterhalvåret ligger det mye fugl i de isfrie
råkene i nedre deler av Drammenselva, som vil være svært sårbare for akutte utslipp av kjemikalier fra
anleggsmaskiner, drivsstofflagre og liknende.
I dagsonen i Drammen er det fire ulike traseer fra Drammen stasjon og til påhugg for tunnel over til
Kobbervikdalen. De tre alternativene Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest går i all
hovedsak gjennom tettbebygde bolig- og industriområder og konsekvensene for naturmiljøet knyttes til
konflikter med de få grøntområdene som finnes her. Alternativ Vest for Nybyen kommer tett på
parklandskapet rundt Smithestrøm gård. Selve parken vil ikke bli direkte berørt, men enkelte store
gamle trær som står i en tidligere avsnørt del av parken vil måtte hugges og vil ikke kunne gjenskapes
ved revegetering etter endt anleggsperiode. Alternative Sundland øst og Sundland vest unngår dette
området, men vil medføre inngrep i parklandskap og store gamle trær ved Strømsgodset kirke. Særlig
alternativ Sundland vest medfører tap av mange trær i det utvidelsen av jernbanesporene vil gå inn i
lindealleen som står mellom jernbanen og kirkegården. Det siste alternativet, Pukerud, skiller seg ut
ved å følge dagens Sørlandsbane helt ut at tettbebyggelsen og inn i jordbrukslandskapet ved
Pukerud. På denne måten unngås konflikter med de få restområdene som er av natur- og
grønnstruktur på Strømsøsiden. Dette alternativet vurderes følgelig som det beste for naturmiljøet.
De ulike tunnelpåhuggene på Strømsøsiden resulterer i en rekke ulike tunneltraseer over mot
Kobbervikdalen. I terrenget over tunnelene finnes flere verdifulle skogområder med verdier knyttet
både til gammel skog og til artsrik flora. Den rike berggrunnen som finnes her gir opphav til flere
lokaliteter med artsrik vegetasjon. Da det vil settes tilstrekkelige tettekrav til tunnelen er det ikke
forventet problemer med senket grunnvannstand og følgelig vil ikke de verdifulle områdene bli påvirket
av tiltaket. Det er likevel valgt å sette en liten minus ved alternativ Sundland vest som er det
alternativet hvor risikoen for påvirkning av vann- og grunnvannstand i det viktige Blektjernområdet er
størst. En liten minus er også satt ved Pukerud-alternativet da denne traseen går rett under flere
verdifulle ferskvannslokaliteter.
I Kobbervikdalen kommer tunnelene ut i dagen i et spennende ravinelandskap. Raviner er vurdert til å
være en sjelden og sårbar landskapstype som huser flere forskjellige verdifulle naturtyper knyttet til
bekker og fuktige skogtyper. I ravinedalene finnes også områder med varm og artsrik edelløvskog
som huser enkelte sjeldne planter. I disse varierte, fuktige og frodige dalene yrer det av insekter som
igjen gir opphav til noen av Norges mest fuglerike områder.
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Det er foreslått tre ulike løsninger for påkobling til eksisterende jernbane hvor faren knyttet til senket
grunnvannstand og redusert vannføring i ravinebekkene er felles for de alle. Dette vil forsøkes løst
med å sette strenge tettekrav, men da det alltid er en viss usikkerhet knyttet til tetting, blir det i
konsekvensutredningen av føre-var-hensyn satt minustegn ved alle alternativene. Konsekvensene av
endringer i overflatehydrologi vil trolig bli størst for alternativ 200 km/t, men da selve påhugget her
ligger gunstig til i områder uten spesielle naturverdier utjevner dette forskjellen til alternativ 160 km/t
som har et tunnelpåhugg som trolig vil komme i direkte konflikt med et noe verdifullt beiteområde og
nedre deler av en av ravinene. Alternativene vurderes derfor som likeverdige i Kobbervikdalen.
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2 INNLEDNING
2.1

Hensikt

Denne rapporten beskriver vurderinger av tiltakets konsekvenser for naturmiljø i alternative korridorer
for ny dobbeltsporet jernbane mellom Drammen og Kobbervikdalen. Prosjektet er nærmere beskrevet
i kapittel 2.2.
Utredningen er gjennomført i samsvar med kravene i planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredninger for dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen i Drammen kommune:
Naturmiljø
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for planter og dyrs
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Hensynet til verdifulle naturområder vil kunne være et
premiss for valg av anleggsatkomster (tverrslag), riggområder og anleggsveger.
Områdene ved tunnelpåhugget i Kobbervikdalen framstår som verdifulle for naturmiljøet med en rekke
ulike naturtyper spredt i et fint kulturlandskap. I artsdatabanken er det registrert flere observasjoner av
rødlistede rovfugl og sjeldne kulturlandskapsarter.
Det vil gjennomføres anleggsarbeider tett inn mot Drammenselvas utløp. Utfylling i elva er ikke
planlagt. Området er viktig som beite-, reproduksjons- og oppvekstområde for fisk. Området er også et
viktig beiteområde for fugl gjennom store deler av året.
Utredningsbehov
1. I samarbeid med hydrogeologer gjøres en vurdering av hvorvidt senket grunnvannstand,
dreneringseffekter og endret overflatesig vil kunne påvirke de mange prioriterte naturtyper
som ligger i influensområdet til den nye tunnelen.
2. Det gjøres en enkel vurdering av de ulike naturtypenes sårbarhet for inngrep i potensielle
områder for anleggsatkomster, riggområder, mv.
3. Det gjøres en gjennomgang av verdiene i områdene ved tunnelpåhugg og eventuelle
supplerende kartlegginger for å kunne ivareta verdiene på en god måte i anleggsfasen.
4. Det gjøres en innsamling av data om arter og fuglenes bruk av området ved Drammenselvas
utløp gjennom året.
5. Avbøtende tiltak og hensyn i anleggsfasen vurderes.
6. Det skal redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i
§§8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.

2.2

Beskrivelse av prosjektet

I 2012 ble det utarbeidet en konseptvalgutredning for InterCity-strekningene (KVU IC) etter mandat fra
Samferdselsdepartementet. I Drammen ble det foreslått en trasé i en korridor mellom Nybyen og
Strøm-morenen med tunnel gjennom Strømsåsen til Kobbervikdalen. I rapporten som omhandler
miljøverdier blir konfliktpotensialet for naturmiljøet vurdert som lavt [14].
Det er et definert mål i nasjonal transportplan 2014-2023, at det skal være sammenhengende
dobbeltspor nord for Tønsberg i 2024. For å få til dette har Jernbaneverket igangsatt arbeid med
kommunedelplan for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen.
Kommunedelplanen med konsekvensutredning omfatter nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen på
strekningen Drammen stasjon – Kobbervikdalen. Kommunedelplanen inkluderer også nytt dobbeltspor
mellom Drammen og Gulskogen stasjon. Begge stasjonene forutsettes ombygd som følge av tiltaket.

Figur 1 viser planområdet som utredes.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen

Figur 1: Planområde

Side:

7 av 47

Dato:

23.11.2016

Fagrapport naturmiljø

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen

2.3

Side:

8 av 47

Dato:

23.11.2016

Fagrapport naturmiljø

Utredningskorridorer

2.3.1 Drammen stasjon – Gulskogen stasjon
Ved vurdering av kapasitet skal alternative vendemuligheter for tog utredes. Gulskogen er ett
alternativ for vending, og det vurderes dobbeltspor til Gulskogen. Strekningen Drammen stasjon –
Gulskogen stasjon omfattes derfor av planarbeidet.
For stasjonene skal ulike alternativer vurderes. Trasé på strekningen mellom Drammen og Gulskogen,
som ligger etter avgrening for ny Vestfoldbane, vil være sammenfallende og ikke ha betydning for valg
av korridor, med unntak av Pukerud.

Drammen stasjon: Drammen stasjon bygges om og det etableres 350 meter lange plattformer for 6
spor med retningsdrift. Det er i innledende fase av prosjektet vurdert fem alternative utforminger av
Drammen stasjon. I alle alternativene forlenges plattformene mot vest.
Gulskogen stasjon: Gulskogen stasjon utvides og det etableres 4 spor til plattform. Det forutsettes en
forlengelse av plattformene og en utvidelse av stasjonsområdet mot nord. Baker Thoens allé
forutsettes etablert som firefeltsvei med tosidig gang- og sykkel-løsning.

2.3.2 Avgrening for Vestfoldbanen fra bysiden
Figuren på neste side viser utredningskorridorene. De foreslåtte avgreningene på bysiden har fått
benevnelsene Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland vest og Pukerud.
For å bedre trafikkavviklingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, skal det vurderes planskilt
kryssing mellom de to banene vest for Drammen stasjon.
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Figur 2: Alternative korridorer for nytt dobbeltspor Drammen - Kobbervikdalen
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Korridor Vest for Nybyen
Det er utredet tre alternative løsninger for planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen:
 Vest for Nybyen, under: Sporene for Vestfoldbanen legges i kulvert under Sørlandsbanen og
inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.
 Vest for Nybyen under samlet: Sporene for Vestfoldbanen legges samlet i kulvert under
Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.
 Vest for Nybyen, over: Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for
Smithestrøm gård.
For alle alternativene kreves lange og dype byggegroper inn i eksisterende bebyggelse i
anleggsperioden da det er dypt til berg. Det er utredet en løsning med løsmassetunnel for å begrense
inngrepene. Konsekvenser av åpen byggegrop er også vurdert. Eksisterende infrastruktur som veier
og GS-veier blir også berørt i anleggsperioden.

Korridor Sundland øst
Det er utredet en trasékorridor for Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen der korridoren ligger vest
for Strømmorenen (Sundhaugen) og går videre inn i åsen. Også dette alternativet vil kreve lange og
dype byggegroper inn i eksisterende bebyggelse i anleggsperioden da det er dypt til berg. Det er
utredet en løsning med løsmassetunnel for å begrense inngrepene. Konsekvenser av åpen byggegrop
vurderes også. Eksisterende infrastruktur som veger og GS-veger blir også berørt i anleggsperioden.
En løsning med Vestfoldbanen i kulvert under Sørlandsbanen i denne korridoren, vil blant annet være
i konflikt med planlagt ny Tilfartsvei vest. Dette fordi veg og bane vil komme i høydekonflikt i et ellers
trangt område med begrensede muligheter. Kulvertløsning for Vestfoldbanen er derfor ikke utredet.

Korridor Sundland vest
Vestfoldbanen i kulvert under Sørlandsbanen på tvers av Sundland og inn i åsen i nærheten av
Sundland Trafo (Skogliveien 43) er utredet. Det er ikke aksept for å bygge tunnel under trafo, og trasé
vil derfor måtte legges vest for trafoen. Korridoren vil ligge under terreng på Sundland og medføre
omfattende midlertidig stengning eller omlegging av eksisterende spor, samt berøre øvrig
eksisterende infrastruktur. Alternativet vil berøre planlagte byutviklingsområder på Sundland.
Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen er ikke utredet ikke i denne korridoren. Konsekvensene av
bru og bane på terreng er vurdert å være for store både i forhold til eksisterende og fremtidig
situasjon.
Korridor Pukerud
I henhold til vedtaket i formannskapet (sak 42/2015, pkt. 1), vil det bli utredet et korridoralternativ som
beskrevet under (sitat).
«Formannskapet ber om at Jernbaneverket legger enten «Korridor Gulskogen Vest» eller Pukerudalternativet, i tillegg til de foreslåtte alternativer, inn i planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, før dette legges ut til offentlig
ettersyn. Med denne endringen legges forslaget ut til høring».
Jernbaneverket oppfatter intensjonen med formannskapets vedtak at det utredes en korridor som i
minst mulig grad berører eksisterende bebyggelse. Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen er ikke
utredet ikke i denne korridoren. Korridor Pukerud har ikke den kapasitet og fleksibilitet for framtidig
jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne korridoren skal være sammenlignbar med
de andre korridorene, vil dette kreve 4 spor fra Drammen stasjon og til avgreningspunktet ved
Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre store konsekvenser for de
tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og rives. Da intensjonen med
formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig grad berører eksisterende
bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Korridoralternativet Pukerud grener av mellom boligområdene ved Gulskogen og Pukerud, for så å
fortsette mot Kobbervikdalen.
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2.3.3 Tunnelstrekningene
Det er utredet flere ulike tunneltraseer da det er ulike trasékorridorer i dagen både på bysiden og i
Kobbervikdalen. For hvert alternativ på bysiden utredes tilhørende tunnelkorridorer til Kobbervikdalen,
hvor nytt spor tilsluttes eksisterende dobbeltspor. Hver tunnelkorridor har tre endepunkter i
Kobbervikdalen, ett for linjen som er dimensjonert for hastighet 160 km/t, ett for linjen med hastighet
200 km/t, og ett hvor man har vurdert en etappeløsning der det først etableres en trasé for 160 km/t,
men der det tilrettelegges for en senere ombygging til 200 km/t.
For alle fire tunnelkorridorer er det mulig å gjennomføre tunnelarbeidene i løpet av 3 år med bruk av
konvensjonell drivemetode. For alle tunnelkorridorene er anbefalt tunnelløsning dobbeltsporet tunnel
med rømningstunnel for hver 1000 m. For korridor Pukerud gjøres nærmere vurderinger av
byggetiden ved bruk av TBM (tunnelboremaskin).
For korridorene Vest for Nybyen og Sundland øst er det foreslått at tunnelen drives fra 2 tverrslag,
samt fra sørenden. For Sundland vest er det i tillegg til drift fra to tverrslag også forutsatt å drive
tunnelen både fra nord- og sørenden. For korridor Pukerud drives det fra 3 tverrslag, samt fra endene.
Konsekvenser knyttet til anleggsområder ved tunnelendene, omfattes av dagsonene for hver korridor.

2.3.4 Dagsonen i Kobbervikdalen
Påkobling til eksisterende linje i Kobbervikdalen vil bli vurdert ut fra krav til hastighetsprofil og
kostnader. Topografi og grunnforhold vil bli vurdert i forhold til hvor det er mulig/hensiktsmessig å
etablere tunnelpåhugg. Ulike tunnelalternativer vil også gi ulike koblinger til eksisterende dobbeltspor
og følgelig ulike tunnelpåhugg. Som beskrevet i avsnitt 2.3.3 er det tre påhuggsområder i
Kobbervikdalen.

2.3.5 Dagens Vestfoldbane
Framtidig arealbruk av sporområdet til dagens Vestfoldbane er ikke avklart. Arealet vil bli frigitt når nytt
dobbeltspor er tatt i bruk.
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3 METODE OG DATAGRUNNLAG
3.1

Definisjoner

I det følgende gis det noen definisjoner av viktige begreper som benyttes i utredningen:
Med naturtype menes ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljø-faktorene
som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt
spesielle typer geologiske forekomster. Med prioriterte naturtyper menes de 56 ulike
vegetasjonstypene som er blitt trukket frem som særlig verdifulle for biologisk mangfold i DN-håndbok
13 [6].
Rødlistede arter er arter som er oppført på Norges nasjonale oversikt over arter, og som er vurdert å
ha en risiko for å dø ut i Norge. Artene er i denne listen vurdert til en av seks kategorier, rangert etter
hvor høy risiko det er for at de skal dø ut. Dette er kategoriene: Regionalt utdødd (RE), Kritisk truet
(CR), Sterkt truet (EN), Sårbar (VU), Nær truet (NT) og Datamangel (DD). I 2011 ble det utgitt en
tilsvarende liste over norske naturtyper som var i ferd med å forsvinne.
I rapporten omtales ulike vegetasjonstyper. Her vises det til det omfattende systemet som er
presentert i «Vegetasjonstyper i Norge», utarbeidet av Eli Fremstad i NINA i 1997 [7]. Disse
vegetasjonstypene har ingen formell status i forvaltningen, men er svært nyttige i arbeidet med å
beskrive vegetasjonen i et område.

3.2

Metode og datagrunnlag

Metoden for verdi- og konsekvensvurdering følger malen fra Statens vegvesens håndbok V712 [8].
Nedenfor er det gitt en beskrivelse av de sentrale trekkene ved denne metoden.

3.2.1 Informasjonsinnhenting
Eksisterende data er innhentet fra Miljødirektoratets naturbase, Artsdatabankens oversikt over
observasjoner av rødlistede arter, NGUs berggrunns- og løsmassekart og Kilden – til arealinformasjon
(Skog og landskap). Fylkesmannen har gitt innsyn i sensitive viltdata for området, og det forelå ingen
opplysninger om hekkeplasser for rovfugler eller andre rødlistede arter.
Området ble befart av Torgeir Isdahl og Elin Riise fra Norconsult i mai-juni og oktober 2015. Etter
gjennomført feltarbeid vurderes kunnskapsgrunnlaget samlet sett å være tilstrekkelig etter kravene
som stilles i Naturmangfoldslovens § 8.

3.2.2 Registrering/kartlegging
I registrerings- og kartleggingsarbeidet er DN håndbok nr. 13 «Kartlegging av naturtyper - verdisetting
av biologisk mangfold» og Fremstads «Vegetasjonstyper i Norge» benyttet.

3.2.3 Verdivurdering
Dagens verdi av et område blir fastlagt langs en tredelt skala som spenner fra liten verdi til stor verdi.
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Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi [8]

3.2.4 Omfangsvurdering
Omfangsvurderingene består i å vurdere type og omfang av mulige virkninger dersom tiltaket
gjennomføres. Omfanget blir vurdert ut fra en skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang.

Figur 3. Skala for vurdering av omfang [8]
3.2.5 Konsekvensvurdering
Selve konsekvensvurderingene består i å sammenstille verdien av området med omfanget av tiltaket,
noe som gir et resultat langs en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ
konsekvens.
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Figur 4. Konsekvensvifta. Kilde: Håndbok [8]
3.2.6 Vurdering av avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser
Avbøtende tiltak er tiltak (tilpasninger/endringer) som kan bidra til å minimere/redusere de negative
virkningene av tiltaket (eventuelt gjøre tiltaket enda bedre). I denne utredningen er det gitt en
beskrivelse av konkrete avbøtende tiltak og hvordan disse vil kunne endre konsekvensen for det
aktuelle naturområdet eller naturverdien.
3.2.7 Vurdering av kunnskapsgrunnlag etter Naturmangfoldlovens bestemmelser
Ved utøving av offentlig myndighet skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer. Det
henvises til www.lovdata.no for nærmere detaljer om de nevnte paragrafene.
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet.
Eksisterende datagrunnlag er for IC Drammen – Kobbervikdalen hentet inn fra Artsdatabankens
artskart [11], Miljødirektoratets naturbase [12] og skogbrukets miljøkartlegging i skog [18].
Eksisterende data er sammenholdt med kart over berggrunn og løsmasser for å se om det er
potensielt viktige områder som ikke er fanget opp. Det er innhentet personlige meddelelser fra lokale
ressurspersoner med kjennskap til fuglelivet på Drammenselva og det har vært gjennomført samtaler
med representanter for Drammen kommune, Landbrukskontoret i Lier samt Fylkesmannens
miljøvernavdeling.
På bakgrunn av gjennomgangen av kunnskapsgrunnlaget ble kunnskapsgrunnlaget vurdert til å være
mangefull i dagsonene i Drammen og Kobbervikdalen. I Drammen var nok de viktigste naturverdiene
fanget opp på kommunenivå, men flere naturområder som ville blitt berørt av tiltaket var ikke
beskrevet. For å kunne gjøre en kvalifisert vurdering mellom de ulike alternativene ble det derfor
gjennomført kartlegginger som resulterte i avgrensning av naturtyper på Smithestrøm, Strømsgodset
kirke samt et skogområde ved Pukerud. Rødlistingen av ravinedaler gjorde det i tillegg nødvendig å
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gjøre vurderinger på Kobberviksiden og tre raviner som ikke tidligere var beskrevet ble avgrenset som
prioriterte naturtyper.
Lokalitetene er ikke kartlagt på detaljnivå hva artsinventar angår, men av føre-var-hensyn er verdiene
satt høy blant annet på bakgrunn av en forventning om forekomst av flere rødlistede arter knyttet til
moser på leirflater og død ved nede i de fuktige ravinene.
Vurderingen av effektene av de planlagte tiltakene baserer seg på grundig gjennomgang av tekniske
planer sammen med ansvarlige ingeniører og personell med lang erfaring av anleggsgjennomføring.
Arbeidet er gjennomført i tett samarbeid med hydrologer og hydrogeologer som har gjort vurderinger
av faren for grunnvannsenkning og redusert vannføring i ravinebekkene.
I sum vurderes kunnskapsgrunnlaget til å være godt nok til å prioriterer mellom de ulike alternativene
og gi representative konsekvensvurderinger av de ulike tiltakene i anleggs- og driftsfase.
§ 9. (føre-var-prinsippet)
Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i hovedsak dersom det er mangler ved
kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) står etter vår oppfatning i et rimelig forhold til
sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet (se over). Som det påpekes under vurderingen
av § 8 er det imidlertid noe usikkerhet om hvilke arter som forekommer i ravinene og på de store
gamle trærne på Strømsøsiden. Våre vurderinger er derfor gjort ut fra forutsetningen om et relativt rikt
artsmangfold av rødlistede organismer.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller
vil bli utsatt for.
Som nevnt under § 8 ble det valgt å legge særlig vekt på de beskjedne lokalitetene med rest-natur i
Drammen sentrum. Flere områder som ikke tidligere var fremhevet i kommunens naturmangfoldkartlegginger ble avgrenset og beskrevet. Dette ble gjort nettopp for å forhindre at en rekke
uavhengige planer i sum skulle utradere de resterende grøntområdene i sentrumsnære områder.
Inngrepene i ravinelandskapet er også lagt betydelig vekt på av den grunn at arealene med
ravinelandskap etter hvert er blitt svært begrenset – både i Drammen kommune og i landet som
helhet. Fra Drammen kommune opplyses det om at ravinene nå har fått en spesiell status i
planarbeidet som skal forhindre ytterligere forringelse av disse viktige naturområdene [3].
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
I rapporten er det pekt på flere forhold som det forutsettes at tiltakshaver innarbeider i YM-plan
arbeidet i forbindelse med anleggsgjennomføringen. Det er også foreslått flere avbøtende tiltak av
hensyn til naturmiljøet som vil pålegge utbygger ulempe og heft både i planleggingen,
anleggsgjennomføringen og driften av anlegget.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Se forrige punkt.
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4 DAGENS SITUASJON
4.1

Naturgrunnlaget

4.1.1 Berggrunn og løsmasser
Fra byområdet og et stykke oppover i Strømsåsen består berggrunnen av granitt og noe rombeporfyr.
Høyere opp, i den vestlige delen av åsen, går den imidlertid over i finkornet og fossilførende kalkstein
og finkornet sandstein. Disse sedimentære bergartene gir grunnlag for rik vegetasjon, og generelt stor
artsrikdom. I slike områder er det stort potensial for funn av sjeldne og rødlistede arter og naturtyper.
Sørøstover mot Fjell dominerer granitt, og videre mot Kobbervikdalen også silt og leire. Lokale silt- og
leireområder langs bekkedrag kan være næringsrike og frodige, med forekomst av prioriterte
naturtyper og/eller sjeldne arter.

Figur 5. Berggrunnskart. Kilde NGU [13]. Rosa: områder med granitt, lys lilla: rombeporfyr, lyseblått:
kalkstein, lysegult: sandstein, lys farge: silt og leire
Konnerud og Strømsåsen har i all hovedsak et usammenhengende eller tynt dekke av forvitringsmateriale over berggrunnen. Området er grunnlendt, med tallrike fjellblotninger. I Kobbervikdalen er
det imidlertid et tykt, sammenhengende dekke av finkornige hav- og fjordavsetninger med en
mektighet på opptil flere ti-talls meter. Slike områder gir et godt grunnlag for mer næringskrevende
vegetasjon.
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Figur 6. Løsmassekart. Mørk rosa: forvitringsmateriale, lys rosa: bart fjell, stedvis tynt dekke, blå: tykk
havavsetning, grå: fyllmasser.
4.1.2 Vassdrag
Vannforekomstene Vannverksdammen, Haddelandsdammen, Blektjern og Austadtjern ligger innenfor
planområdet, og det renner også en rekke bekker gjennom området, som enten er avgreninger fra
Drammensvassdraget eller Verkenselva. Vannforekomstene er essensielle både for vegetasjon og
dyreliv.
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Figur 7. Vannforekomster i planområdet

4.1.3 Raviner
I Kobbervikdalen kommer traseen inn i et ravineområde. Naturtypen ravinedal har fått et økt fokus
etter at den ble vurdert som sårbar (VU) i rødlistevurderingen av naturtyper i 2011 [17]. Naturtypen
trues typisk av bakkeplanering, veibygging, utbygging og fylling av masser.
En ravinedal er en mindre dalgang som er gravd ut ved vannerosjon i løsmasser. Ravinedaler finnes i
områder med store avsetninger av løsmasser, særlig marin leire. På Østlandet og i Trøndelag finnes
store områder med marine leirer opp til et høydenivå på rundt 200 m.o.h. Østlandet og Trøndelag er
derfor kjerneområder for naturtypen i Norge, men her ligger også våre mest intensivt dyrkede
jordbrukslandskap. Marine leirer er internasjonalt uvanlige og er begrenset til lavereliggende områder
som har hatt sterk nedising og landhevning slik at tidligere havbunn har kommet opp på land (16).
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Figur 8: Ravinelandskap langs Fjellsveien i Kobbervikdalen. Ravinedaler skjærer seg gjennom
områder med spredt bebyggelse, jordbruksland og skog (skråfoto: Blom Pictometry).
I ravinedalene finnes en rekke ulike prioriterte naturtyper etter DN Håndbok 13 [6]. Innenfor
ravinedalavgrensninger er både skogtyper: gammel boreal løvskog med gråor og hegg, flommarkskog
med gråor, rik blandingsskog i lavlandet, gammel granskog og boreal kildeskog; og kulturmarkstyper:
naturbeitemark, slåttemark og hagemarker. Ravineavgrensningene kan imidlertid også inneholde
biologisk lite interessant natur som plantet granskog, ung løvskog og gjødslet beite.
Hva gjelder artsmangfold er ravinedaler med løvskog kjent for sin rikdom av fugl. Det er både mange
arter og mange individer og flere av våre rødlistede fugler finnes i ravinedaler (f.eks. rosenfink, VU).
Fuglene livnær seg i stor grad på insekter som finnes svært tallrikt i ravinedalene. Det finnes både
mange arter (flere rødlistede) og mange individ. I de mest intakte ravinedalene med aktive prosesser
som utglidninger og små leirskred ble det funnet en rekke små og kortlevde moser som er rødlistede.
Død ved dannes raskt i de ustabile ravinene og gir grunnlag for vedboende sopp og insekter. På åpne
areal med naturbeitemark og/eller slåttemark finnes en mangfoldig karplanteflora.
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Figur 9: Frodig ravinedal fra nedre fjell hvor man ser frodige skogtyper med død ved i ulike
nedbrytningsstadier. I området yrer det av insekter som igjen gir opphav til et rikt fugleliv. Oppover
langs ravinesidene finnes en rekke ulike skogtyper fra gråor-heggeskog og sumpskog i dalbunnen,
frodige edelløvskoger og hasselkratt oppover liene og tørr furuskog oppe på toppen. Foto: Torgeir
Isdahl, Norconsult.

4.1.4 Klima
Drammen og Kobbervikdalen ligger i boreonemoral vegetasjonssone, svakt oseanisk seksjon.
Vegetasjonssonen dekker lavlandet omkring Oslofjorden og kjennetegnes av edelløvskoger (eik, ask,
alm, lind, hassel m.fl.) i solvendte lier med godt jordsmonn. Bjørke-, gråor- eller barskog dominerer
resten av skoglandskapet.
Tiltaksområdet ligger i den delen av Norge med rikest artsmangfold og det høye utbyggingspresset
gjør at forekomsten av rødlistede arter også er klart høyest i dette området.
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Figur 10. Forekomst av rødlistede arter. Kilde: Artsdatabanken.

4.2

Dagsone Drammen

4.2.1 Drammen stasjon
Drammensfjorden har generelt sett stor betydning for vannfugler under vår- og høsttrekket, samt som
overvintringsområde for mange fuglearter [5]. Det kanskje viktigste området er Linnesstranda ved
utløpet av Lierelva i Lier kommune, som er vernet nettopp for å ta vare på et våtmarksområde med
nasjonal verdi som hekke- og rasteområde for våtmarksfugl. I tillegg trekkes gjerne selve
Drammenselva, og elvemunningen mot Drammensfjorden, frem som viktige fugleområder.
De delene av Drammenselva som grenser til tiltaksområdet kan grovt deles i delområdene
Drammenselva, Strømsøløpet, Bragernesløpet og ytre deler av Drammensdeltaet (Figur 11).
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Figur 11. De delene av Drammenselva som grenser til tiltaksområdet kan grovt deles opp i
Drammenselva, Strømsøløpet, Bragernesløpet og ytre deler av Drammensdeltaet.
Felles for alle delområdene er deres betydning som overvintringsområde for fugl. Vinterstid er det ikke
uvanlig at store deler av fjordsystemet fryser og store mengder fugl samler seg i de strømsterke og
isfrie områdene i nedre deler av Drammenselva. Da hovedstrømmen går gjennom Strømsøløpet, er
dette det sikreste isfrie området, men også Bragernesløpet og områdene oppover mot Bybroa er
normalt isfrie. Mengdearter i denne perioden er typisk stokkender (100+), kvinand (50+), toppender,
laksender, knoppsvaner, storskarv og måkefugl [2]. Særlig Holmennokken, neset nord på Holmen,
later til å være et viktig rasteområde for måkefugl på vinterstid og her kan det til tider sitte relativt store
antall fugl.
Fordelingen av fugl er også i noen grad styrt av mennesker som forer fugl gjennom året. Det ligger
derfor mye fugl langs promenaden utenfor stasjonsområdet og nedover hele veien langs Fjordparken
på Bragernessiden. Det er særlig ande- og måkefugl som tiltrekkes av denne foringen. Den vellykkede
restaureringen av elvekantene nedover i Fjordparken har også gitt et tydelig oppsving av fugl og dette
gir seg også utslag i at en her finner flere arter enn tidligere og også ut over selve vintersesongen [1].
Her finnes det nå blant annet arter som sothøne og tjeld som er arter som tydelig nyter godt av de mer
vegeterte og naturlige elvekantene.
I de ytre delene av deltaet later det til at fuglelivet er noe fattigere da effektene knyttet til isfrie områder
ikke er så uttalte. Kartleggingsprogrammet av SEAPOP gjør av fugl i åpne farvann har likevel vist at
disse områdene brukes av en rekke ulike arter av ande- og måkefugl og storskarv for å nevne noen.
I tillegg til de omtalte mengdeartene er det gjennom årene foretatt en rekke interessante
observasjoner – også av sjeldne og truede fuglearter. Høyest opp på rødlista kommer arten lomvi som
er oppført som kritisk truet (CR). Denne arten dukker år om annet opp på senhøsten og vinteren.
Typisk vil man i en kort periode av året få inn grupper av forvillede fugler som oppholder seg i området
i en kortere periode. Krykkje (EN) er en annen sjelden og truet art som av og til dukker opp her på
vinteren langt unna sine tradisjonelle leveområder. Av mer regulære rødlistede arter er det gode
bestander av artene hettemåke (NT) og fiskemåke (NT) i området særlig på vår og sommeren. Av
andre rødlistede arter kan nevnes dvergdykker (NT), svartand (NT), stjertand (NT), toppdykker (NT)
som år om annet dukker opp på høst og vinter. På våren og sommeren er det også vanlig med
forekomster av dverglo (NT) og strandsnipe (NT).
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Områdene utenfor Holmen-deltaet og Bragernesløpet er det viktigste gyte- og oppvekstområdet for
torskestammen i indre Drammensfjord. Området er samtidig et av de mest miljøbelastede
elveutløpene i Norge, samtidig som indre Drammensfjord, Drammenselva og elvedeltaet har størst
mangfold av fiskearter både i ferskvann og saltvann i Norge. I planprogrammet ble det fokusert på å
redegjøre for disse verdiene, men i og med at utbyggingen av Drammen stasjon er besluttet
gjennomført uten utfylling og inngrep i elveløpet vurderes det potensielle omfanget for fisk å være
svært begrenset. Den aktsomheten som kreves av hensyn til fugl vil være dekkende også overfor
fiskeverdiene.
4.2.2 Gulskogen stasjon
Stasjonen ligger i et sentrumsområde med forretningsbygg, boliger og massiv infrastruktur. Det finnes
ikke noen naturverdier i området, og Gulskogen stasjon blir følgelig ikke omtalt videre i denne
rapporten.
4.2.3 Korridor Vest for Nybyen
Rundt Smithestrøm gård er det et intakt parklandskap med store, gamle edelløvtrær og rester av
alleer. Store, gamle trær kan være viktige leveområder for fugl, flaggermus og flere spesialiserte
insektarter, og i nærområdet er det registrert rødlistede arter som stær (NT), tårnseiler (NT) og
tyrkerdue (VU), samt en rekke spurvefuglarter. Både parklandskapet og de store, gamle trærne er
prioriterte naturtyper (D13 og D12) og vurderes her å være av lokal verdi (C). Nærmest dagens
jernbane ligger det et område med skrotemark som er avsnørt fra parklandskapet som følge av
veibygging, men som tidligere har vært en del av det. På skrotemarken står det fortsatt igjen noen
store, gamle lønnetrær, med stammeomkrets på 2-4 meter. Disse trærne er også av en dimensjon og
treslag som gjør at de bør regnes som den prioriterte naturtypen store, gamle trær (D12). Ellers er
vegetasjonen i dette området i preget av tettvoksende hageugress og flere svartelistede arter [10] i
kategorien SE; først og fremst kanadagullris, som vokser spredt over hele området, men også
russekål, hagelupin og kjempebjørnekjeks, sistnevnte med stor utbredelse i den nordlige delen av
området (mot Drammen stasjon).

Figur 12. Til venstre parklandskapet rundt Smithestrøm gård, og til høyre store, gamle lønnetrær
(merket med rødt) på den delen som i dag er skrotemark.

4.2.4 Korridor Sundland øst
Strømsgodset kirkegård befinner seg like nord for Sørlandsbanen, og rett sør for kirken står det noen
eldre lindetrær med stammeomkrets på over to meter og karakteristiske epifytter som f. eks. stor
lindelav. Disse trærne kan være viktige leveområder for flaggermus og fugl. For øvrig er de rødlistede
artene stær (NT), tårnseiler (NT) og tyrkerdue (VU), samt en rekke spurvefuglarter registrert i området.
Strømsgodset kirkegård inneholder elementer av de to prioriterte naturtypene parklandskap (D13) og
store, gamle trær (D12), som vurderes å ha verdien lokalt viktig (C).
På nedsiden av den relativt nyetablerte gang- og sykkelveien fra jernbanebroen over Sørlandsbanen
og opp til Professor Smiths allé, finnes det et kratt med edelløvskog som strekker seg ned til selve
jernbanen. Tresjiktet består for en stor del av lønn, hassel og lind, og ellers bjørk, hegg, osp, selje og
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kirsebær. Feltsjiktet er dominert av askeoppslag, skvallerkål, ormetelg og lerkespore. I de mer lysåpne
delene av skogen vokser det stormaure, markjordbær og leddved. Området har en lokal betydning
som leveområde for spurvefugl.
Langs gangveien er det betydelige forekomster av svartelistede arter som kjempebjørnekjeks (SE),
kanadagullris (SE) og parkslirekne (SE).

Til vens tre

Figur 13. Til venstre edelløvskogen ned mot Sørlandsbanen, og til høyre gang- og sykkelveien opp
mot Professor Smiths allé.

4.2.5 Korridor Sundland vest
Strømsgodset kirkegård, som befinner seg rett nord for Sørlandsbanen, har flere rekker med eldre
lindetrær; enkelte med stammeomkrets på over to meter og karakteristiske epifytter som f. eks. stor
lindelav. Disse trærne kan være viktige leveområder for flaggermus og fugl. For øvrig er de rødlistede
artene stær (NT), tårnseiler (NT) og tyrkerdue (VU), samt en rekke spurvefuglarter registrert i området.
Strømsgodset kirkegård inneholder elementer av de to prioriterte naturtypene parklandskap (D13) og
store, gamle trær (D12), som vurderes å ha verdien lokalt viktig (C).
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Figur 14. Tiltaket vil kunne komme i konflikt med en rekke gamle grove lindetrær på Strømsgodset
kirkegård. Foto: Einar Berg, Norconsult.

Mellom Sørlandsbanen og Professor Smiths allé ligger det et større område med dyrket eng som i all
hovedsak er preget av nitrofile arter som timotei, engsoleie og engsyre. Området har begrenset verdi
for naturmiljøet. Enga er for øvrig svært fuktig, og har også betydelig innslag av svartelisteartene
parkslirekne og kanadagullris. Langs Sørlandsbanen og rundt jordbruksmarka står det en flere
middels store bjørker og seljer.
Rundt Sundland transformatorstasjon står det noen store lønne- og almetrær, som kan være
leveområder for fugl og flaggermus. Treslaget alm er oppført på rødlisten som sårbart (VU).

t

Til vens tre

Figur 15. Til venstre edelløvtrær ved Sundland trafo, og til høyre dyrket eng ved Professor Smiths allé.
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4.2.6 Korridor Pukerud
Ved Stormoen kommer traseen inn i områder med dyrket mark. Her ligger også et større skogholt av
løvtrær; primært gråor-heggeskog og bjørk. I den sørlige delen av skogholtet er hegg det klart viktigste
treslaget. Skogbunnen her er svært fuktig, og felt/busksjiktet krattpreget og dominert av hegg- og
ripsoppslag samt stornesle. Omtrent midt i skogen ligger det en delvis inntørket dam. Denne delen av
området kan klassifiseres som en lokalt viktig (C) gråor-heggeskog (F05), som er en prioritert
naturtype. I den nordlige delen vokser det først og fremst bjørk, og skogbunnen er noe tørrere,
gressdekket, og med betydelig forekomst av nitrofile arter som stornesle og bringebær. Det er rikt
fugleliv inne i skogen, og det ble funnet tydelige spor etter rådyr.

Til ens tr

Figur 16. Til venstre gråor-heggeskogen og til høyre den delvis inntørkede dammen.

Figur 17. Tre områder med prioriterte naturtyper befinner seg innenfor eller svært nær korridorene i
dagsonen i Drammen: Et parklandskap ved Smithestrøm gård (1), et skogområde med partier med
gråor-heggeskog (2) ved Stormoen og et parklandskap med gamle lindetrær på Strømsgodset
kirkegård (3).
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Tunnel

På strekningen fra dagsonen i Drammen til Kobbervikdalen er det skissert fire ulike tunneltraseer som
hver har to ulike påhugg i Kobbervikdalen. Tunnelen vil følgelig gå under relativt store arealer i
Konnerud- og Austadmarka. I skogområdene er det registrert en rekke MIS-områder som er trukket
frem som verdifulle i skogbrukets egen kartlegging av biologisk viktige skogområder. Det er særlig
områdetypene «Rik bakkevegetasjon» og «Eldre lauvsuksesjoner» det finnes mange av. Førstnevnte
knyttes nok særlig til den rike berggrunnen av kalkstein i Austadmarka, mens partiene med gammel
løvskog stort sett dreier seg om områder utilgjengelig for hogst, slik at skogen etter hvert har blitt grov
og gammel. Felles for begge er at de trolig er lite sårbare for eventuell grunnvannsenkning som følge
av tunnelarbeidene.

Figur 18. På tunnelstrekningen vil de ulike traseene gå langt nede i berget under områder som i
skogbrukets miljøregistreringer er trukket frem som verdifulle. I kartet vises den gode korrelasjonen
mellom rik kalksteinsgrunn (blått) og områder som er trukket frem som særlig rike på flora (brunt).
Av prioriterte naturtyper i områder over tunneltraseene er det særlig de vann- og fuktighetskrevende
lokalitetene som kan være verdt å holde et øye med:
Blektjern: Tunneltraseen går under vannforekomsten Blektjern. Rundt det oppdemte vannet vokser
det gammel og rik edelløvskog, en prioritert naturtype som fra tidligere er registrert med verdien viktig
(B). Floraen i denne skogen var svært artsrik, og området skal ifølge registreringen også ha et rikt
spurvefuglsamfunn. Nøttekråke er fast hekkefugl i partiene med hasselkratt. Det er foretatt
miljøregistreringer i skog i tiltaksområdet, og i nordenden av vannet har man funnet eldre løvsuksesjon
og rikbarkstrær, noe som ble bekreftet under befaring. De rødlistede artene stolt henrik (NT) og
edelkreps (EN) er registrert henholdsvis ved og i Blektjern. Vannet har en god stamme av ørret og
karuss, og Drammens Sportsfiskere setter jevnlig ut fisk her.
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Figur 19. Blektjern er et verdifullt vann med forekomster av både ørret og edelkreps. Rundt vannet
finnes verdifulle skogtyper som huser et rikt fugle- og dyreliv.
Vannverksdammen: Vannverksdammen er registrert som prioritert naturtype (E09 dammer) med
verdien viktig (B). Dammen er omgitt av knausskog, blåbærsskog og lavskog, og det finnes noe
vannvegetasjon, spesielt rundt inn-oset. Den rødlistede arten småsalamander (NT) har forekommet
uregelmessig i dammen i lengre tid, og det er også registrert frosk og padde. Gosenbekken som
renner ut fra dammen er registrert som et viktig bekkedrag (E06) med verdien svært viktig (A). Bekken
renner i hovedsak gjennom et hogstpreget barskogområde, men på den nederste, åpne strekningen
renner den i småstryk gjennom rik løvskog. Her hekker høyst sannsynlig vintererle, og den rødlistede
arten krypjonsokkoll (EN) ble registrert for noen år tilbake. Den aller nederste delen fra skoggrensen
og over jordene på Gosen er rørlagt.
Haddelandsdammen: Haddelandsdammen er en gammel, gjengrodd ørretdam med noen få mindre
vannspeil. Rundt dammen vokser det kalkskog med stort botanisk mangfold. Kalkskog er en prioritert
naturtype (F03) og lokaliteten er registrert i naturbase med verdien lokalt viktig (C).

Figur 20. I den gamle kunstig anlagte sportsfiskedammen later det til å være store problemer med
vannhusholdningen. Dammen er omtrent fullstendig grodd igjen, men et fåtalls mindre vannspeil er
fremdeles åpner.
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Austadtjern: Austadatjern er et lite, grunt og svakt eutroft skogstjern under gjengroing. Det er omgitt
av frodig løvskog og grandominert blåbærskog, med sumpaktige partier der takrør var viktigste
mengdeart i felt- og busksjiktet. Tjernet og de nære omgivelsene skiller seg fra områdene rundt ved å
ha et visst kontinuitetspreg, og er registrert som en lokalitet med gammel barskog i Naturbase, med
verdien lokalt viktig (C). For en del år tilbake ble det registrert frosk i tjernet.

Figur 21. Det er fire verdifulle naturtypeområder på tunnelstrekningene som er særlig avhengig av
grunnvannstanden: Blektjern (1), Vannverksdammen (2), Haddelandsdammen (3) og Austadtjern (4).
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Dagsone Kobbervikdalen

Dagsonen ligger i området mellom Fjellsveien og dagens Vestfoldbane, og har nokså lik utforming på
hele den aktuelle strekningen. Terrenget er bratt, og jorder og beitemark dominerer i de øvre delene,
mens de nedre delene er mer eller mindre skogkledte. Skogen og beitemarken er enkelte steder
avbrutt av raviner, med bekker som renner ned i retning jernbanen.
Naturverdiene i området knyttes i stor grad til ravinene. Naturtypen ravinedal har fått et økt fokus etter
at den ble vurdert som sårbar (VU) i rødlistevurderingen av naturtyper i 2011. Det ligger tre
ravinedaler i tiltaksområdet (Figur 24). Felles for dem alle er at de er aktive, med ravinebekker i
dalbunnen, mye leirutglidninger med blottlagte leirflater, og mye død ved knyttet til trær som har rast ut
i kantene og rotvelter. I øvre deler opp mot Fjellsveien har jordbrukslandet spist seg langt inn i de
opprinnelige ravinene, og gjenfylling og planering har gjort at de på det smaleste kun er få meter
brede. Mot de nedre delene vider de seg derimot ut og fremstår mer intakte. Her er også områdene
langt mer fuktige, og vegetasjonen gjenspeiler dette. Langs bekkene vokser det mye gråor, hegg og
spisslønn, med et svært frodig busk/feltsjikt av bregner og høystauder som f. eks. strutseving og
mjødurt. Disse fuktige områdene klassifiseres som den prioriterte naturtypen gråor-heggeskog (F05).
Lenger opp i ravinesidene består skogen stedvis nesten utelukkende av edelløvtrær, med arter som
ask (VU), alm (VU), lind, hassel og spisslønn, også eldre og storvokste. Innslaget av ask og alm er
betydelig. Feltsjiktet er noe glissent, men består av arter som er karakteristiske for rik edelløvskog,
bl.a. tannrot og stedvis større mengder med skogbingel. Rik edelløvskog er en prioritert naturtype
(F01), og skogens alder og fine utforming bidrar til at områdene vurderes som viktige. Det finnes små
lommer med mer eller mindre rene hasselkratt av fattig utforming. Feltsjiktet her er preget av hvitveis,
liljekonvall og stedvis noe firblad, og i de åpne glennene vokser det f. eks. markjordbær,
tveskjeggveronika og rød jonsokblom.

Figur 22. Til venstre vegetasjonen langs ravinebekken, og til høyre feltsjikt av liljekonvall i
edelløvskogen.
I tråd med de nye faktaarkene for verdsetting av naturtyper [16, 17] er det til tross for relativt kraftig
påvirkning i form av gjenfylling, planering og nedbygging riktig å vurdere ravinene til å ha verdien
Viktig (B). Avgjørende kriterier er blant annet ravinenes anselige lengde på 5-600 meter, store dyp på
5-20 meter, samtidig som de tre ravinene hører naturlig sammen med det relativt intakte
ravinelandskapet fra Kobbervikdalen mot Skoger.
Edelløvskoger og raviner med gråor-heggeskog er også generelt viktige leveområder for fugl, og
gråor-heggeskog er den skogtypen i Norge med høyest tetthet av fugl med mulige forekomster av
sjeldne fugler som for eksempel rosenfink (VU). I influensområdet er det registrert forekomster av
kulturlandskapsarter som vipe (NT) og det vepsevåk (VU). Det skal ikke være hekking i dette området.
Kantsonene mellom landbruksjorda og ravinene er viktige leveområder for hjortevilt og det er mye
spor etter rådyr i området.
Ved den nordligste ravinedalen ligger det også et område som under tvil kan sies å inneha elementer
av beiteskog (D05) og naturbeitemark (D06) som er prioriterte naturtyper. Tresjiktet er dominert av
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enkelte store, gamle graner og feltsjiktet består av både næringskrevende arter og tørrbakkearter.
Området skiller seg ut som et fint skjøttet kulturlandskap som benyttes til beite i dag, og vurderes å ha
lokal verdi (C).

Figur 23. Til venstre hestebeite. Til høyre fint skjøttet hagemark.

Figur 24. I dagsonen i Kobbervikdalen knyttes særlig naturverdiene til de skogkledte ravinene som er
lokalt viktige leveområder for dyr og fugler. Her finnes også flere ulike naturtyper som er viktig for
naturmangfoldet (1). Ved Nedre Eik er et fint kulturlandskapsområde som kan føres til naturtypen
beiteskog (2).
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5 VERDI
5.1

Dagsone Drammen

5.1.1 Drammen stasjon
Drammensfjorden og Drammenselva har stor betydning for vannfugler under trekket vår- og høst, og
er et svært viktig overvintringsområde for mange fuglearter. Flere rødlistede arter er registrert i
området. Verdien vurderes som stor.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.1.2 Korridor Vest for Nybyen
I dette området er verdiene knyttet til parklandskapet rundt Smithestrøm gård, samt de store, gamle
lønnetrærne på skrotemarken, som utgjør en rest av det tilgrensende parklandskapet. Trærne kan ha
betydning som leveområde for fugl og flaggermus, samt spesialiserte insektarter. Verdien vurderes
som liten til middels.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.1.3 Korridor Sundland øst
Rett sør for Strømsgodset kirke står det enkelte gamle grove lindetrær som kan føres til den prioriterte
naturtypen store, gamle trær. Det er registrert rødlistede fuglearter på kirkegården. Den relativt unge
og krattpregede edelløvskogen ned mot Sørlandsbanen er leveområde for spurvefugl. Verdien
vurderes som liten til middels.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.1.4 Korridor Sundland vest
Strømsgodset kirkegård inneholder elementer av de prioriterte naturtypene parklandskap og store,
gamle trær. Det står også noen edelløvtrær rundt Sundland trafo som eventuelt kan være leveområde
for fugl og flaggermus. Verdien vurderes som liten til middels.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.1.5 Korridor Pukerud
Denne korridoren berører hovedsakelig fulldyrket mark, men grenser til et område med gråorheggeskog. Dette er en prioritert naturtype, som vanligvis huser et stort artsmangfold både når det
gjelder fugl og insekter. Dammen inne i skogen kan også være et potensielt leveområde for amfibier.
Verdien vurderes som liten.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
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Tunnel

5.2.1 Tunnelstrekning Vest for Nybyen
Tunnelen vil gå under nedbørfeltet til Blektjern. Lokaliteten er registrert som viktig i Naturbase, og har
gammel og rik edelløvskog, som er en prioritert naturtype, samt flere sjeldne/rødlistede arter. Vannet
har en god stamme av ørret og karuss. Verdien vurderes til å være middels.

Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.2.2 Tunnelstrekning Sundland øst
Tunnelen vil gå under nedbørfeltet til Blektjern. Lokaliteten er registrert som viktig i Naturbase, og har
gammel og rik edelløvskog, som er en prioritert naturtype, samt flere sjeldne/rødlistede arter. Vannet
har en god stamme av ørret og karuss. Verdien vurderes til å være middels.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.2.3 Tunnelstrekning Sundland Vest
Tunnelen vil gå under nedbørfeltet til Blektjern. Lokaliteten er registrert som viktig i Naturbase, og har
gammel og rik edelløvskog, som er en prioritert naturtype, samt flere sjeldne/rødlistede arter. Vannet
har en god stamme av ørret og karuss. Verdien vurderes til å være middels.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.2.4 Tunnelstrekning Pukerud
Det finnes flere viktige vannforekomster med tilknyttede prioriterte naturtyper på denne strekningen.
Vannverksdammen er registrert med verdien viktig, mens Gosenbekken, som renner ut fra den, er
registrert med verdien svært viktig. Ved Haddelandsdammen er det registrert en stor forekomst av
kalkskog, og ved Austadtjern gammel barskog, begge vurdert som lokalt viktige. For noen år tilbake
ble det registrert småsalamander (NT), frosk og padde i Vannverksdammen, og frosk i Austadtjern, og
det er forhåpninger om at en etter hvert vil kunne få ørret i Haddelandsdammen dersom vannet
kommer tilbake. Samlet sett vurderes verdien på tunnelstrekningen som middels til stor.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
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Dagsone Kobbervikdalen

5.3.1 Alternativ 160 km/t
Dette alternativet kommer ut i dagen i nedre deler av den nordligste ravinen i Kobbervikdalen. De
nedre delene av ravinen er vurdert til å være mest verdifulle, med forekomst av flere prioriterte
naturtyper. Sentralt i området ligger den tidligere omtalte lokaliteten med elementer av beiteskog. Da
det finnes prioriterte naturtyper i området og ravinen har status som en truet naturtype vurderes
naturverdien til å være middels til stor.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.3.2 Alternativ 200 km/t
Alternativet kommer ut i en bratt fjellvegg som går langs med dagens jernbane i et område med
plantet granskog uten verdi for naturmiljøet. Tunneltraseen krysser derimot under to av ravinene som
kan bli påvirket av grunnvannsenkning og endret overflatehydrologi. Verdien vurderes som middels.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.3.3 Alternativ etappeløsning 160/200 km/t
Alternativet er svært likt alternativ 200 km/t. Den foreslåtte vinklingen inn på trasé parallelt med
dagens Sørlandsbane berører kun plantet granskog uten verdi for naturmangfoldet. Verdien vurderes
som middels.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
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6 OMFANG OG KONSEKVENS
6.1
6.1.1

Dagsone Drammen
Drammen stasjon

Omfang
Anleggsfasen
Utbyggingen av Drammen stasjon og de massive gravearbeidene i forbindelse med tunnelpåhuggene
på Strømsøsiden vil kunne medføre påvirkning av vannkvaliteten i Drammenselva nedstrøms
tiltaksområdet og i Drammensdeltaet. Akutte utslipp av kjemikalier, særlig vinterstid med mye fugl i
råket, vil kunne ha alvorlige konsekvenser for fuglelivet – også på bestandsnivå. Det er også en fare
for skader på fugl i forbindelse med avrenning og flukt av forurensede masser i anleggsområdene. Det
er vanskelig å vurdere omfanget, da det er snakk om uønskede hendelser. Tatt i betraktning at
konsekvensene kan bli alt fra ubetydelige til svært alvorlige vurderes omfanget som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen
Driftsfasen vil ikke ha noen konsekvenser for fuglelivet, og omfanget vurderes derfor som ubetydelig.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
Anleggsfasen
Sett i sammenheng med Drammenselvas store verdi for fugl vurderes konsekvensen som middels til
stor negativ.
Driftsfasen
Konsekvensen vurderes som ubetydelig.
Avbøtende tiltak
Det anbefales tiltak mot mating av fugl fra promenaden utenfor stasjonen i perioder med tungt
anleggsarbeid nært elva. Generelle hensyn for å hindre avrenning og akutte utslipp jf. YM-planen.

6.1.2

Korridor Vest for Nybyen, kryssing over Sørlandsbanen

Omfang
Anleggsfasen
Ut fra foreliggende tekniske planer vil det trolig ikke gjøres direkte inngrep i parklandskapet ved
Smithestrøm gård, men lønnetrærne som står på skrotemarken nedenfor vil sannsynligvis måtte
fjernes selv om brotraseen går på siden av dem. Støyen fra anleggsarbeidet vil kunne forstyrre dyre
og fugleliv knyttet til parklandskapet. Riggen vil plasseres i området med skrotemark uten naturverdier,
men med store forekomster av fremmede arter, og massehåndteringen vil medføre risiko for
spredning av disse. Omfanget vurderes som middels til lite negativt, uavhengig av om arbeidet foregår
i løsmassetunnel eller åpen byggegrop.
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Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen
Eventuell fjerning av de gamle lønnene vil være en vedvarende effekt av utbyggingen. Togtrafikken på
broen vil komme noe nærmere parklandskapet og skape mer støy enn dagens Vestfoldbane, noe som
i verste fall kan medføre at fugl og flaggermus i mindre grad vil benytte det som leveområde.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
Anleggsfasen
Sett i sammenheng med verdien knyttet til området vurderes konsekvensen som middels til liten
negativ (- - / -).
Driftsfasen
I denne fasen vil konsekvensen være liten til middels negativ (- - / -).
Avbøtende tiltak
Det anbefales å gjennomføre en detaljert kartlegging av svartelistede arter, samt en vurdering av
risiko og aktuelle tiltak for å forhindre spredning i forbindelse med anleggsarbeidet.

6.1.3

Korridor Vest for Nybyen, kryssing under Sørlandsbanen

Omfang
Anleggsfasen:
Skrotemarkområdet der de gamle lønnene står, vil graves opp i sin helhet. De negative virkningene vil
for øvrig være de samme som i alternativet med kryssing over Sørlandsbanen. Omfanget vurderes
som middels til lite negativt, uavhengig av om arbeidet foregår i løsmassetunnel eller åpen byggegrop.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen
Fjerningen av de gamle lønnene vil være en vedvarende effekt av utbyggingen. Negative virkninger
som følge av støy forventes ikke i det Vestfoldbanen vil gå i kulvert gjennom området. Omfanget i
driftsfasen vurderes som lite negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
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Konsekvens
Anleggsfasen
Sett i sammenheng med verdien knyttet til området vurderes konsekvensen som middels til liten
negativ (- - / -).
Driftsfasen
I denne fasen vil konsekvensen være liten negativ (-).
Avbøtende tiltak
Det anbefales å gjennomføre en detaljert kartlegging av svartelistede arter, samt en vurdering av
risiko og aktuelle tiltak for å forhindre spredning i forbindelse med anleggsarbeidet.

6.1.4 Korridor Vest for Nybyen, under samlet
Konsekvensene vil være de samme som i korridor Vest for Nybyen, kryssing under Sørlandsbanen,
og det vises til vurderingene i kap. 6.1.3.

6.1.5

Korridor Sundland øst, kryssing over Sørlandsbanen

Omfang
Anleggsfasen
Det nye sporet vil gå på nordsiden av Sørlandsbanen på strekningen forbi Strømsgodset kirkegård, og
utvidelsen av jernbanetraseen vil sannsynligvis medføre at de fem lindetrærne rett sør for kirken vil bli
fjernet. Dette vil også kunne ha en negativ konsekvens for fugl og eventuelle flaggermus, som vil
miste viktige leveområder, i tillegg til at støyen fra anleggsarbeidet vil kunne virke forstyrrende.
Bygging av jernbanebroen medfører at deler av edelløvskogen langs Sørlandsbanen vil hugges ned,
og at et leveområde for spurvefugler vil bli redusert. Den resterende delen av skogen vurderes som et
lite egnet leveområde, som følge av intensiv støy. Det er også fare for at svartelistede arter vil kunne
spre seg som følge av anleggsaktiviteten. Omfanget vurderes som middels negativt, uavhengig av om
arbeidet foregår i løsmassetunnel eller åpen byggegrop.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen
Eventuelt tap av gamle lindetrær samt tap av deler av edelløvskogen vil være en vedvarende effekt av
utbyggingen. Det vil bli noe mer støy som følge av økt togtrafikk på strekningen, men området er
allerede sterkt belastet av dagens trafikk på Sørlandsbanen, og endringen antas derfor ikke å ha noen
betydning for fuglelivet. Omfanget i driftsfasen vurderes som lite til middels negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
Anleggsfasen
Konsekvensen av inngrepene vurderes som middels negativ (- -).
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Driftsfasen
Konsekvensen vurderes som liten til middels negativ (- - / -).
Avbøtende tiltak
En bør, dersom det er praktisk mulig, forsøke å begrense sporbredden forbi Strømsgodset kirkegård,
slik at det ikke gjøres inngrep i trerekken ved kirken. Det anbefales å gjennomføre en detaljert
kartlegging av svartelistede arter, samt en vurdering av risiko og aktuelle tiltak for å forhindre
spredning i forbindelse med anleggsarbeidet.

6.1.6

Korridor Sundland vest, kryssing under Sørlandsbanen

Omfang
Anleggsfasen
Det nye dobbeltsporet vil gå i kulvert fra Sørlandsbanen og inn mot Sundland transformatorstasjon.
Før sporet går inn i kulverten vil det imidlertid gå på nordsiden av Sørlandsbanen på strekningen forbi
Strømsgodset kirkegård. Her vil en hel rekke med eldre lindetrær måtte vike for å få tilstrekkelig plass
til det nye sporet. Dette vil også kunne ha en negativ konsekvens for fugl og eventuelle flaggermus,
som vil miste viktige leveområder, i tillegg til at støyen fra anleggsarbeidet vil kunne virke forstyrrende.
Byggegropen og riggområdet vil beslaglegge deler av den fuktige enga nord for Professor Smiths allé,
men det er ingen naturverdier av betydning knyttet til dette området. Støy fra anleggsaktiviteten
forventes i liten grad å påvirke dyreliv her, da det med unntak av noen større edelløvtrær ved
Sundland trafo er få viktige leveområder i umiddelbar nærhet til anleggsområdet. Det er en fare for at
svartelistede arter vil kunne spre seg som følge av massehåndteringen. Omfanget vurderes som
middels negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen
Dersom de gamle lindetrærne på Strømsgodset kirkegård går tapt vurderes omfanget som middels til
lite negativt i driftsfasen.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
Anleggsfasen
Konsekvensen vurderes som middels negativ (- -).
Driftsfasen
Konsekvensen vurderes som middels til liten negativ (- - / -).
Avbøtende tiltak
En bør, dersom det er praktisk mulig, forsøke å begrense sporbredden forbi Strømsgodset kirkegård,
slik at det ikke gjøres inngrep innenfor selve kirkegården, og man dermed kan unngå felling av
lindetrærne. Det anbefales å gjennomføre en detaljert kartlegging av svartelistede arter, samt en
vurdering av risiko og aktuelle tiltak for å forhindre spredning i forbindelse med anleggsarbeidet.
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Korridor Pukerud

Omfang
Anleggsfasen
Det nye dobbeltsporet vil gå i kulvert frem til påhugget i fjell, og i anleggsfasen vil det graves en
byggegrop som vil gå tvers gjennom et område med landbruksjord vest for gråor-heggeskogen. Gråorheggeskogen vil ikke bli direkte berørt, men støy anleggsarbeidene vil kunne virke forstyrrende på
fuglelivet her. Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen
Ingen viktige naturverdier vil bli skadet/gå tapt i anleggsfasen, og siden Vestfoldbanen vil gå i kulvert
vil ikke dyrelivet i skogen bli forstyrret av støy. Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
Anleggsfasen
Sett i sammenheng med gråor-heggskogens verdi som habitat for fugl vurderes konsekvensen som
liten negativ (-).
Driftsfasen
Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).
Avbøtende tiltak
Det vurderes ikke som nødvendig å iverksette avbøtende tiltak.
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Tunnelstrekningene

6.2.1 Tunnelstrekning Vest for Nybyen
Det forutsettes at det stilles tettekrav som sikrer at ikke naturverdiene på overflaten blir forringet.
Risikoen for påvirkning av vannstanden i Blektjern vurderes som lav.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
6.2.2 Tunnelstrekning Sundland øst
Det forutsettes at det stilles tettekrav som sikrer at ikke naturverdiene på overflaten blir forringet.
Risikoen for påvirkning av vannstanden i Blektjern vurderes som lav.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
6.2.3 Tunnelstrekning Sundland Vest
Tunnelstrekningen vil gå under den verdifulle lokaliteten Blektjern. Det forutsettes at det stilles
tettekrav til tunnelen slik at vannstanden i Blektjern og grunnvannstanden i området ikke vil bli
påvirket, men risikoen for konsekvenser er størst for dette tunnelalternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
6.2.4 Tunnelstrekning Pukerud
Tunnelen går i en trasé som gjør at den potensielt kan ha dreneringseffekter på Vannverksdammen,
Haddelandsdammen og Austadtjern. Det forutsettes at det stilles tettekrav til tunnelen slik at
grunnvannstanden i området, vannstanden i Vannverksdammen og Austadtjern og den svakt økende
vannstanden i Haddelandsdammen ikke vil bli påvirket. Alternativet vurderes likevel å medføre en noe
større risiko for negative konsekvenser.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

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

6.3

Dagsone Kobbervikdalen

6.3.1 160 km/t på eksisterende jernbanebro
Tunnelportalen anlegges i nedre deler av den av den nordligste ravinen i Kobbervikdalen og vil også
medføre inngrep i det fine kulturmarksområdet med elementer av beiteskog og naturbeitemark.
Utvidelsen av traseen vil i tillegg medføre inngrep i den midterste av ravinene i Kobbervikdalen.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen

Side:

41 av 47

Dato:

23.11.2016

Fagrapport naturmiljø

Figur 25. 3D modell av påhugget, med nye jernbanetrase og tekniske bygg.

Omfang
Anleggsfasen
Den siste delen av tunnelstrekningen vil krysse under den nordligste av ravinene i Kobbervikdalen og
vil kunne medføre dreneringseffekter med redusert vannføring i bekken og senket grunnvannstand i
de fuktige skogtypene nederst i ravinene dersom ikke tettingen av tunnelen blir vellykket. Ut fra
foreliggende tegninger vil det bli direkte inngrep i den beskrevne beiteskogen oppe på brinken rett sør
for ravinen. Det forutsettes at landbruks- og naturområdene i størst mulig grad restaureres og
revegeteres tilbake til dagens situasjon med naturskog og beitemarker.
Riggen vil plasseres i et område med plantet granskog som det ikke er knyttet noen viktige verdier til.
Støy fra anleggsarbeidet vil kunne virke forstyrrende på fugl, elg og rådyr, og disse vil trolig trekke bort
fra anleggsområdet i den perioden arbeidene pågår. Omfanget vurderes som middels negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen
Det permanente arealbeslaget knyttet til tunnelportalen er nokså begrenset i driftsfasen, men det vil ta
noe tid før vegetasjonen i midlertidig beslaglagte områder vokser til igjen. Det er fare for at tunnelen
kan senke grunnvannstanden i området, og det bør stilles tilstrekkelige tettekrav til tunnelen, slik at
vannføringen i ravinebekkene ikke blir påvirket. Støy fra togtrafikken på dagstrekningen antas ikke å
ha noen betydning for dyrelivet i området, som er kjent med støyen fra dagens Vestfoldbane. Det kan
være en fare for at elg og rådyr kommer inn på sporet dersom det ikke anlegges viltgjerder. Omfanget
i driftsfasen vurderes som lite negativt.
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Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
Anleggsfasen
Sett i sammenheng med verdiene i området vurderes konsekvensen som middels negativ (--).
Driftsfasen
Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).
Avbøtende tiltak
Det bør settes opp viltgjerder langs dagstrekningen frem til broen.

6.3.2 200 km/t på ny jernbanebro
Alternativet kommer ut i en bratt fjellvegg som går langs med dagens jernbane i et område med
plantet granskog uten verdi for naturmiljøet. Tunneltraseen krysser derimot under to av ravinene som
kan bli påvirket av grunnvannsenkning og endret overflatehydrologi.

Figur 26. 3D modell av påhugget, med nye jernbanetrase og tekniske bygg.

Omfang
Anleggsfasen
Den siste delen av tunnelstrekningen vil krysse under den midterste av ravinene i Kobbervikdalen og
vil kunne medføre dreneringseffekter med redusert vannføring i bekken og senket grunnvannstand i
de fuktige skogtypene nederst i ravinene dersom ikke tettingen av tunnelen blir vellykket. Selve
tunnelpåhugget og rigg vil plasseres i et område med plantet granskog like ved der eksisterende
jernbane krysser E 18 i bro, og vil således ikke berøre viktige naturtyper. Støy fra anleggsarbeidet vil
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kunne virke forstyrrende på fugl og pattedyr i området, men effektene blir trolig ikke vesentlige da
området er støyutsatt i dag. Omfanget vurderes som lite negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen
Det er fare for at tunnelen kan senke grunnvannstanden i området, og det bør stilles tilstrekkelige
tettekrav til tunnelen på den siste delen av strekningen. Alternativet med 200 km/t vurderes ellers ikke
å ha noen negative virkninger av betydning. Da risikoen for endret hydrologi er til stede settes
omfanget likevel til liten negativ.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stor
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
Anleggsfasen
Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).

Driftsfasen
Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).
Avbøtende tiltak
Utover tettekravene til tunnelen vurderes det ikke som nødvendig å iverksette avbøtende tiltak.
6.3.3 Etappeløsning 160-200 km/t på eksisterende jernbanebru
I denne løsningen, der det først etableres en trasé for 160 km/t, og deretter tilrettelegges for
ombygging til 200 km/t vil tunneltraseen være den samme som i alternativet med trasé for 200 km/t,
mens tunnelpåhugget komme noe sør-øst for påhugget i sistnevnte alternativ. Konsekvensene vil da
bli som beskrevet i kap. 6.3.2, som det vises til.
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Figur 27. 3D modell av påhugget, med nye jernbanetrase og tekniske bygg.
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7 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENS
7.1

Stasjoner

Anleggsfasen
Konsekvensen for naturmiljø er vurdert som middels til stor negativ ved bygging av Drammen
stasjon, og som ubetydelig ved bygging av Gulskogen stasjon.
Tabell 2: Konsekvenser stasjoner
Drammen st.
- -/- - Samlet konsekvens

Gulskogen st.
0

Driftsfasen
Konsekvensen er vurdert som ubetydelig ved drift av stasjonene.
Tabell 3: Konsekvenser stasjoner
Drammen st.
Samlet konsekvens
0

7.2

Gulskogen st.
0

Korridorer

Anleggsfasen
Konsekvensen for naturmiljø ved bygging av korridor Vest for Nybyen, samtlige alternativer vurderes
som middels til liten negativ, ved Sundland øst og Sundland vest som middels negativ, og ved
bygging av korridor Pukerud som liten negativ.
Konsekvensen for naturmiljø i Kobbervikdalen vurderes som middels negativ ved bygging av trasé
for 160 km/t og som liten negativ ved bygging av trasé for 200 km/t og etappeløsning 160-200 km/t
på eksisterende jernbanebro.
Tabell 4: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Drammen, anleggsfasen
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Nybyen,
Nybyen,
Nybyen,
øst,
over
under
under
over
samlet
Konsekvens anlegg
--/--/--/-Tabell 5: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Kobbervikdalen
Kobbervikdalen 160 km/t
Kobbervikdalen 200 km/t
Samlet konsekvens

--

-

Sundland
vest,
under

Pukerud,
under

--

-

Kobbervikdalen 160-200
km/t
-

Driftsfasen
Ved drift av dobbeltsporet vurderes konsekvensen for naturmiljø som liten til middels negativ i
korridor Vest for Nybyen over, som liten negativ i korridor Vest for Nybyen under og under samlet,
som liten til middels negativ i korridor Sundland øst, som middels til liten negativ i korridor
Sundland vest, og som liten negativ i korridor Pukerud.
Konsekvensen for naturmiljø i Kobbervikdalen vurderes som liten negativ i samtlige alternativer.
Tabell 6: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Drammen, driftsfasen
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Nybyen,
Nybyen,
Nybyen,
øst,
over
under
under
over
samlet
Konsekvens drift
-/--/--

Sundland
vest,
under
--/-

Pukerud,
under

-
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Tabell 7: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Kobbervikdalen, driftsfasen
Kobbervikdalen 160 km/t
Kobbervikdalen 200 km/t
Samlet konsekvens

-

-

Kobbervikdalen 160-200
km/t
-

Rangering
I dagsonen i Drammen er det fire ulike traseer fra Drammen stasjon og til påhugg for tunnel over til
Kobbervikdalen. De tre alternativene Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest går i all
hovedsak gjennom tettbebygde bolig- og industriområder og konsekvensene for naturmiljøet knyttes til
konflikter med de få grøntområdene som finnes her. Alternativ Vest for Nybyen kommer tett på
parklandskapet rundt Smithestrøm gård. Selve parken vil ikke bli direkte berørt, men enkelte store
gamle trær som står i en tidligere avsnørt del av parken vil måtte hugges og vil ikke kunne gjenskapes
ved revegetering etter endt anleggsperiode. Alternative Sundland øst og Sundland vest unngår dette
området, men vil medføre inngrep i parklandskap og store gamle trær ved Strømsgodset kirke. Særlig
alternativ Sundland vest medfører tap av mange trær i det utvidelsen av jernbanesporene vil gå inn i
lindealleen som står mellom jernbanen og kirkegården. Det siste alternativet, Pukerud, skiller seg ut
ved å følge dagens Sørlandsbane helt ut at tettbebyggelsen og inn i jordbrukslandskapet ved
Pukerud. På denne måten unngås konflikter med de få restområdene som er av natur- og
grønnstruktur på Strømsøsiden. Dette alternativet vurderes følgelig som det beste for naturmiljøet.
I Kobbervikdalen er det foreslått tre ulike løsninger for påkobling til eksisterende jernbane hvor faren
knyttet til senket grunnvannstand og redusert vannføring i ravinebekkene er felles for de alle. Dette vil
forsøkes løst med å sette strenge tettekrav, men da det alltid er en viss usikkerhet knyttet til tetting,
blir det i konsekvensutredningen av føre-var-hensyn satt minustegn ved alle alternativene.
Konsekvensene av endringer i overflatehydrologi vil trolig bli størst for alternativ 200 km/t, men da
selve påhugget her ligger gunstig til i områder uten spesielle naturverdier utjevner dette noe av
forskjellen til alternativ 160 km/t som har et tunnelpåhugg som trolig vil komme i direkte konflikt med et
noe verdifullt beiteområde og nedre deler av en av ravinene. Alternativ 160/200 km/t vurderes følgelig
som hårfint bedre enn de øvrige og alternativ 160 km/t som dårligst.
Tabell 8: Oppsummering konsekvenser i anlegg- og driftsfase med rangering.
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Nybyen,
Nybyen,
Nybyen,
øst, over
over
under
under
samlet
Konsekvens anlegg
--/--/--/-Konsekvens drift
-/--/-Rangering
4
3
2
5
Tabell 9: Oppsummering konsekvenser i anlegg- og driftsfase med rangering.
Kobbervikdalen 160 km/t
Kobbervikdalen 200 km/t
Konsekvens anlegg
Konsekvens drift
Rangering

-3

2

Sundland
vest, under

---/6

Pukerud,
under

1

Kobbervikdalen 160-200
km/t
1
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