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1 SAMMENDRAG
Denne rapporten beskriver vurderinger av tiltakets konsekvenser for naturressurser i alternative
korridorer for ny dobbeltsporet jernbane mellom Drammen og Kobbervikdalen. Formålet med analysen
er å frambringe kunnskap om naturressursene i influensområdet og belyse hvordan tiltakets
alternativer vil kunne påvirke disse verdiene.
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, 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.
Utvidelsen av Drammen- og Gulskogen stasjon vil ikke komme i konflikt med verdier knyttet til
naturressurser.
I dagsonen i Drammen er det fire ulike traseer fra Drammen stasjon og til påhugg for tunnel over til
Kobbervikdalen. De to alternativene Vest for Nybyen og Sundland øst unngår inngrep i jord- og
skogbruksområder og vil følgelig ikke medføre negative konsekvenser for naturressurser. Alternativ
Sundland vest krysser derimot over et lite jorde som ligger inne mellom bebyggelsen på Sundland.
Dette jordet er allerede omregulert til andre formål så konsekvensene i driftsperioden settes til null. I
anleggsfasen, som vil komme før en fremtidig utbygging av området, vil derimot den dyrka marka bli
midlertidig beslaglagt av anleggsbelter, rigg og sporlegging. Det siste alternativet, Pukerud, skiller seg
ut ved å følge dagens Sørlandsbane helt ut av tettbebyggelsen og inn i jordbrukslandskapet ved
Pukerud. Her er det snakk om store, sammenhengende arealer med fulldyrket lettdrevet mark. I
kommuneplanen er området omregulert til boligformål, men det er usikkert når en utbygging vil
komme. I driftsfasen vil det meste av jorda trolig kunne restaureres og konsekvensene vurderes til å
være små. I anleggsfasen vil derimot store arealer med fulldyrket mark bli beslaglagt og dette
alternativet vurderes som minst gunstig for naturressurser.
De ulike tunnelpåhuggene på Strømsøsiden resulterer i en rekke ulike tunneltraseer over mot
Kobbervikdalen. I terrenget over tunnelene finnes verdifulle skogområder. Da det vil settes
tilstrekkelige tettekrav til tunnelen er det ikke forventet problemer med senket grunnvannstand og
følgelig vil ikke skogressursene bli påvirket av tiltaket. På tunnelstrekningen finnes det derimot flere
energi- og grunnvannsbrønner som vil kunne bli påvirket av tunnelene. Det er vanlig praksis at
påvirkede brønner blir erstattet. Konsekvensene i driftsfasen vil derfor være ubetydelige, men i
anleggsfasen kan kapasitet og kvalitet på vannet bli påvirket negativt inntil erstatningsbrønner er på
plass. Det er tunnelen fra Pukerud som later til å påvirke flest brønner så dette alternativet vurderes
som noe dårlige enn de øvrige. Ingen grus-, sand- eller mineralressurser vil bli påvirket av tunnelene.
I Kobbervikdalen kommer tunnelene ut i dagen i et kulturlandskap med spredt bosetning, fulldyrket
mark, innmarksbeiter og skog knyttet til ravinedalene i området. Det er foreslått tre ulike løsninger for
påkobling til eksisterende jernbane hvor alternativ 200 km/t med anleggelse av ny bro over E18
vurderes til å medføre størst konflikt med naturressurser da broa og jernbanen øst for E18 vil
anlegges på dyrket mark av stor verdi. De øvrige to alternativene holder seg på vestsiden av E18 og
vil i liten grad komme i konflikt med jord- og skogressurser og vurderes som noe bedre enn alternativ
200 km/t.

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen

Side:

5 av 37

Dato:

23.11.2016

FAGRAPPORT NATURRESSURSER

InterCity-prosjektet
Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen

Side:

6 av 37

Dato:

23.11.2016

FAGRAPPORT NATURRESSURSER

2 INNLEDNING
2.1

Hensikt

Denne rapporten beskriver vurderinger av tiltakets konsekvenser for naturressurser i alternative
korridorer for ny dobbeltsporet jernbane mellom Drammen og Kobbervikdalen. Formålet med analysen
er å frambringe kunnskap om naturressursene i influensområdet og belyse hvordan tiltakets
alternativer vil kunne påvirke disse verdiene. Det skal tydeliggjøres hvilke alternativ som er best og
dårligst for fagtemaet.
Det har underveis i prosessen også vært et mål å fortløpende peke på åpenbare konflikter mellom
utbyggingen og naturressursene for å sikre plantilpasninger i en tidlig fase samt å foreslå mulige
avbøtende tiltak for de ulike planløsningene. 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:
Naturressurser
Kunnskapsgrunnlaget om naturressursene, særlig jord- og skogbruksarealer er godt. Oversikt over
dagens drift av jordbruksarealene vil baseres på lokalkunnskap hentet fra befaring av området og det
kommunale landbrukskontoret.
Tiltaket vil kunne medføre til dels store masseforflytninger både av løsmasser og bergmasser. For
løsmasser vil det være en målsetning om å tidligst mulig få en god oversikt over forekomster av
fremmede arter og eventuelle plantesykdommer.
Det vil også være et mål å identifisere eventuelle områder med ikke-infiserte toppmasser som kan
benyttes til revegetering.
Bergmasser vil i mange tilfeller kunne være en ressurs for andre prosjekter. Dette gjelder spesielt
dersom en planlegger dette i god tid og gjør avtaler om avhending eller gjenbruk av massene.
Utredningsbehov
1. Tapte landbruksareal beregnes for de foreslåtte løsningene. Beregningene gjøres på bakgrunn av
arealressurskart (AR5) fra Skog og landskap i geografiske informasjonssystemer.
2. Driftsulemper og konsekvenser i anleggsperioden vurderes og beskrives ut fra egne vurderinger og
samtaler med grunneiere og landbruksmyndigheter.
3. Fremmede arter kartlegges i samarbeid med naturmiljøutreder.
4. Det skal gjennomføres feltarbeid for å kartlegge og avgrense lokaliteter av fremmede arter for å
kunne planlegge hensyn i anleggsfasen.
5. Gjenbruk av bergmasser.

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.
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.
Figuren under viser planområdet som utredes.
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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 forutsettes 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.
I tillegg til selve tunneltraseene er det planlagt en rekke tverrslag og rømningstunneler som vil
medføre inngrep i naturområdene langs tunneltraseene. Lokalisering er vist i figuren på neste side.

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
3.1

Definisjoner

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann,
vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske,
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv [2].

3.2



Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og
sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av ressursgrunnlaget
omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter ikke den økonomiske utnyttelsen av
ressursen, dvs. de bedriftsøkonomiske (også kalt privatøkonomiske) forhold. De vurderes
under prissatte konsekvenser.



Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske
ressurser. Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann, samt
deres anvendelsesområder.



Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser (berggrunn og løsmasser)
samt deres anvendelsesmuligheter.

Metode og datagrunnlag

Metoden for verdi- og konsekvensvurdering følger malen fra Statens vegvesens håndbok V712 [2].
Nedenfor er det gitt en beskrivelse av de sentrale trekkene ved denne metoden.
3.2.1 Informasjonsinnhenting
Det har under arbeidet med konsekvensutredningen vært en målsetning å innhente et mest mulig
komplett kunnskapsgrunnlag om naturressursene i tiltaksområdet.
En svært viktig kilde til informasjon er alle de kartfestede detaljerte temadataene som er samlet i Skog
og landskaps landsomfattende kartdatabase. Her finnes relativt detaljerte kart over markslag (FKBAR5) som gir detaljert realressurs-informasjon for hele Norge [3]. FKB-AR5 gir detaljert informasjon
om jordbruksarealene, samt informasjon om skogområdene (bonitet). Dyrkbar jord gir informasjon om
arealer som kan settes i stand til fulldyrka jord. Jordkvalitet gir detaljert informasjon om egenskapene
til jordbruksarealene som er jordsmonnskartlagt. For georessurser er det innhentet kartdata for
mineralressurser, sand- og pukk samt løsmasser fra NGUs kartdatabaser [6, 7 ,8]. Her finnes
oversikter over områders forekomster av metaller, industrimineraler og naturstein, verdifulle
forekomster av sand-, grus- og pukk samt oversikt over løsmassene i Norge. Fra den nasjonale
grunnvannsdatabasen (GRANADA) er det innhentet informasjon om brønner og kilder i løsmasser og
fjell som vil kunne bli påvirket av anlegg- og drift av det nye jernbaneanlegget [5].
Alle disse datasettene har vært hentet inn i ArcGis hvor de er sammenstilt med tekniske planer over
jernbanekorridorer, riggområder, anleggsveier og massedeponier. På denne måten har man med god
nøyaktighet kunnet beregne inngrep og arealtap for de ulike naturressursene. Det har videre vært et
utstrakt samarbeid med andre fagmiljøer, især hydrogeologene, for å vurdere omfanget av
grunnvannsenkning.
3.2.2 Befaringer/registrering/kartlegging
På bakgrunn av en foreløpig vurdering av konfliktpotensial for de ulike naturressursene har det vært
gjennomført befaringer i området av Torgeir Isdahl og Elin Riise fra Norconsult i mai-juni og oktober
2015. Et viktig formål med befaringene har vært å danne seg best mulig grunnlag for å kunne forstå
hvordan tiltaket vil kunne påvirke ressursene, dokumentere spesielt utsatte områder samt å utrede
muligheten for mindre planjusteringer og andre avbøtende tiltak. Det er gjennomført kvantitative og
kvalitative kartlegginger av naturressurser i felt i forbindelse med utredningen.
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3.2.3 Verdivurdering
Dagens verdi av et område blir fastlagt langs en tredelt skala som spenner fra liten verdi til stor verdi.
Verdisettingen er basert på kriteriene som er fastsatt i håndbok V712 [2].
Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi [2].

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

Figur 3. Skala for vurdering av omfang [2]
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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.

Figur 4. Konsekvensvifta[2]

3.2.6 Vurdering av avbøtende tiltak
Avbøtende tiltak er tiltak (tilpasninger/endringer) som ikke ligger inne i kostnadene og som kan bidra til
å minimere/redusere de negative virkningene av tiltaket (eventuelt gjøre tiltaket enda bedre). 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 behov for oppfølgende undersøkelser
Det er gitt en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket, samt
behovet for undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av tiltaket.
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4 DAGENS SITUASJON
4.1

Overordnede trekk

4.1.1 Jordbruk og skogbruk
Drammen er en by med stort mangfold. I tillegg til bebygde områder, er det store skogsområder og i
tillegg noe jordbruk. Kommunens totalareal er på cirka 137 km2 hvorav ca 82 000 dekar produktiv skog
og 95 000 dekar jordbruksarealer i drift. De største sammenhengende skogbruksarealene i Drammen
ligger fra Konnerud og sørover. På nordsiden ligger Finnemarka som ett sammenhengende
skogsareal fra Bragernes og inn til Skimten. De viktigste jordbruksområdene ligger i all hovedsak i
sørlige deler av kommunen, i Skoger.
Basert på statistikk fra 2011 er det i dag 218 landbrukseiendommer i Drammen med 38
jordbruksbedrifter [9]. Av den totale sysselsettingen i kommunen knyttes kun 0,4 % i primærnæringen.
I jordbruket var det i 2011 ca. 32 årsverk, mens det for skogbruksnæringen var 12 årsverk. Langt flere
var sysselsatt i landbruksbasert industri med hele 272 personer. Avvirkningen av skog har de siste
årene variert fra ca. 7 000 til 15 000 kubikkmeter [4].

Figur 5. Verdiskaping i jordbruket i Drammen kommune i 2011, mill. kr (SSB).
Det vil redegjøres nærmere for midlertidige og permanente tap av jord- og skogbruksarealer under
hvert enkelt trasealternativ.
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Figur 6. Oversiktskart basert på AR5.
4.1.2 Mineraler, grus og pukk
Det er i nasjonale databaser over mineral- og løsmasseressurser ikke avmerket verken eksisterende
eller potensielle forekomster i tiltaksområdet, se Figur 7. Under befaringen ble det påvist et gammelt
steinbrudd ved påhugget for tverrslag i Konnerudgata. Dette har ikke vært i drift på svært lenge og
ligger ikke inne som aktivt i nasjonale databaser. Da tiltaket ikke vil komme i konflikt med kjente
verdier blir ikke temaet omtalt videre i utredningen.
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Figur 7. Det er ikke registrert verken eksisterende eller potensielle drivverdige forekomster av
mineraler, grus eller pukk i planområdet [8].
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4.1.3 Vannressurser
Det finnes i nasjonale databaser oversikter over ulike brønner som er boret og registrert i senere tid.
Databasene er neppe fullstendige, men gir et visst bilde av omfanget av brønnboring i de ulike
korridorene. I Drammen kommune har det i senere år blitt boret en rekke energibrønner til oppvarming
av enkelthus. Det er særlig i Nybyen og på Konnerud det er registrert slike. Grunnvannsbrønnene er
det færre av, men det er grunn til å tro at det er store mørketall. Ved Grønlands torg er det en større
brønnpark med fem store brønner koblet til et større varmeanlegg. Avstanden til disse vil være ca. 200
meter for alle alternativer.
I første rekke er det tunneldrivingen som vil kunne ha effekter på brønnene, men også
sprengningsarbeider, dype byggegroper og akutte utslipp av kjemikalier i anleggsfasen vil kunne
påvirke kvalitet og kapasitet på brønnene.
Tabell 2. Antall brønner registrert i korridorene til de ulike alternativene. Brønner nærmere enn 50
meter regnes som direkte berørte.
Grunnvannsbrønner
Energibrønner
Enkelthus
Fellesanlegg
Enkelthus
Fellesanlegg
<50m
<300m <50m
<300m
<50m
<300m
<50m
<300m
Nybyen vest
4
Sundland øst
1
3
Sundland vest
1
1
1
Pukerud
3
11

Figur 8. Kartet viser registrerte energibrønner (rød), grunnvannsbrønner (rød), andre brønner utenfor
influensområdet (blå) i korridorene til de ulike traseene [5]. I kartet vises en 300 meters buffer i blått og
en 50 meters buffer i mørk blå.
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Dagsone Drammen

I Dagsonen i Drammen er det foreslått fire ulike traseer frem til fire ulike tunnelpåhugg i Strømsåsen.
Traseene vil i ulik grad berøre områder med dyrket mark. Produktiv skog blir i ubetydelig grad berørt.

Figur 9. Oversikt over jord og skogbruksressurser i dagsonen i Drammen [3].
4.2.1 Drammen stasjon
Tiltakene på Drammen stasjon vil ikke medføre konflikter med naturressurser.
4.2.2 Gulskogen stasjon
Utvidelsen av Gulskogen stasjon vil ikke medføre konflikter med naturressurser.
4.2.3 Korridor vest for Nybyen
Rundt Smithestrøm gård vil den foreslåtte jernbanetraseen krysse et område med skrotemark som i
AR5 defineres som mark uegnet til jord- og skogproduksjon (impediment). Området har tidligere vært
en del av parklandskapet, men er i dag gjengrodd og vanskjøttet. Det er foreslått rigg i området og
deler av området kan eventuelt revegeteres til grøntområder eller jordbruksland etter endt
anleggsperiode. Ingen øvrige naturressurser blir berørt av tiltaket.
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Figur 10. Ved Smithestrøm gård vil riggområde og foreslått trase krysse over et skrotemarksområde
(beige). Tidligere har arealet vært en del av parkanlegget rundt gården, men er i dag vanskjøttet og
uten verdi for jordbruk. Sort stiplet angir mulig riggområde.

Figur 11. Ved Smithestrøm gård vil riggområde og foreslått trase krysse over et skrotemarksområde
(oransje). Tidligere har arealet vært en del av parkanlegget rundt gården, men er i dag vanskjøttet og
uten verdi for jordbruk. Rødt angir mulig riggområde.
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4.2.4 Korridor Sundland øst
Traseen berører et mindre skogholt rett etter vinklingen fra Sørlandsbanen. Berørte områder består
videre av mindre områder med uproduktiv skog, skrotemark og opparbeidede plener og grøntområder
frem til tunnelpåhugg.

Figur 12. I figuren vises korridor for tospors jernbane (rød) og foreslått riggområder (sort skravur) på
bakgrunn av digitale markslagskart for jordbruk og skogbruk (AR5).

Til vens tre

Figur 13. Traseen krysser over skrotemark og opparbeidete plener og grøntområder.
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4.2.5 Korridor Sundland vest
Traseen og planlagt riggområde vil medføre inngrep i et område som i AR5 er vurdert til å være
fulldyrket mark. Under befaringen var området svært fuktig og preget av nitrofile gressarter. Området
later til å være i hevd og benyttet til gressproduksjon.

Figur 14. I figuren vises korridor for tospors jernbane (rød) og foreslått riggområder (sort skravur) på
bakgrunn av digitale markslagskart for jordbruk og skogbruk (AR5).

l vens tre

Figur 15. Ved Sundland Vest vil traseen og riggområdet legges over et område som i kartverket er
klassifisert som fulldyrket mark, men som i dag brukes til gressproduksjon.
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Tabell 3. Beregnet arealtap fordelt på ulike klasser av jordbruksmark og skogbonitet (i dekar).
Jordbruk
Skogbruks bonitet
Fulldyrket
Overflatedyrket
Innmarksbeite
Høy
Middels
Rigg anlegg
9,3
Bane anlegg
0
Bane drift
0

Lav

4.2.6 Korridor Pukerud
Det ligger to fulldyrkede jorder på nordsiden av dagens Sørlandsbane som kan bli berørt av
anleggsbeltet langs denne traseen. Ved Pukerud vil traseen legges i kulvert under områder som i dag
er verdifull fulldyrket mark. Området er i full drift, men i vedtatt kommuneplan er disse
landbruksområdene omregulert til boligbebyggelse. Avgjørelsen ble påklaget av Fylkesmannens
landbruksavdeling, men etter mekling er nå kommunenes vedtak endelig. Området er fremdeles ikke
detaljregulert og Drammen kommune er usikker på når en utbygging vil komme.

Figur 16. Ved Pukerud vil traseen og riggområdet legges over verdifulle, fulldyrkede jorder.

Figur 17. I figuren vises korridor for tospors jernbane (rød) og foreslåtte riggområder (sort skravur) på
bakgrunn av digitale markslagskart for jordbruk og skogbruk.
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Tabell 4. Beregnet arealtap fordelt på ulike klasser av jordbruksmark og skogbonitet (i dekar).
Beregnet beslag i anleggsperioden for to spor og anleggsbelte (100 m). I driftsfasen for to spor (50 m).
I tillegg anslåtte arealbeslag i anleggsfasen til riggområde.
Jordbruk
Skogbruks bonitet
Fulldyrket
Overflatedyrket
Innmarksbeite
Høy
Middels
Lav
Rigg anlegg
35,0
Bane anlegg
50,0
3,5
Bane drift
0

4.3

Tunneltraseene

Det er foreslått fire ulike tunnelalternativer som alle kan føres frem til det nordre eller det søndre
tunnelpåhuggalternativet i Kobbervikdalen. I sum blir det relativt store områder som potensielt kan bli
berørt av tunneldrivingen i fjellet under. Sprenging og boring i fjellet vil i områder med liten
fjelloverdekning kunne ha en betydelig effekt på grunnvannstanden dersom ikke tunnelen tettes
tilstrekkelig. Det er i IC-prosjektet satt et mål om å begrense grunnvannsenkning og et eget team av
hydrogeologer arbeider med i identifisere sårbare områder og fastsette anbefalinger om tettekrav.
Det forutsettes derfor at det settes tettekrav som gjør at skog- og jordbruksområdene over tunnelene
ikke skal bli nevneverdig påvirket av tunnelene på strekningene mellom tunnelpåhuggene. I senere
detaljeringsfase vil det gjennomføres mer detaljerte vurderinger av dette og eventuelle avvik fra dette
postulatet vil da kunne vurderes og omtales nærmere.
Som beskrevet i kapittel 4.1.2 kommer ingen av tunneltraseene i konflikt med mineral-, grus- og
pukkressurser.
Som beskrevet i kapittel 4.1.3 vil tunnelen i Pukerud-alternativet trolig medføre noe større ulempe for
vannressurser da denne tunnelen går gjennom områder på Konnerud med flere energibrønner.

4.4

Dagsone Kobbervikdalen

Dagsonen i Kobbervikdalen ligger i området mellom Fjellsveien og dagens Vestfoldbane. Terrenget er
bratt, 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. Jordbruksressursene er betydelige i området, mens berørte skogområder i liten grad drives
aktivt.
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Figur 18. I figuren vises korridor for tospors jernbane (rød) og foreslått riggområder (sort skravur) på
bakgrunn av digitale markslagskart for jordbruk og skogbruk (AR5).
n

s

t

r

Alternativ 160 km/t
Det nordligste forslaget til tunnelpåhugg, for banehastigheter på opptil 160 km/t, vil slå ut i nedre deler
av innmarka til Thorrud gård. Arronderingsmessig er området preget av ravinene som finnes på begge
sider av teigen og den bratte skråningen ned mot dagens jernbane. Et mindre område akkurat ved
foreslått tunnelpåhugg er i kartverket kategorisert som innmarksbeite, mens øvrig innmark er fulldyrket
mark som hovedsakelig benyttes til forproduksjon. Skogen som står nedover skråningen og nede i
ravinene står oppført som høybonitets lauvskog. Som skogressurs er det trolig kun til ved det er
aktuelt å hugge i området.

Tabell 5. Beregnet arealtap for rigg fordelt på ulike klasser av jordbruksmark og skogbonitet (i dekar).
Jordbruk
Skogbruks bonitet
Fulldyrket
Overflatedyrket Innmarksbeite
Høy
Middels
Lav
11
3
29
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Alternativ 200 km/t
Det sørlige tunnelpåhugget, for banehastigheter på opptil 200 km/t, vil trolig komme i en bratt
bergvegg som ligger tett på dagens Vestfoldbane. I dette smale området er det plantet en del gran
som pr. i dag er langt fra hogstmoden. I AR5 er området vurdert til å være blandingsskog på høy
bonitet. Riggområdet som ligger i tilknytning til dette er beskrevet i forrige avsnitt.
Det vil måtte anlegges en ny bro over E18 og anleggelsen av denne vil medføre inngrep i verdifulle
fulldyrkede jordbruksområder.
Tabell 6. Beregnet arealtap for rigg fordelt på ulike klasser av jordbruksmark og skogbonitet (i dekar).
Jordbruk
Skogbruks bonitet
Fulldyrket
Overflatedyrket Innmarksbeite
Høy
Middels
Lav
24
13

Alternativ 160-200 km/t
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. Alternativet vil i svært
liten grad komme i konflikt med naturressurser. Traseen vil berøre de samme områdene som er avsatt
til riggområdet. Her vokser det i dag en smal stripe med plantet gran i lav hogstklasse.
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5 VERDI
5.1

Dagsone Drammen

5.1.1 Drammen stasjon
Området har ingen verdi for naturressurser.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.1.2 Gulskogen stasjon
Området har ingen verdi for naturressurser.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.1.3 Korridor Vest for Nybyen
Området har ingen verdi for naturressurser.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.1.4 Korridor Sundland øst
Området har ingen verdi for naturressurser.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.1.5 Korridor Sundland vest
I anleggsfasen vil rigg- og anleggsbelt legge beslag på ca. 9,3 dekar med fulldyrket mark. Området
benyttes i dag til gressproduksjon.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.1.6 Korridor Pukerud
Traseen og riggområder vil anlegges på områder hvor det i dag er verdifull fulldyrket mark. I
anleggsfasen vil rigg og anleggsbelte legge beslag på nærmere 85 dekar fulldyrket lettdrevet mark.
Det påpekes at jordbruksområdene i gjeldende kommuneplan er omregulert til boligbebyggelse.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
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Tunnelstrekningen

5.2.1 Tunnelstrekning Vest for Nybyen
Det ligger 4 energibrønner i området som vil kunne bli påvirket av tiltaket. Ingen øvrige naturressurser
vil bli påvirket av tiltaket.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.2.2 Tunnelstrekning Sundland øst
Det ligger 4 energibrønner i området, hvorav en nærmere traseen enn 50 meter. Ingen øvrige
naturressurser vil bli påvirket av tiltaket.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.2.3 Tunnelstrekning Sundland vest
En energibrønn og en grunnvannsbrønn ligger nærmere traseen enn 300 meter. Ingen øvrige
naturressurser vil bli påvirket av tiltaket.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.2.4 Tunnelstrekning Pukerud
Det ligger 11 energibrønner i sonene 300 meter fra traseen samt 3 grunnvannsbrønner nærmere enn
50 meter. Ingen øvrige naturressurser vil bli påvirket av tiltaket.
Liten

Middels

Stor

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

5.3

Dagsone Kobbervikdalen

5.3.1 160 km/t på eksisterende jernbanebru
Et mindre område akkurat ved foreslått tunnelpåhugg er i kartverket kategorisert som innmarksbeite,
mens øvrig innmark er fulldyrket mark som hovedsakelig benyttes til forproduksjon. Skogen som står
nedover skråningen og nede i ravinene står oppført som høybonitets lauvskog. Som skogressurs er
det trolig kun til ved det er aktuelt å hugge i området.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
5.3.2 200 km/t på ny jernbanebru
I dette smale området er det plantet en del gran som pr. i dag er langt fra hogstmoden. I AR5 er
området vurdert til å være blandingsskog på høy bonitet. Det vil måtte anlegges en ny bro over E18 og
anleggelsen av denne vil medføre inngrep i verdifulle fulldyrkede jordbruksområder øst for E18.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
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5.3.3 160-200 km/t på ny jernbanebru
I dette smale området er det plantet en del gran som pr. i dag er langt fra hogstmoden. I AR5 er
området vurdert til å være blandingsskog på høy bonitet. Området vil uansett bli berørt av planlagt
riggområde.
Liten

Middels

Stor

|-----------|------------|------------|
▲
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6 OMFANG OG KONSEKVENS
Omfang vurderes på en skala fra stort negativt- til stort positivt omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens vurderes på en skale fra stor negativ- til stor positiv konsekvens:
Stor negativ

Middels
negativ

Liten
negativ

---

--

-

6.1
6.1.1

Ingen

Liten positiv

Middels
positiv

Stor positiv

+

++

+++

Dagsone Drammen
Drammen stasjon

Omfang
Intet omfang for naturressurser verken i anleggs- eller driftsfase.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
Ingen konsekvens for naturressurser.
Konsekvens: Ingen (0)

6.1.2

Gulskogen stasjon

Omfang
Intet omfang for naturressurser verken i anleggs- eller driftsfase.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
Tiltaket vurderes til å ha ingen konsekvenser for naturressurser.
Konsekvens: Ingen (0)
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Korridor Vest for Nybyen, alle alternativ

Omfang
Intet omfang for naturressurser verken i anleggs- eller driftsfase.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
tpositivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
Ingen konsekvens for naturressurser.
Konsekvens: Ingen (0)

6.1.4

Korridor Sundland øst, kryssing over Sørlandsbanen

Tiltaket vil medføre ingen konsekvens for naturressurser i anleggs- eller driftsfase.
Konsekvens: Ingen (0)

6.1.5

Korridor Sundland vest, kryssing under Sørlandsbanen

Omfang
Anleggsfase: I anleggsfasen vil rigg- og anleggsbeltet legge beslag på ca. 9,3 dekar med fulldyrket
mark. Området benyttes i dag til gressproduksjon. I anleggsfasen vil ikke dette arealet kunne utnyttes
og omfanget settes til lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfase: I driftsfasen vil jernbanen gå under bakken og det vil være mulig å restaurere
jordbruksarealene. Området er dog i null-alternativet omregulert til andre utbyggingsformål og
omfanget i driftsfasen settes følgelig til intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
I anleggsfasen vil konsekvensen være liten til middels negativ.
I driftsfasen settes konsekvensen til ingen konsekvens da jordbruksverdiene i null-alternativet er
omregulert til andre utbyggingsformål.
Vurdering av avbøtende tiltak
Anleggsgjennomføringen må planlegges i detalj med jordbruker for å kunne opprettholde produksjon
lengst mulig og forhindre inngrep i sådd åker. Matjorda må legges til side i ranker og tas vare på til
istandsetting av området etter endt anleggsperiode.
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Korridor Pukerud, kryssing under Sørlandsbanen

Omfang
Anleggsfase: I anleggsfasen vil rigg- og anleggsbeltet legge beslag på ca. 85 dekar med fulldyrket
mark. I anleggsfasen vil ikke dette arealet kunne utnyttes og omfanget settes til middels/stort negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfase: I driftsfasen vil jernbanen gå under bakken og det vil være mulig å restaurere
jordbruksarealene omtrent til dagens situasjon. Området er i kommuneplanen omregulert til andre
utbyggingsformål og dersom dette legges til grunn for null-alternativet vil konsekvensene i driftsfasen
være intet. I følge Drammen kommune hefter det stor usikkerhet til når dette vil skje, og om området
faktisk skal utbygges, og konsekvensgraden settes til liten negativ.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
I anleggsfasen vil konsekvensene være middels til store negative.
I driftsfasen settes konsekvensen til liten negativ.
Vurdering av avbøtende tiltak
Anleggsgjennomføringen må planlegges i detalj med jordbruker for å kunne opprettholde produksjon
lengst mulig og forhindre inngrep i sådd åker. Matjorda må legges til side i ranker og tas vare på til
istandsetting av området etter endt anleggsperiode dersom fremtidig utbygging av området lar vente
på seg.
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Tunnelstrekningen

6.2.1 Tunnelstrekningene
På tunnelstrekningene er det vedtatt å sette så strenge tettekrav at skogbruks og jordbruksarealer
over tunneltraseene ikke skal bli forringet av grunnvannsenkning. For samtlige alternativ settes
følgelig omfang og konsekvens til Intet omfang og ingen konsekvens.
For grunnvannsressurser vil enkelte energi- og grunnvannsbrønner kunne bli berørt. Det er fast
praksis at disse vil bli erstattet av utbygger ved etablering av alternative brønnløsninger. For brønneier
vil tiltaket følgelig ikke ha konsekvenser i driftsfasen, men i anleggsfasen vil dette arbeidet medføre
ulemper. For alternativ Pukerud vurderes konsekvensene i anleggsfasen til å være middels negative
grunnet at flere brønner blir berørt her. For øvrige alternativ er antallet brønner lavere og
konsekvensen settes til liten negativ.

6.3
6.3.1

Dagsone Kobbervikdalen
160 km/t på eksisterende jernbanebru

Omfang
Anleggsfasen: Tiltaket vil i anleggsfasen legge beslag på mindre areal med innmarksbeite, fulldyrket
jord samt medføre hogst i mindre arealer med høybonitets lauvskog nede i ravinedalene. Det ligger et
hestesenter i nærheten som er en viktig del av næringsvirksomheten på gården. Støy i anleggsfasen
kan få negative konsekvenser for denne driften. Omfanget vurderes til å være lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen: I driftsfasen vil det meste av berørte arealer fra anleggsfasen kunne istandsettes. Støy fra
togene vil ikke medføre noen vesentlig endring fra dagens tilstand. Omfanget vurderes til å være lite
negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
I anleggsfasen vil konsekvensen være middels negativ.
I driftsfasen vurderes konsekvensen til å være liten negativ.
Vurdering av avbøtende tiltak
Matjorda må legges til side i ranker og tas vare på til istandsetting av området etter endt
anleggsperiode. Anleggsgjennomføringen må planlegges i detalj med jordbruker for å kunne
opprettholde produksjon lengst mulig og forhindre inngrep i sådd åker. Det må opprettes tett dialog
med hestesenteret for å redusere mulige konflikter knyttet til støy i anleggsfasen.
6.3.2

200 km/t på ny jernbanebru

Omfang
Anleggsfasen: Traseen på vestsiden av E18 vil berøre mindre områder med plantet gran. Det vil måtte
anlegges en ny bro over E18 og anleggelsen av denne vil medføre inngrep i verdifulle fulldyrkede
jordbruks-områder øst for E18. I anleggsfasen vil de berørte arealene være relativt stor grunnet
anleggsbelter. Omfanget vurderes til å være middels negativt.
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Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen: I driftsfasen vil midlertidig beslaglagte jordbruksarealer i anleggsfasen kunne istandsettes
og tas i bruk på ny. Arealbeslagene av fulldyrket mark knyttet til bane, pilarer og fyllinger vil likevel
være relativt store. Omfanget vurderes til å være lite/middels.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
I anleggsfasen vil konsekvensen være middels negativ.
I driftsfasen vurderes konsekvensen å være liten til middels negativ.
Vurdering av avbøtende tiltak
Matjorda må legges til side i ranker og tas vare på til istandsetting av området etter endt
anleggsperiode. Anleggsgjennomføringen må planlegges i detalj med jordbruker for å kunne
opprettholde produksjon lengst mulig og forhindre inngrep i sådd åker.
6.3.3

Alternativ 160-200 km/t

Omfang
Anleggsfasen: Traseen på vestsiden av E18 vil berøre mindre områder med plantet gran som uansett
vil bli berørt av planlagt riggområde. Omfanget vurderes til å være lite negativt.

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Driftsfasen: Traseen vil legge beslag på en del av en smal tarm med plantet granskog. Omfanget
vurderes til å være lite.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
Intet Lite
negativt
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
▲
Konsekvens
I anleggsfasen vil konsekvensene være ingen til liten negativ.
I driftsfasen vurderes konsekvensene å være ingen til liten negativ.
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7 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER
7.1

Stasjoner

Anleggsfasen
Ingen konsekvens.
Driftsfasen
Ingen konsekvens.
Tabell 7: Konsekvenser stasjoner
Drammen st.
Samlet konsekvens
0

7.2

Gulskogen st.
0

Korridorer

Anleggsfasen
I anleggsfasen vil rigg og anleggsbelte medføre midlertidig beslag av fulldyrket mark ved Sundland
ved alternativ Sundland vest. Alternativet vurderes til å ha en liten negativ konsekvens i anleggsfasen.
Alternativ Pukerud vil medføre rigg og anleggsbelte i et stort, sammenhengende område med
fulldyrket mark. Konsekvensen vurderes til å være middels negativ i anleggsfasen. Øvrige alternativer
medfører ubetydelige konsekvenser for naturressurser.
I Kobbervikdalen vil Alternativ 160 km/t legge beslag på mindre areal med innmarksbeite og fulldyrket
mark vest for dagens Vestfoldbane. Støy i anleggsfasen kan få negative konsekvenser for driften av et
ridesenter i nærheten av tunnelportalen. Konsekvensen i anleggsfasen vurderes til å være liten
negativ.
Alternativ 200 km/t vil berøre mindre områder med plantet gran vest for Vestfoldbanen. Det vil måtte
anlegges en ny bro over E18 og anleggelsen av denne vil medføre inngrep i verdifulle fulldyrkede
jordbruksområder øst for E18. I anleggsfasen vil de berørte arealene være relativt stor grunnet
anleggsbelter. Konsekvensen vurderes til å være middels negativt.
Alternativ 160-200 km/t vil berøre et smalt skogområde med plantet gran som likevel vil bli berørt av
planlagt riggområde. Konsekvensen vurderes til å være ubetydelig til liten negativ.
Tabell 8: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Drammen, anleggsfasen.
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Nybyen,
Nybyen,
Nybyen,
øst,
over
under
under
over
samlet
Konsekvens anlegg
0
0
0
0

Sundland
vest,
under
-

Pukerud,
under

--

Tabell 9: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Kobbervikdalen, anleggsfasen
Kobbervikdalen 160 km/t
Kobbervikdalen 200 km/t
Kobbervikdalen 160-200
km/t
Samlet konsekvens
-0/-

Driftsfasen
Jordbruksområdene ved Sundland blir berørt i anleggsfasen, men er regulert til utbyggingsformål i
siste kommuneplan og konsekvensene i driftsfasen settes følgelig til ingen. Det er usikkerhet knyttet til
utbygging til boliger på Pukerud. Dette gir liten negativ konsekvens på grunn av inngrep i
jordbruksarealer, da de vil kunne være i drift i mange år fremover. Øvrige alternativer medfører
ubetydelige konsekvenser for naturressurser.
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I driftsfasen vil det meste av berørte arealer fra anleggsfasen for alternativ 160 km/t kunne
istandsettes. Støy fra togene vil ikke medføre noen vesentlig forverring i forhold til dagens situasjon for
ridesenteret. Konsekvensen for dette alternativet vurderes til å være lite negativt.
For alternativ 200 km/t vil midlertidig beslaglagte jordbruksarealer i anleggsfasen kunne settes i stand
og tas i bruk på ny, men arealbeslag knyttet til bane, pilarer og fyllinger vil likevel være relativt store og
permanente. Konsekvensen i driftsfasen vurderes følgelig til å være lite/middels negativ.
Alternativ 160-200 km/t vil legge beslag på et lite areal med produktiv skog som neppe vil være
drivverdig i driftsfasen. Konsekvensen av dette vurderes til å være ubetydelig til liten negativ.
Tabell 10: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Drammen, driftsfasen.
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Nybyen,
Nybyen,
Nybyen,
øst, over
over
under
under
samlet
Konsekvens drift
0
0
0
0

Sundland
vest, under

Pukerud,
under

0

-

Tabell 11: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Kobbervikdalen, driftsfasen
Kobbervikdalen 160 km/t
Kobbervikdalen 200 km/t
Kobbervikdalen 160-200
km/t
Samlet konsekvens
- /- 0/-

Rangering
På bakgrunn av konsekvensene i anleggs- og driftsfasen vurderes alternativ Pukerud til å være det
dårligste alternativet i dagsonen i Drammen. Alternativene Vest for Nybyen og Sundland øst rangeres
som de beste alternativene med minimale konsekvenser for naturressurser. Sundland vest medfører
mindre inngrep på et jorde og rangeres som noe dårligere.
I Kobbervikdalen vurderes alternativ 200 km/t som verst da denne løsningen medfører inngrep og
arealbeslag i de fulldyrkede jordene øst for E18, mens alternativ 160/200 km/t rangeres som best med
små konsekvenser for naturressurser.
Tabell 12: Oppsummering konsekvenser i anlegg- og driftsfase med rangering.
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Nybyen,
Nybyen,
Nybyen,
øst,
over
under
under
over
samlet
Konsekvens anlegg
0
0
0
0
Konsekvens drift
0
0
0
0
Rangering
1
1
1
1
Tabell 13: Oppsummering konsekvenser i anlegg- og driftsfase med rangering.
Kobbervikdalen 160 km/t
Kobbervikdalen 200 km/t
Konsekvens anlegg
Konsekvens drift
Rangering

2

-- /- 3

Sundland
vest,
under
0
2

Pukerud,
under

-3

Kobbervikdalen 160-200
km/t
0/0/1
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