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FORORD
Nasjonal transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar,
Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Det skal planlegges med sikte
på at utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden innen 2030. InterCity-prosjektet
skal planlegge en moderne dobbeltsporet jernbane der den ikke allerede er bygget ut eller er under
bygging mellom Oslo og Lillehammer, Halden og Skien.
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
Strømmorenen med tunnel gjennom Strømsåsen til Kobbervikdalen.
Foreliggende konsekvensutredning danner grunnlag for valg av korridor i kommunedelplan for
strekningen mellom Drammen og Kobbervikdalen. Kommunedelplanen inkluderer også nytt
dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen stasjon. Begge stasjonene forutsettes ombygd som følge
av tiltaket.
Revisjon i august 2016 omfattet endringer knyttet til fagtemaene kulturminner- og kulturmiljø og støy i
driftsfasen. På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert i november 2016 etter høringsperioden
for offentlig ettersyn. Alle underliggende fagrapporter er også revidert.
Planarbeidet for planstrekningen Drammen – Kobbervikdalen er gjennomført av Sverre Lerbak som
planleggingsleder, Torgeir Fossnes som assisterende planleggingsleder og Ingrid Rydholt som
prosjekteringsleder før sommeren 2016, Martin Fadum etter sommeren 2016.
Norconsult har vært rådgiver for planarbeidet med Svein Sørheim som oppdragsleder og
Edel H. Nordang og Stein Eriksen som assisterende oppdragsledere.

Oslo,
Mai 2016, revidert 12. august og 23.november 2016
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SAMMENDRAG
På bakgrunn av ny kunnskap er rapporten revidert etter offentlig ettersyn. For korridor Vest for Nybyen
har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata.
Konnerudgata blir ikke berørt. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg av løsning. For
løsmassetunnel foreligger det økt kunnskap knyttet til omfang av anleggsarbeidene og utstrekning i
tid. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at traséen ikke kan gå under
trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen og vil i dermed større grad berøre
bebyggelsen og gi økte investeringskostnader. Det er også avklart at sporområdet til dagens
Vestfoldbane vil bli frigitt når nytt dobbeltspor er tatt i bruk. Framtidig arealbruk er ikke avklart.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og
rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Revisjon i august 2016 omfattet endret verdivurdering av kulturminner for område sør for Professor
Smiths alle, samt en utvidelse av strekningen som er støyberegnet til gjeldende parsellslutt i
Kobbervikdalen. Rapporten og underliggende fagrapporter revidert med bakgrunn i nye innspill og
forutsetninger. Endringer som er gjort er oppsummert i et eget notat: «Endringer etter offentlig
ettersyn».
Innledning
Hensikten med konsekvensutredningen er å utarbeide et grunnlag for valg av korridor for
Vestfoldbanen mellom Drammen og Kobbervikdalen. Utredningen skal klarlegge hvilke virkninger
tiltaket vil ha for miljø og samfunn. Vurderingene synliggjør i hvilken grad viktige mål for prosjektet
oppnås og skal være grunnlag for anbefaling av korridor.
Det er tidligere utarbeidet en konseptvalgutredning for IC Vestfoldbanen som fastlegger at traseen
skal legges i tunnel på store deler av strekningen. I dag går traseen i dagen, til dels gjennom
konsentrerte boligområder.
Tiltaket omfatter i tillegg til ny trasé for Vestfoldbanen, en ombygging av både Drammen og Gulskogen
stasjoner, samt nytt dobbeltspor på strekningen mellom Drammen og Gulskogen. Samlet sett vil dette
bety et stort løft for Drammen by og tiltaket tilrettelegger for et fremtidsrettet og miljøvennlig
transportsystem.
Drammen stasjon er et viktig knutepunkt, både for person- og godstrafikk på jernbane. Stasjonen
ligger tett inntil Bybrua, som er del av byaksen som forbinder byen på hver sin side av Drammenselva.
Mellom Drammen og Gulskogen ligger Sundlandområdet, der store arealer benyttes til
jernbanerelaterte formål, bl.a. verksteder. Deler av området er satt av til byutviklingsformål. Det er
også planer om fortetting og utbygging rundt Gulskogen stasjon.
Konseptvalgutredningen viser en trasé som føres mellom dagens trasé for Vestfoldbanen og
Smithestrøm gård. Dette er en av korridorene som er utredet. I tillegg er det utredet tre korridorer med
avgrening lenger vest. Alle traseene forutsetter planskilt kryssing av Sørlandsbanen. I Kobbervikdalen
er det vurdert traseer for to ulike hastigheter.
Fremføring av ny trasé for Vestfoldbanen gjennom Strømsåsen, betyr at traseen føres gjennom et tett
befolket område. Utbyggingen vil berøre private eiendommer i større eller mindre grad. Det er i
trasévurderinger og vurdering av gjennomførbarhet søkt å oppnå en mest mulig skånsom
anleggsgjennomføring med tanke på beboere i området. På dagstrekningen i Kobbervikdalen kommer
anleggsgjennomføringen i mindre grad i berøring av boliger.
Konsekvensutredningen
Det er gjennomført vurderinger knyttet til konsekvenser for ikke prissatte tema for ferdig anlegg
(nærmiljø og friluftsliv, byutvikling, kulturminner og kulturmiljø, landskapsbilde, naturressurser og
naturmiljø), samt konsekvenser i anleggsfasen. Utredningen omfatter også en risiko- og
sårbarhetsanalyse, og temaet flom og stormflo er vurdert spesielt. Det er gjennomført overordnede

6

støyberegninger som grunnlag for den økonomiske analysen, vurdering av konsekvenser for nærmiljø
og konsekvenser i anleggsfasen.
Det er tidligere gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av å bygge ut InterCity-strekningene på
Østlandet. Beslutningen om å bygge ut dobbeltspor er allerede tatt. Det er i foreliggende utredning
gjennomført en økonomisk analyse der hensikten har vært å rangere de aktuelle traseene etter
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I analysen sammenlignes derfor de aktuelle traseene ikke med
dagens situasjon, men med hverandre.
Korridor Vest for Nybyen
Korridoren følger felles trasé for Sørlandsbanen og
Vestfoldbanen ut fra Drammen stasjon, og grener av
like vest for dagens Vestfoldbane. Området sør for
Sørlandsbanen og nord for dagens Vestfoldbane
brukes i dag til jernbanerelatert bebyggelse.
Korridoren går gjennom et grøntområdet knyttet til
lystgården Smithestrøm. Området er en felles
møteplass og et rekreasjonsområde for
lokalbefolkningen. Selve lystgården med parken
rundt er et viktig identitetsskapende element. Med bakgrunn i byvekst vil tilgang til gode friområder og
steder for rekreasjon få økt betydning. Grøntområdet er i kommuneplan avsatt til boligbebyggelse,
men regulering foreligger ikke. Videre går korridoren gjennom villabebyggelsen i Strømsåsen.
Det er utredet tre alternative løsninger for planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i
denne korridoren:




«Vest for Nybyen under»: Det utgående sporet for Vestfoldbanen legges i kulvert under
Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård
«Vest for Nybyen under samlet»: Sporene (både ut- og inngående) for Vestfoldbanen
legges samlet i kulvert under Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård
«Vest for Nybyen over»: Det inngående sporet for Vestfoldbanen legges på bru over
Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård

Å etablere en åpen byggegrop for en betongkulvert helt inn mot påhugget for bergtunnelen er vurdert
å være et svært omfattende anleggsarbeid og vil utgjøre et stort inngrep for beboerne. Ved åpen
byggegrop vil et større antall boliger måtte innløses og rives.
Det forutsettes å drive løsmassetunnel på den siste strekningen inn mot i Strømsåsen. 2-3 boliger vil
måtte rives da de blir liggende i området over kulvert med åpen byggegrop. Anslagsvis 10 boliger over
løsmassetunnelen må påregnes innløst. Totalt blir ca. 12-13 boenheter direkte berørt. Beboere må
flytte ut i en periode, men vil kunne ha forkjøpsrett på å kjøpe og flytte tilbake dersom ønskelig. Det
kan tenkes at noen ønsker å bo i boliger over løsmassetunnelen, og dette vil kunne være mulig under
visse betingelser. På strekningen med åpen byggegrop må de viktigste veiene midlertidig legges om
slik at midlertidig bru over byggegropen kan etableres og tas i bruk.
Vurderinger knyttet til de ikke prissatte konsekvensens, viser at alternativene med kryssing under
Sørlandsbanen vil ha ubetydelig konsekvens når anlegget står ferdig, da arealene i stor grad kan
tilbakeføres til dagens situasjon.
«Vest for Nybyen over» vil ha stor negativ konsekvens på grunn av beslagleggelse av verdifulle
områder, samt nærføring til Smithestrøm gård. Den lange og høye brukonstruksjonen vil ha stor
visuell innvirkning på den nærmeste bebyggelsen og grøntområdet rundt Smithestrøm gård. Brua og
tilhørende trasé i dagen vil i tillegg fungere som en barriere og legge begrensninger både på utvikling
av området og på mulighetene for lek og fritidsaktiviteter. Både brua gjennom området og økningen i
togtrafikk medfører at nærliggende bebyggelse blir mer støyutsatt enn tidligere.
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Korridor Sundland øst
Korridoren følger Sørlandsbanen etter avgrening fra
dagens Vestfoldbane og grener av ved
Strømsgodset kirke. Det utgående sporet føres på
bru over Sørlandsbanen.
En løsning med Vestfoldbanen i kulvert under
Sørlandsbanen i denne korridoren, vil blant annet
være i konflikt med planlagt ny Tilfartsvei vest og er
derfor ikke utredet.
Også dette alternativet vil kreve lange og dype
byggegroper inn i eksisterende bebyggelse og det legges til grunn en løsning med løsmassetunnel for
å begrense inngrepene. Omfanget av berørte boliger blir noe større enn i korridor Vest for Nybyen.
Med løsmassetunnel må anslagsvis 2-4 boliger rives mens anslagsvis ti boliger antas å måtte innløses
uten riving, samlet blir ca. 12-14 boenheter direkte berørt.
Alternativet medfører betydelige negative konsekvenser knyttet til byutvikling, nærmiljø, kulturmiljø og
landskapsbilde. Tiltaket vil komme i stor konflikt med Sundhaugen bru og kulturmiljøet ved
Strømsgodset kirke. Sporområdet mellom kirken og Smithestrømsveien vil måtte utvides, og
brukonstruksjonen blokkerer for muligheten til å opprettholde gangforbindelsen mellom Sundhaugen
og Strømsåsen. Barrierevirkningen av eksisterende Sørlandsbane forsterkes og sammenhengen
mellom bydelene Sundland og Grønland svekkes betydelig.
Den nye jernbanebrua vil dominere utsikten fra den nærmeste bebyggelsen på Sundhaugen.
Grøntområdet vil bli brutt opp og være mindre egnet for rekreasjon. Eksisterende boliger vil bli mer
utsatt for støy enn tidligere, både som følge av økningen i togtrafikk og jernbanebrua over området.
Det eksisterende boligområdet i øst og det planlagte byområdet i vest ligger svært tett inntil ny
jernbanetrasé. Bokvalitet og oppholdskvalitet i tilliggende områder vil derfor påvirkes sterkt negativt.
Kryssing av Professor Smiths alle vil medføre inngrep i trealleen langs gaten, og deler av trerekkene
som rammer inn Strømsgodset kirke og kirkegård vil antakelig raseres.
Korridor Sundland vest
Korridoren følger Sørlandsbanen etter avgrening
fra dagens Vestfoldbane og grener av etter
Strømsgodset kirke. Det utgående sporet for
Vestfoldbanen legges i kulvert under
Sørlandsbanen. Korridoren krysser videre
Sundland og inn i åsen i vest for Sundland trafo.
Det etableres en åpen byggegrop inn mot
påhugget for bergtunnelen. Berørte veier må
midlertidig legges om slik at midlertidig bru over
byggegropen kan etableres og tas i bruk.
Omfanget av bygninger som må rives vest for Sundland trafo er vurdert å være minimum én
firemannsbolig og to eneboliger. I tillegg vurderes én firemannsbolig og én enebolig innløst uten riving
pga. nærhet til anleggsområdet og ulemper i anleggsfasen. Anslagvis 11 boenheter vil bli direkte
berørt i dette alternativet.
Tiltaket vil føre til inngrep i det sårbare kulturmiljøet rundt kirken. Breddeutvidelsen av korridoren på
nordsiden av Sørlandsbanen kan få betydelige konsekvenser for Strømsgodset kirkegård.
Sannsynligvis må så godt som hele den trerekken fjernes som i dag danner ramme rundt kirkegården
mot syd.
Alternativet vil gå i kulvert under verkstedsområdet på Sundland og innebærer riving av noen av
verkstedbygningene som har verneverdi. Dette er blant annet teglsteinsbygg som er en viktig del av
det opprinnelige verkstedsanlegget.
Når byggearbeidene er avsluttet vil kulverten være overdekket, og området kan settes i stand slik det
opprinnelig var. Området som er avsatt til sentrums- og boligformål vil kunne bygges ut, men med
noen restriksjoner. Økningen i togtrafikk medfører at deler av bebyggelsen på Sundland vil bli noe mer
støyutsatt.
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Korridor Pukerud
I korridoralternativet «Pukerud» krysser det
utgående sporet for Vestfoldbanen under
Sørlandsbanen like etter Gulskogen stasjon. Det
etableres en åpen byggegrop for kulvert frem til
bergpåhugg. Alternativet kommer best ut i
vurderinger knyttet til konsekvenser i
anleggsfasen da denne korridoren har lengst
avstand til bebyggelse.
Det berørte området er i dag fulldyrket mark, men er i kommuneplanen avsatt til boligarealer. Det
foreligger ingen vedtatt reguleringsplan for dette, og det er usikkert når en eventuelle utbygging vil
skje. Når anlegget er ferdigstilt vil jernbanen gå under bakken og det vil være mulig å tilbakeføre
jordbruksarealene.
Boligområder langs traseen vil bli mer utsatt for støy enn tidligere, som følge av økt togtrafikk på
strekningen mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Arealet som er avsatt til boligformål vil
kunne bygges ut, men med noen restriksjoner. Alternativet har konsekvenser for den foreliggende
reguleringsplan for Gulskogen vest, der det er planer om en ny veiforbindelse mellom Gosen og Øvre
Eiker vei. Alternativet vil kreve en revurdering av veitraseen, samt omregulering av atkomster og
boligformål nærmest jernbanetraseen.
Dersom kapasitetsmålene skal oppfylles og være sammenlignbar med de andre korridorene må det
innføres fire spor på strekningen fra Drammen til Pukerud. Dette medfører sannsynligvis riving av 6
firemannsboliger vest for Gulskogen stasjon, og ca. 24 boenheter blir direkte berørt.
Tunnel og tverrslag
Alle korridorene har en lang bergtunnel. Opprettholdelse av vannbalansen for et sårbart område på
overflaten når en tunnel skjærer igjennom berget. Målet er å redusere faren for drenering av vann og
bekker til et minimum. Det settes derfor strenge tettekrav til tunnelen der sporet vil passere under de
sårbare områdene.
Det forutsettes at det benyttes 2-3 tverrslag (hjelpetunneler) for atkomst til jernbanetunnelen avhengig
av hvilken korridor som blir valgt. 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 «Pukerud» drives det fra 3
tverrslag, samt fra endene.
Det er først og fremst arealbeslag, støy og luftforurensning som slår ut negativt for omgivelsene for
anleggsarbeidet ved tverrslagene. For alle tunnelkorridorene er anbefalt tunnelløsning dobbeltsporet
tunnel med rømningstunnel for hver 1000 m.
Traseer i Kobbervikdalen
I driftsfasen er de ikke prissatte konsekvensene noe negative for alle alternativene. Konsekvensene er
små og ved valg av trasé er det forhold knyttet til kjøretid som tillegges mest vekt.
Ett av resultatmålene for prosjektet er å tilrettelegge for høy hastighet. I utgangspunktet skal ny trase
dimensjoneres for 250 km/t dersom det ikke medfører betydelige tilleggskostnader i forhold til 200
km/t. I Kobbervikdalen er det urealistisk med en hastighet på 250 km/t, men hastighet på 200 km/t kan
derimot utnyttes av de aktuelle togene. En overordnet vurdering av kjøretid på Vestfoldbanen viser at
200 km/t i Kobbervikdalen er nødvendig for å nå målet om 1 times kjøretid mellom Oslo og Tønsberg.
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Sammenstilling av de ikke prissatte konsekvensene
Vest for Nybyen med kryssing under Sørlandsbanen er best ved vurdering av ikke prissatte
konsekvenser. I tabellen under er de ikke prissatte konsekvensene sammenstilt.
Tabell 1: Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser (uten vekting)
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Nybyen
Nybyen
Nybyen
øst
over
under
under
over
samlet
Byutvikling
-----Nærmiljø og friluftsliv
--0
0
--Kulturmiljø
-----/---Landskapsbilde
---/----/--/0
---/---Naturressurser
0
0
0
0
Naturmiljø
-/--/-Samlet konsekvens
--/---/0
- - - /- Rangering
5
2
1
6

Sundland
vest
under

Pukerud
under

---/----0
--/--/4

--/--/-3

«Vest for Nybyen under samlet» rangeres som det beste alternativet ved vurdering av ikke prissatte
konsekvenser. «Vest for Nybyen under» vurderes som tilnærmet lik, men vurderes å gi noe mer
negative konsekvenser for landskapsbilde på grunn av arealinngrepet i grøntdrag. Samlet sett er det
ikke mye som skiller disse to alternativene.
«Pukerud» er rangert som nummer tre og «Sundland vest» som nummer fire. Dårligst ut kommer de
alternativene som krysser over Sørlandsbanen, «Vest for Nybyen over» og «Sundland øst». I
vurderingene av Pukerud, er det ikke forutsatt en utvidelse til fire spor mellom Drammen stasjon og
avgreningspunktet ved Pukerud.
Prissatte konsekvenser
Den økonomisk analysen beregner den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av de ulike
alternativene, og er et direkte resultat av kjøretid, kjørelengde og investeringskostnader. Resultatene
fra analysen viser forskjellen i den samfunnsøkonomiske lønnsomheten sammenlignet med
referansealternativet «Vest for Nybyen under samlet». oppsummerer den økonomiske analysen:
Tabell 2: Investeringskostnader, netto nåverdi, forskjell fra referansealternativet (mill. 2015-kroner)
Vest for
Nybyen
over

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

Vest for
Nybyen
under

8 706

9 285

Vest for
Nybyen
under
samlet
(referanse)
9 219

Sundland
øst
over

Sundland
vest
under

Pukerud
under

8 797

10 402

9 907

8 062

8 598

8 537

8 146

9 632

9 174

605

-80

-

130

- 1 980

- 3 770

1

4

3

2

5

6

«Pukerud» har lengst kjøretid og kjørelengde. Beregningene viser at «Pukerud» har en netto nåverdi
som er 3.770 mill. kroner lavere enn «Vest for Nybyen under samlet» (referansealternativet). «Vest for
Nybyen over» har den høyeste nåverdien, og rangeres som det beste alternativet i forhold til prissatte
konsekvenser.
Jernbanestasjoner
Drammen stasjon bygges om og det etableres plattformer for 6 spor. I innledende fase av prosjektet er
det vurdert fem alternative utforminger (Minimumsalternativ (0), A, B, C og D) av stasjonen, i alle
alternativene forlenges plattformene mot vest. Felles for alternativer er at eksisterende gangkulvert
under sporene forlenges, og gjøres tilgjengelig fra elvepromenaden via plattform. I tre av alternativene
legges det til rette for atkomst til alle plattformer fra Bybrua (B, C og D)
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Drammen stasjon er utsatt for stormflo i Drammenselva, men minst sårbar i alternativ C og D, der
sporene under Bybrua heves. Deler av Bybrua må i disse alternativene bygges om for å få tilstrekkelig
fri høyde. Det er store fordeler knyttet til heving av sporene, både i forhold flom og tekniske anlegg.
Ved en heving forutsettes også en ombygging av dagens hovedatkomst, der første etasje og
underetasjen bygges om og gangkulverten utvides. Ombygging gir bedre kapasitet i gangkulverten og
betydelig forbedret lysinnfall til underetasjen. For øvrige tema vurderes ombyggingen av stasjonen å
ha kun små negative konsekvenser som følge av inngrepene i Bybrua og grøntarealet langs
elvepromenaden.
Både alternativ C og alternativ D er gode løsninger for Drammen stasjon, men samlet sett vurderes
alternativ D som den beste løsningen. Til forskjell fra alternativ C etableres det i dette alternativet
lange plattformer med bedre kurvatur til alle spor. Utforming av sporplanen i alternativ D er slik at
anlegget er mindre sårbart mot stormflo, da sporvekslene blir liggende på et høyere nivå. Alternativ D
har en sporplan som forutsetter valg av alternativ «Vest for Nybyen under samlet».
Gulskogen stasjon utvides og det etableres 4 spor til plattform. Det forutsettes en forlengelse av
plattformene og en utvidelse av stasjonsområdet mot nord. Ombygging av Gulskogen stasjon
vurderes også som positivt i forhold til byutvikling og nærmiljø, og åpner opp for et bedre togtilbud.
Konsekvenser for kulturminner vurderes som negativt, da stasjonsbygningen må rives og
sykkelparkeringen må flyttes.
ROS-analyse
Det er ikke identifisert uakseptabel risiko for noen av alternativene, verken i driftsfase eller
anleggsfase. Flom i Drammenselva vil ikke ha betydning for noen av de planlagte tiltakene. Stormflo i
Drammensfjorden vil være av stor betydning for områdene rundt Drammen stasjon. Flom i sidebekker
er det mest uforutsigbare elementet, fordi konsekvensen i stor grad vil være avhengig av om
flomveiene blokkeres eller ikke, samt kapasiteten til utslippsledningene.
Konsekvenser i anleggsfasen
I forbindelse med byggingen av jernbanen vil det bli behov for anleggsveier, riggområder og andre
midlertidige anlegg. I tillegg vil det bli behov for midlertidige omlegginger av veier, gang- og
sykkelveier, annen infrastruktur. Det vil også være behov for områder for å deponere
overskuddsmasser fra tunnel- og gravearbeidene. Det vil i enkelte områder pågå en betydelig
massetransport inn og ut av anleggsområdene. Dette vil kunne påføre omgivelsene ulemper med
anleggstrafikk, støy og støv, rystelser og fare for utslipp.
Ved vurdering av konsekvenser i anleggsfasen kommer «Pukerud» kommer best ut, da denne
korridoren har lengst avstand mellom bebyggelse og en god del av anleggsarbeidene. Alternativene
for Vest for Nybyen og Sundland øst med løsmassetunnel vurderes som nest beste alternativ. En
løsmassetunnel virker som et avbøtende tiltak både for omfanget av anleggsområdet og utbredelsen
av støy sammenlignet med åpen byggegrop hele veien til påslaget for bergtunnel. Korridor Sundland
vest vurderes som det dårligste alternativet. Sundland vest vil bygges med åpen byggegrop frem til
bergpåhugget og tunnelen vil bli drevet også fra bysiden, i tillegg til fra tverrslagene. Dette gir økt
anleggstrafikk, økt støy til omgivelsene og økt omfang av anleggsområdet sammenlignet med
alternativene med løsmassetunnel.
Måloppnåelse
Det er i konsekvensutredningen vurdert måloppnåelse i forhold til:






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

I forhold til funksjonalitet og kapasitet vurderes «Vest for Nybyen under samlet» som det beste
alternativet. For Drammen stasjon fremstår alternativene C og D som de totalt sett beste løsningene,
og alternativ D som det beste med bakgrunn i funksjonalitet og sårbarhet mot stormflo. Vurderinger
knyttet til trasé viser at stigningsforhold ikke vil være iht. Jernbaneverkets krav for «Vest for Nybyen
over» og «Sundland øst», samt for «Pukerud».
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Ved vurdering av kapasitet kommer alternativene Vest for Nybyen så vidt best ut, med alternativene
«Sundland øst» og «Sundland vest» på en delt andreplass. «Pukerud» har klart dårligst kapasitet.
Dersom tilbudskonseptet med økt trafikk på Sørlandsbanen legges til grunn, vil driftssituasjonen for
togene være lite robust. Det vil måtte påregnes forsinkelser i forbindelse med vedlikeholdsarbeider og
andre driftsavvik.
Det er en målsetting for IC-prosjektet om 1 time reisetid mellom Oslo og Tønsberg. Reisetiden
avhenger av kurvatur og lengde på traseen. Traseen er kortere desto tidligere avgreningen skjer etter
Drammen stasjon. Det er små forskjeller i opplevd reisetid da forskjellen kun er opp mot 3 minutter
sammenlignet med dagens situasjon. Alternativene i korridor Vest for Nybyen rangeres først i forhold
til dette målet, deretter «Sundland øst», «Sundland vest» og til sist «Pukerud».
Jernbaneverket står foran en rekke store jernbaneinvesteringer i årene som kommer. Det er derfor et
ønske om at investeringskostnadene holdes lave. Alternativene som forutsetter kryssing over
Sørlandsbanen har de laveste investeringskostnadene, det rimeligste alternativet er «Vest for Nybyen
over», deretter «Sundland øst». «Sundland vest» er det mest kostbare alternativet.
«Vest for Nybyen under» og «Vest for Nybyen under samlet» er de alternativene som samlet sett har
minst inngrep i natur, kultur- og landbruksinteresser. «Vest for Nybyen under samlet» rangeres som
det beste alternativet da det kommer noe bedre ut mht. konsekvenser for landskapsbilde. Videre
følger «Pukerud», «Sundland vest» og «Vest for Nybyen over». «Sundland øst» er den med størst
inngrep.
Alle alternativene tilrettelegger for miljøvennlig transport gjennom etablering av ny togtrasé. Lokale
forhold knyttet til nærmiljøet og arealinngrep, vil kunne gi både positive og negative konsekvenser
knyttet til ønsket tettstedutvikling og for beboerne i forhold til bl.a. mobilitet, barrierevirkninger og
trafikksikkerhet. «Vest for Nybyen under samlet» og «Vest for Nybyen under» vurderes som best fordi
konsekvenser i forhold til barrierevirkning og varig beslag av arealer som er viktig for byutvikling er
liten.
Anbefaling
I konsekvensutredningen er det vurdert seks alternativer i fire korridorer. Med bakgrunn i vurderingene
anbefales en ny trasé for Vestfoldbanen i korridor Vest for Nybyen med kryssing under
Sørlandsbanen.
Alternativene med kryssing under Sørlandsbanen i korridor Vest for Nybyen rangeres som de beste
alternativene ved vurdering av de ikke prissatte konsekvensene og har høyest måloppnåelse. For de
ikke prissatte konsekvensene er det små forskjeller mellom de to alternativene som krysser under i
korridor Vest for Nybyen. I forhold til funksjonalitet vurderes «Vest for Nybyen under samlet» som det
beste alternativet, da stasjonsløsningen på Drammen stasjon vil kunne bli mer funksjonell og mindre
sårbar for stormflo.
I samme korridor er «Vest for Nybyen over» utredet. Alternativet kommer dårlig ut i forhold til de ikke
prissatte konsekvensene og oppfyller ikke funksjonskravene for fall og stigning på trasé. Dette
alternativet anbefales ikke videreført.
«Sundland øst» krysser over Sørlandsbanen og konsekvensene er som for «Vest for Nybyen over»
svært negative for de ikke prissatte temaene. Alternativet oppfyller ikke funksjonskravene for fall og
stigning på trasé.
«Sundland vest» er rangert som det nest dårligste ved vurdering av de prissatte konsekvensene og
som nummer fire i forhold til de ikke prissatte konsekvensene. Sammenlignet med alternativene med
kryssing under Sørlandsbanen i korridor Vest for Nybyen, vurderes dette alternativet å ha flere
negative konsekvenser. Alternativet i denne korridoren har ingen spesielle fordeler som kan veie opp
de negative forholdene.
Selv om «Pukerud» er rangert som best ved vurdering av de ikke prissatte konsekvensene, kommer
det dårligst ut i ved vurdering av de prissatte konsekvensene og måloppnåelse. Traseen oppfyller ikke
krav til stigning og har klart dårligst kapasitet. Dersom det etableres 4 spor mellom Drammen stasjon
og avgrening ved Pukerud vil med stor sannsynlighet de ikke prissatte konsekvensene være mer
negative.
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1 INNLEDNING
1.1

Bakgrunn

Nasjonal transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar,
Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Det skal planlegges med sikte
på at utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030. InterCity-prosjektet skal
planlegge en moderne dobbeltsporet jernbane der den ikke allerede er bygget ut eller er under
bygging.
Moderniseringen av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsningen på Østlandet og har sin
forankring i Konseptvalgutredningen for InterCity (KVU IC) strekningen Oslo – Skien [3] og
Konseptanalyse Fremtidig areal- og sporbehov for Nedre Buskerud [4].
KVU IC anbefaler bygging av nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen og Kobbervikdalen etter en
korridor som vist i figur 1. Den viste korridoren går vest for Nybyen og svinger inn i åsen øst for
Smithestrøm gård. En jernbanetrasé i denne korridoren vil ha en lengde på ca. 9 kilometer hvorav det
meste av traseen ligger i tunnel. I Kobbervikdalen knytter traseen seg til eksisterende dobbeltspor mot
Skoger.
KVU IC er en plan på et overordnet nivå, og inneholder ingen detaljering av den fremtidige
sporsituasjonen ved Drammen stasjon og/eller avgreningen for Vestfoldbanen mot sør. Det fremtidige
behovet for utviklingen av Drammen stasjon, sammenhengen mellom sporene på stasjonen og
sporene vestover forbi Sundland mot Gulskogen stasjon omhandles ikke.

Figur 1: Anbefalt korridor for Drammen – Kobbervikdalen i KVU IC

1.2

Mål

Samfunnsmål og effektmål for InterCity Drammen-Kobbervikdalen er definert i Konseptdokumentet for
InterCity-strekningene [1]. Behov, mål og krav som er definert i KVU IC videreføres for IC-prosjektet.
Føringer gitt i NTP 2014-2023 [2] for utvikling av togtilbud og infrastruktur er å regne som absolutte
krav for IC-prosjektets måloppnåelse.
Samfunnsmål
Følgende samfunnsmål er definert for InterCity-prosjektet:
InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene godt sammen.
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Med miljøvennlig menes et transportsystem som:
o Er arealeffektivt (som følge av redusert behov for veiutbygging)
o Gir lavest mulig forurensende utslipp
o Gir minst mulig inngrep i verdifulle natur-, kultur- og landbruksinteresser
o Muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder som legger grunnlaget for et
redusert transportbehov
Med høy kvalitet menes et transportsystem som:
o Er pålitelig og tilstrekkelig robust til å tåle ytre påkjenninger som skyldes klimaforandringer
eller uforutsette hendelser
o Er effektivt, med kort reisetid, høy frekvens og høy punktlighet
o Har tilstrekkelig kapasitet for person- og godstransport som også takler avvikshåndtering
og fremtidig etterspørsel
o Er trafikksikkert, med færrest mulig trafikkulykker med drepte og alvorlig skadde
Med knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen menes et transportsystem som:
o Bidrar til å styrke bo- og arbeidsplassregionens attraktivitet
o Øker tilgjengeligheten mellom bysentra og tettsteder i korridoren og styrker
kollektivtilbudet mellom hovedstadsområdet og regionen, og derved avlaster Oslo
Effektmål
For Vestfoldbanen er det definert følgende overordnede effektmål:





Pålitelig togtilbud
o Bedre pålitelighet
Kort reisetid
o Kort reisetid mellom byer og tettsteder
o Kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokaliserte trafikknutepunkter
o Reisetid på 1 time Oslo – Tønsberg. Det er ikke definert reisetid for planstrekningen
Drammen - Kobbervikdalen
Høy kapasitet og frekvens
o Kapasitet til å dekke fremtidig etterspørsel etter transport for personer og gods både på
InterCity-tog og gjennomgående tog
o Høy frekvens

Jernbaneverket står foran en rekke store jernbaneinvesteringer i årene som kommer. Det er derfor et
ønske om at investeringskostnadene holdes lave.
For IC Drammen – Kobbervikdalen er det spesielt følgende mål som er viktige, og som vurderes i
konsekvensutredningen:






God funksjonalitet og kapasitet for banesystemet
Kort reisetid
Lave investeringskostnader
Minst mulig inngrep i natur-, kultur- og landbruksinteresser
Miljøvennlig transport og ønsket tettstedsutvikling
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2 GRUNNLAGET FOR KONSEKVENSUTREDNINGEN
2.1

Planprogrammet

I tråd med Plan- og bygningsloven er det utarbeidet et planprogram som avklarer innhold, geografisk
og tematisk avgrensing og medvirkning i planarbeidet. Planprogram ble fastsatt 24.11.2015, og er
utarbeidet av Jernbaneverket i samråd med Drammen kommune. Planprogrammet inneholder også
dokumentasjon av tidligere forkastede alternativer.
Figuren under viser planområdet.

Figur 2: Planområde

2.2

Metode

Prissatte konsekvenser utredes med fokus på beslutningsrelevante tema. Full konsekvensutredning
med samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket er utført i forbindelse med KVU IC [15].
Ved utredning av ikke prissatte konsekvenser er metoden i Statens vegvesens Håndbok V712
Konsekvensanalyser [6] benyttet. Håndboka beskriver metode for fem fagtemaer: landskapsbilde,
nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser. For byutvikling er metoden forsøkt
tilpasset i størst mulig grad, slik at grad av konsekvens blir sammenlignbar. For støy er det er både
gjort kvalitative vurderinger og overordnede kostnadsvurderinger. Kostnadene knyttet til
støyskjermingstiltak ligger inne i investeringskostnadene. De kvalitative vurderingene er benyttet ved
vurdering av konsekvenser for nærmiljøet.
For de ikke prissatte konsekvensene er sammenligningsgrunnlaget dagens situasjon. Dagens
situasjon vil i praksis si planområdets og influensområdets tilstand og bruk i dag, samt foreliggende
planer for fremtidig bruk og forventet tilstand dersom de ikke var gjenstand for jernbaneutbygging.
Utredningen av temaene skjer i en tre-trinns prosess som begynner med å beskrive og vurdere
temaets status og verdi innenfor influensområdet. Dagens verdi av et område blir fastlagt langs en
tredelt skala som spenner fra liten verdi til stor verdi.
Trinn to er en vurdering av hvilken type og grad av omfang (positivt eller negativt) det planlagte
utbyggingsalternativet medfører for de enkelte fagtema. Omfangsvurderingene består i å vurdere type
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og omfang av mulige virkninger dersom tiltaket
gjennomføres. Omfanget blir vurdert ut fra en skala fra
stort positivt omfang til stort negativt omfang.
Trinn tre er en vurdering av konsekvens basert på en
syntese av verdi og omfang. 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.
Avbøtende tiltak og hvordan disse vil kunne endre
konsekvensen for det aktuelle delmiljøet og de enkelte
brukergruppene vurderes. Dersom aktuelt, vurderes
behov for oppfølgende undersøkelser.
Influensområdet for hvert tema defineres som
tilgrensende arealer som blir påvirket av det planlagte
tiltaket. Størrelsen på influensområdet vil variere fra
fagtema til fagtema.
Ved sammenstilling av konsekvensene er alle
fagtemaene vektlagt like mye.

Figur 3: Konsekvensvifta [6].

2.3
2.3.1

Viktige føringer
Utredning av fremtidig areal- og sporbehov for Nedre Buskerud

I 2013-2014 ble det gjennomført en utredning av fremtidig areal- og sporbehov for Nedre Buskerud.
Gjennom utredningen ønsket man å avklare hvordan ny Vestfoldbane kan føres til/fra Drammen
stasjon og hvordan dette har betydning for arealbruken på Strømsø, og for utviklingen av
sporområdene før og etter Drammen stasjon. Utredningen anbefalte bl.a. at det skal være planskilt
kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vest for Drammen stasjon. Ulike konsepter
inkludert avgreningen for Vestfoldbanen, ble utviklet og vurdert.
Utredningen med supplerende vurderinger viser at konseptalternativet kalt «Stasjon Strømsø light»
(med Drammen stasjon lokalisert som i dag) var det konseptet som kom best ut og som ville resultere
i høyest kostnadseffektivitet.
Konseptet med Drammen stasjon lokalisert som i dag er derfor anbefalt å ligge til grunn for den videre
utviklingen av jernbanen i Nedre Buskerud. En rendyrking av dagens retningsdrift (hvor trafikken i én
retning er samlet på samme side av stasjonen) vil kunne betjene trafikken over Drammen stasjon i et
2040-perspektiv, og løsningen vil kunne fungere uten bygging av ny jernbanebru over Drammenselva.
Det er også positivt at Vestfoldbanen kan grenes av på flere steder vest for stasjonen i dette
alternativet.
Jernbaneverkets ledelse vedtok i mars 2015 at dette konseptet skal legges til grunn for InterCityutbyggingen.

17

2.3.2

Kommuneplanens arealdel 2014-2036, Drammen kommune

I forhold til arbeidet med plan for nytt dobbeltspor, vil kommuneplanens arealdelen som knyttes til
langsiktige arealvurderinger, være den viktigste overordnede planen å forholde seg til. Aktuelle utsnitt
av forslag til ny arealdel, er vist i , Figur 5 og Figur 6.
Arealet ved Sundland og Grønland er i kommuneplanen avsatt til "Kombinert formål bybebyggelse"
(gul-hvit skravur). Arealene i retning Gulskogen er ellers avsatt til offentlig bebyggelse (rødt), næring
(lilla) og sentrumsformål (brunt). Det meste av arealene mellom Øvre Sund bru og Rødgata er avsatt
til transformasjonsområder (brun-hvit skravur). Mellom Gulskogen og Pukerud er det foreslått fremtidig
byggeområde for bolig (gult).
Det er vedtatt å bygge ny Tilfartsvei vest. Veien vil bli en forbindelse fra E134 i tunnel til
Sundlandområdet, i dagen gjennom Sundlandområdet, og videre under jernbanen med tilkobling til
rundkjøring ved Øvre Sund bru. Det er også planlagt en ny veiforbindelse vest for Gulskogen fra
Skogliveien under Sørlandsbanen til Øvre Eikervei.
Det er planer om å etablere en høystandard sykkelvei på nordsiden av jernbanetraseen mellom
Drammen og Gulskogen [10].

Figur 4: Kommuneplanens arealdel, utsnitt fra sentrum [10]
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Figur 5: Kommuneplanens arealdel, utsnitt fra Gulskogen og Pukerud [10]

I Kobbervikdalen er landbruks-, natur- og friluftsområdene (grønt) dominerende vest for dagens
jernbane, hvor en tenker seg at jernbanetraseen skal koble seg til eksisterende dobbeltspor.

Figur 6: Forslag til ny KPs arealdel, utsnitt fra Kobbervikdalen [10]
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2.3.3

Samarbeidsavtale for helhetlig og samlet jernbane- og byutvikling i Drammen

I februar 2012 inngikk Jernbaneverket, NSB, ROM eiendom og Drammen kommune en
samarbeidsavtale for å sikre en helhetlig og samlet jernbane- og byutvikling i Drammen. Avtalen
omfatter rundt 600 dekar, hvor om lag 435 dekar frigjøres til byutvikling. Arealer avsatt til
jernbaneformål på plankartet er gjort i henhold til avtalen (blå felt i figur 5).

Figur 7: Avtale om samlet jernbane- og byutvikling i Drammen (KPs arealdel, planbeskrivelse s. 42)
Avtalen er en viktig premissgiver for arbeidet med nytt dobbeltspor gjennom Drammen.
Samarbeidsavtalen for å sikre en helhetlig og samlet jernbane- og byutvikling i Drammen er også
nevnt i forslag til ny kommuneplan 2014-2036.
En ny samarbeidsavtale 2 ble behandlet av formannskapet 12. mai 2015. Den er en oppfølging og
konkretisering av den første samarbeidsavtalen, og har oppgradering av jernbaneanleggene på
Holmen som et hovedfokus. I tillegg omhandler den fremtidige planer for Vestfoldbanen, Drammen
stasjon, Nybyen og Sundland.
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3 ALTERNATIVER
3.1

Drammen - et viktig knutepunkt for jernbanen

Dagens trasé for Vestfoldbanen gjennom Drammen går gjennom et tett befolket byområde. Banen er
enkeltsporet med mange svinger og lav hastighet. Drammen er et knutepunkt der tre baner for
persontransport kommer sammen. Drammen er dessuten et viktig knutepunkt for godstrafikken med
godsterminal på Sundland og på Holmen. I tillegg fungerer Skamarken og Sundhaugen som
hensettingsområder og på Sundland er det verksted.
Drammen stasjon har i dag seks spor, hvor spor 1 til 5 har plattform. Togene passerer under Bybrua
som er i relativt dårlig forfatning. På grunn av lav frihøyde er kontaktledningene (KL) ført helt opp
under bruplata. Det er vannlekkasjer fra brua ned på KL-anlegget. Påregnet behov for reparasjoner og
vedlikehold av brua vil gå utover regularitet og oppetid for togtrafikken.

Figur 8: Drammen stasjon (skråfoto fra Blom Pictometry)
Drammen stasjon og strekningen mot Gulskogen har mange togbevegelser, med blandet togtrafikk
med ulikt stoppmønster og egenskaper. Vestfoldbanen krysser Sørlandsbanen i plan og det oppstår
derfor mange kryssende togbevegelser. Høy trafikkbelastning gjør systemet sårbart mot forsinkelser.
Det er ikke plass til å øke trafikken gjennom Drammen uten tiltak, og av den grunn ønsker man å
legge avgreningen til Vestfoldbanen planskilt i forhold til Sørlandsbanen.
Strekningen Drammen til Gulskogen består av en lang rettlinje. Sørlandsbanen er her bare
enkeltsporet, selv om det langs banen går et spor som er en del av Sundland hensetting. Dagens
Gulskogen stasjon har fire spor hvor det ligger en midtplattform mellom spor 2 og 3. Spor 4 er
buttspor.
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3.2

Utredningskorridorene

Utredningskorridorene Korridor Vest for Nybyen, Korridor Sundland øst, Korridor Sundland vest og
Korridor Pukerud er vist i figuren under.

Figur 9: Alternative korridorer for nytt dobbeltspor Drammen - Kobbervikdalen
For å bedre trafikkavviklingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, er det forutsatt planskilt
kryssing mellom de to banene vest for Drammen stasjon. I Kobbervikdalen er det vurdert trasé for to
ulike hastigheter, 160 km/t og 200 km/t, samt en variant som muliggjør en etappeløsning der man først
bygger trasé for 160 km/t og i en senere fase trasé for 200 km/t. Det er derfor tre ulike tilkoblingspunkt
til eksisterende jernbanetrasé i Kobbervikdalen.
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3.2.1

Korridor Vest for Nybyen

Det er utredet tre alternative løsninger for planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen:
«Vest for Nybyen under»:
Det utgående sporet for
Vestfoldbanen legges i kulvert
under Sørlandsbanen og inn i
åsen rett øst for Smithestrøm
gård.

Figur 10: Illustrasjon av «Vest for Nybyen under»
«Vest for Nybyen under samlet»:
Sporene for Vestfoldbanen (både
ut- og inngående) legges samlet i
kulvert under Sørlandsbanen og
inn i åsen rett øst for
Smithestrøm gård:

Figur 11: Illustrasjon av «Vest for Nybyen under samlet»

«Vest for Nybyen over»:
Det utgående sporet for
Vestfoldbanen legges på bru
over Sørlandsbanen og inn i
åsen rett øst for Smithestrøm
gård:
For alle alternativene kreves
lange og dype byggegroper inn i
eksisterende bebyggelse vest for
Nybyen i anleggsperioden da det
er dypt til berg. Det er utredet en
løsning med løsmassetunnel for
å begrense inngrepene, samt
vurdert konsekvenser av åpen
byggegrop.
Figur 12: Illustrasjon av «Vest for Nybyen over»
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I høringsperioden er det fremkommet ny kunnskap knyttet anleggsgjennomføringen. Det er blant
annet gjennomført ytterligere grunnundersøkelser som grunnlag for valg av løsning. Jernbaneverket
har besluttet å benytte løsmassetunnel som løsning, og å forlenge løsmassetunnelen slik at den
starter nord for Konnerudgata. Konnerudgata vil ikke bli berørt i alternativene med kryssing under
Sørlandsbanen.
3.2.2

Korridor Sundland øst

Det er utredet en trasékorridor for Vestfoldbanen, der det utgående sporet går på bru over
Sørlandsbanen. 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 og det
er utredet en løsning med
løsmassetunnel for å begrense
inngrepene.

Figur 13: Illustrasjon av «Sundland Øst». Tilfartsvei vest er ikke
del av tiltaket, men må i dette alternativet etableres samtidig med
byggingen av ny Vestfoldbane
3.2.3

En løsning med Vestfoldbanen i
kulvert under Sørlandsbanen i
denne korridoren, vil blant annet
være i konflikt med planlagt ny
Tilfartsvei vest. Dette fordi vei og
bane vil komme i høydekonflikt i
et ellers trangt område med
begrensede muligheter.
Kulvertløsning for Vestfoldbanen
under Sørlandsbanen utredes
derfor ikke.

Korridor Sundland vest

Det utgående sporet for Vestfoldbanen legges i kulvert under Sørlandsbanen. Korridoren krysser
Sundland og inn i åsen i nærheten av Sundland trafo:
Korridoren vil ligge under terreng
på Sundland og medføre
omfattende midlertidig stengning
eller omlegging av eksisterende
spor, samt berøre øvrig
eksisterende infrastruktur. Dette
alternativet vil berøre planlagte
byutviklingsområder på
Sundland.
Gjennom høringsuttalelser er det
framkommet at traséen ikke kan
gå under trafoen som tidligere
antatt, og en trasé vest for
trafoen er derfor vurdert.
Figur 14: Illustrasjon av «Sundland vest». Tilfartsvei vest er ikke
del av tiltaket, men veikulverten må etableres samtidig med
byggingen av ny Vestfoldbane fordi det vil være svært krevende å
bygge veien her etterpå
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Vestfoldbanen i bru over
Sørlandsbanen er ikke utredet i
denne korridoren.
Konsekvensene av bru og bane
på terreng er vurdert å være for
store både i forhold til
eksisterende og fremtidig
situasjon.

3.2.4

Korridor Pukerud

I henhold til vedtaket i formannskapet (sak 42/2015, pkt. 1), er det 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 derfor
ikke utredet i denne korridoren.
Alternativ for Pukerud føres under Sørlandsbanen og grener av mellom boligområdene ved Gulskogen
og Pukerud, for så å fortsette mot Kobbervikdalen:

Figur 15: Illustrasjon av «Pukerud»
Det presiseres at Pukerud ikke har den kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de
andre korridorene. Dersom denne korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må
det være 4 spor fra Drammen stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud.

3.2.5

Tunnelstrekningene og dagsonen i Kobbervikdalen

Det er utredet flere ulike tunneltraseer da det er ulike trasékorridorer i dagen både på bysiden og i
Kobbervikdalen. For hvert alternativ på bysiden er det utredet tilhørende tunnelkorridorer til
Kobbervikdalen, hvor nytt spor tilsluttes eksisterende dobbeltspor.
Påkobling til eksisterende linje i Kobbervikdalen er vurdert ut fra krav til hastighetsprofil og kostnader.
Topografi og grunnforhold er vurdert i forhold til hvor det er mulig/hensiktsmessig å etablere
tunnelpåhugg.
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 forutsatt en
etappeløsning der det først etableres en trasé for 160 km/t, og hvor det tilrettelegges for en senere
ombygging til 200 km/t.
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Figur 16: Illustrasjon av trasé for 200 km/t i Kobbervikdalen

3.3

Drammen stasjon – Gulskogen stasjon

Strekningen Drammen stasjon – Gulskogen stasjon omfattes av planarbeidet da Gulskogen stasjon er
aktuell for vending av tog.
For stasjonene er ulike alternativer vurdert. Vurderingene knyttet til løsningene for Drammen stasjon
vil kunne påvirke valg av korridor. Trasé på strekningen mellom Drammen og Gulskogen, som ligger
etter avgrening for ny Vestfoldbane, vil være sammenfallende uavhengig av løsning og vil ikke ha
betydning for valg av korridor. Det planlegges dobbeltspor på strekningen.
Drammen stasjon
Drammen stasjon bygges om og det etableres plattformer for 6 spor med retningsdrift. Det er i
innledende fase av prosjektet vurdert fem alternative utforminger av Drammen stasjon, Alternativ 0, A,
B, C og D. I alle alternativene forlenges plattformene mot vest. Alternativene er nærmere beskrevet i
kap. 5.10.1
Alternativ C og D er en oppgradert og hevet stasjonsløsning med ombygging av Bybrua. En mulig
løsning for alternativ D er vist i illustrasjonen under.

Figur 17: Foreløpig illustrasjon Drammen stasjon - Alternativ D
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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. Drammen kommune ønsker at
Baker Thoens alle skal etableres som firefeltsvei med tosidig gang- og sykkelløsning. Dette er vist i
illustrasjonen under, men er ikke en forutsetning for ombygging av Gulskogen stasjon.

Figur 18: Foreløpig illustrasjon Gulskogen stasjon
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4 BERØRTE BOLIGEIENDOMMER I KORRIDORENE
4.1

Utfordrende anleggsgjennomføring

Det er bestemt at traseen skal legges i tunnel fra vest for Drammen stasjon til Kobbervikdalen. En
videreføring av jernbanetraseen fra Drammen stasjon mot vest, og videre i en avgrening mot sør,
betyr at traseen føres gjennom et tett befolket område. Utbyggingen vil berøre private eiendommer i
større eller mindre grad. Dette som følge av de fysiske tiltakene som skal gjennomføres, og spesielt i
forhold til midlertidige anleggsområder og anleggsveier. I tillegg vil det bli behov for midlertidige
omlegginger av veier, GS-veier, annen infrastruktur, etc.
Det er i trasévurderinger og vurdering av gjennomførbarhet søkt å oppnå en mest mulig skånsom
anleggsgjennomføring med tanke på beboere i området. Strekningen fra avgreningen fra
Sørlandsbanen til bergpåhugget i Strømsåsen er anleggsteknisk utfordrende i alle korridorer.
På dagstrekningen i Kobbervikdalen kommer anleggsgjennomføringen i mindre grad i berøring av
boliger. Uavhengig av korridorvalget må strekningen Drammen – Gulskogen bygges om for å
tilrettelegge for det nye dobbeltsporet. På denne strekningen berøres heller ikke boligeiendommer
direkte.
De største konsekvensene av anleggsgjennomføringen vil være innføring av traseene fra
dagstrekning inn i bergtunnelen.

4.2

Løsmassetunnel reduserer omfanget av berørte boliger

Det legges til grunn at den beste løsningen for å komme inn til bergpåhugget i Strømsåsen, for
alternativene i korridoren «Vest for Nybyen» og «Sundland øst», er å drive løsmassetunnel på den
siste strekningen inn mot påhugget. Å etablere en åpen byggegrop for en betongkulvert helt inn mot
påhugget for bergtunnelen er vurdert å være et svært omfattende anleggsarbeid og vil utgjøre et
vesentlig større inngrep overfor beboerne enn å drive løsmassetunnel på denne strekningen. Ved
åpen byggegrop vil et større antall boliger måtte erverves og rives sammenlignet med å bygge en
løsmassetunnel.
Skissen under viser de ulike korridorene. Ved kryssing av Sørlandsbanen og videre inn mot
bergpåhugget, må det etableres en åpen byggegrop med kulvert før løsning med løsmassetunnel kan
påbegynnes.

Figur 19: Anleggsgjennomføring - oversikt over tiltak fra dagsone i Drammen til bergtunnel
Ved løsmassetunnel vil det ikke være nødvendig å rive boliger over denne delen av traseen

28

Det må imidlertid påregnes at boligene rett over tunnelen må innløses som en følge av at beboere vil
kunne få ulemper i anleggsfasen på grunn av arbeidet med injiseringskummer og forsterkning av
grunnen, samt arbeidet med tunneldrivingen. Det kan tenkes at noen ønsker å bo i boliger over
løsmassetunnelen i anleggsperioden, og dette vil kunne være mulig under visse betingelser.
Berørte boliger kan deles i to kategorier:
1. Boliger som må rives fordi de er i traseen for åpen byggegrop
2. Boliger som ikke rives, men må innløses fordi de er i nærheten av åpen byggegrop eller er i
veien for anleggsgjennomføringen
I korridoren Vest for Nybyen, ved valg av løsmassetunnel, vil 2-3 boliger måtte rives da de blir
liggende i området over kulvert med åpen byggegrop. Anslagsvis ti boliger over løsmassetunnelen må
påregnes innløst uten riving fordi det skal arbeides med grunnforsterkning fra injiseringskummer i
nærheten. Totalt blir ca. 12-13 boenheter direkte berørt.
I «Sundland øst» vil omfanget være noe større enn i Vest for Nybyen. Med løsmassetunnel må
anslagsvis 2-4 boliger rives mens anslagsvis ti boliger antas å måtte innløses uten riving, samlet blir
ca. 12-14 boenheter direkte berørt.
I «Sundland vest» er det ikke mulig å bygge løsmassetunnel og kryssingen med Sørlandsbanen og
byggingen vil skje i åpen byggegrop frem til bergtunnel. Omfanget av bygninger som må rives vest for
Sundland trafo er vurdert å være minimum én firemannsbolig og to eneboliger. I tillegg vurderes én
firemannsbolig og én enebolig innløst uten riving pga. nærhet til anleggsområdet og ulemper i
anleggsfasen. Anslagvis 11 boenheter vil bli direkte berørt i dette alternativet.
Som tidligere beskrevet oppfyller ikke «Pukerud» krav knyttet til kapasitet. Dersom kapasitetsmålene
skal oppfylles og være sammenlignbar med de andre korridorene må det innføres fire spor på
strekningen fra Drammen til Pukerud. Dette medfører sannsynligvis riving av 6 firemannsboliger vest
for Gulskogen stasjon, og ca. 24 boenheter blir direkte berørt.
Det er forutsatt at boliger over løsmassetunnelen eller de boligene som ligger utenfor byggegropen
ikke skal skades som følge av setninger i grunnen eller av andre årsaker.
Endelig omfang og konsekvenser knyttet til berørte boliger vil avklares i reguleringsplanfasen.

4.3

Bygging av kulverter og tunneler

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

Figur 20: Byggegrop for enkeltsporet/dobbeltsporet
kulvert
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Løsmassetunnel
Bygging av løsmassetunnel gjennomføres ved å forsterke løsmassene fra terreng før tunnelen graves
ut, se Figur 21.
For å skåne omgivelsene mest mulig i anleggsperioden, gjennomføre grunnforsterkning fra
injiseringskummer som er gravd ned i terrenget. Fra injiseringskummene bores og installeres rør som
benyttes til å injisere masse ut i hulrom i løsmassene, for på denne måten å tette og forsterke
massene rundt den fremtidige løsmassetunnelen. Injiseringskummene foreslås lokalisert utenfor
lokale veier i området, slik at veiatkomster opprettholdes.
Tunnelen graves ved at tunneltverrsnittet deles i fire mindre deltverrsnitt, som fortløpende sikres
midlertidig. Etter at tunnelen er ferdig utgravd og midlertidig sikret, støpes en permanent
betongkonstruksjon omsluttet av en vanntett membran.

Figur 21: Anleggsgjennomføring - prinsipp for utførelse av grunnforsterkning fra injiseringskum ved
bygging av løsmassetunnel.

Figur 22: Anleggsgjennomføring - prinsippløsning for sekvensiell driving av løsmassetunnel.
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Bergtunnel
For alle fire tunnelkorridorer er det mulig å gjennomføre tunnelarbeidene i løpet av 3 år med bruk av
konvensjonell drivemetode. Anbefalt tunnelløsning er 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 to tverrslag,
samt fra sørenden. For korridor 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 tre tverrslag, samt fra
endene.
Midlertidig omlegging av veier
Trasékorridorene krysser under flere viktige og tungt trafikkerte veier samt GS-veier. De viktigste
veiene må derfor legges om midlertidig, slik at trafikken kan opprettholdes. Dette gjelder i hovedsak
Professor Smiths alle, Konnerudgata («Vest for Nybyen over»), Skogliveien og Smithestrømsveien.
Noen mindre gater og veier kan stenges midlertidig ved at det lokalt finnes omkjøringsmuligheter. Det
samme gjelder for enkelte GS-veier. Dette vil bli avklart i den videre reguleringsplanleggingen.

4.4

Varighet av byggearbeidene

Byggetiden for de bygningsmessige arbeidene, spunting, graving, massetransport, kulvertbygging,
tilbakefylling, etc., fra avgreningen med Sørlandsbanen og inn til bergtunnelen er vurdert å ta ca. 3,5
år. Etter dette vil det foregå arbeider med spor og elektrotekniske installasjoner i tunnelen i ca. 1,5-2
år. Total byggetid er således beregnet å være ca. 5 år.
For åpen byggegrop fram til Konnerudgata og løsmassetunnel videre inn under bebyggelsen på
Danvik, vil byggetiden for de bygningsmessige arbeidene være i underkant av 3,5 år og arbeidene vil
ha vesentlig mindre eksponering for omgivelsene på Danvik sammenlignet med åpen byggegrop.
Etablering av riggområder og injiseringskummer for injisering av løsmassetunnelen tar kun ca. et halvt
år. Dette vil være den perioden hvor anleggsarbeidene merkes mest på Danvik. Selve injiseringen tar
også ca. et halvt år, men disse arbeidene foregår skjermet i injiseringskummene. Etter dette vil
tunnelarbeidene foregå under bakken via byggegropen nord for Konnerudgata. Drivingen og sikringen
av selve løsmassetunnelen hvor arbeidene foregår via byggegropen, er vurdert å ta ca. 1 år, mens
den permanente utstøpingen av den 275 m lange løsmassetunnelen deretter tar ca. et halvt år.
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5 KONSEKVENSER
I tillegg til ny trasé for Vestfoldbanen omfatter tiltaket en ombygging av både Drammen og Gulskogen
stasjoner, samt økt kapasitet på strekningen mellom Drammen og Gulskogen. Samlet sett vil dette
bety et stort løft for Drammen med tanke på knutepunktutvikling og tilretteleggelse for et fremtidsrettet
og miljøvennlig transportsystem.
Det er vedtatt at IC-strekningen skal bygges. Hovedhensikten med foreliggende konsekvensutredning
er å fastlegge hvilken korridor traseen skal følge.
I de påfølgende kapitlene er konsekvensene for de ikke prissatte konsekvensene i driftsfasen
oppsummert etter følgende skala:
Meget
stor
negativ
----

Stor
negativ

Middels
negativ

Liten
negativ

Ubetydelig

Liten
positiv

Middels
positiv

Stor
positiv

---

--

-

0

+

++

+++

Meget
stor
positiv
++++

For alternativene i korridoren Vest for Nybyen og alternativet «Sundland øst», er
konsekvensvurderingene basert på at det etableres løsmassetunnel på den siste strekningen inn mot
påhugget.
Ved vurdering av etappeløsningen for trasé 160-200 km/t omfatter vurderingene kun første
utbyggingsetappe, trasé for 160 km/t. Ved senere utbygging til trasé for 200 km/t vil vurderingene
være tilnærmet lik denne.
Konsekvenser i anleggsfasen er nærmere beskrevet i kap. 6.

5.1

Nærmiljø og friluftsliv

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
Konsekvenser knyttet til berørte boliger omfattes av vurderingene, og er nærmere beskrevet i kap. 4.
Omfang av støy er basert på støyberegninger som presenteres i kap. 5.2. Det er i denne fasen ikke
angitt detaljerte støyskjermingstiltak, og det er den uskjermede situasjonen som vurderes her. Antall
støyutsatte boliger, dette gjelder spesielt eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, vil med stor
sannsynlighet kunne reduseres vesentlig ved bruk av støyskjermer.
5.1.1

Høy andel gående og syklende

Det er generelt mange fotgjengere og syklister i Drammen [13], og gang- og sykkelveiene har meget
høy bruksfrekvens. I og rundt Sundlandområdet er det flere turveier og tilrettelagte ruter for gang- og
sykkeltrafikk. Det går bl. a. en nyetablert sykkelvei med fortau fra Strømsgodset kirke via den
verneverdige Sundhauggata bru til Professor Smiths alle. Gang- og sykkelveien er skolevei for barn
og unge [25] og benyttes ellers mye som atkomst fra Strømø til Gulskogen.
Konnerudgata, Professor Smiths alle, Skogliveien, Rødgata, Baker Thoens alle og Arboalleen har
også mye gang- og sykkeltrafikk, og fungerer som atkomstveier til sentrum og som skoleveier for barn
og ungdom som skal til Rødskog og Gulskogen skoler [25].
5.1.2

Verdifulle nærområder på bysiden kan bli berørt

På Drammenssiden vil tiltaket berøre bolig- og sentrumsområder, samt enkelte områder av betydning
for friluftsliv og rekreasjon. Kartet på neste side viser viktige funksjoner og områder.
1. Parken rundt Smithestrøm gård, med tilgrensende balløkke, er det ene av to større, sentrale
grøntområder vest for Konnerudgata. Det er et lokalt viktig rekreasjonsområde, og blir flittig brukt av
småbarnsfamilier til aking/ski vinterstid og ballspill sommerstid. Her samles også ungdom til
løkkefotball og piknik [27]. Området er sentralt og lett tilgjengelig, og fint opparbeidet med allé, trapper,
terrasser og plen.
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2. Gang- og sykkelveien fra Strømsgodset kirke går gjennom et grøntområde som benyttes av
beboere og skoleelever til lek, uorganisert idrett, samt gåturer/lufting av hunder. Området er svært
viktig for bydelen, som har få grønne arealer egnet for lek og annen aktivitet. Det er regulert til samme
formål i den nye reguleringsplanen for Sundland, og vil også ha stor fremtidig betydning.

Figur 23: Nærmiljø og friluftsliv - temakart. Grøntområder (1,2), skoler (4,5,8), lekeplasser/balløkker
(3,6), barnehage (6,7). De viktigste gang- og sykkelveiene er markert med lilla linje.
3. Lekeplass nedenfor Sundland trafo som benyttes av barn med bosted i nærområdet og blir også
besøkt av barnehager på tur. Mangelen på andre lekeplasser i området gjør at denne lekeplassen har
betydning for flere enn de som bor like ved.
4. Gulskogen skole. Mange elever må krysse jernbanen for å komme til skolen. Viktige atkomstveier
er bl.a. Baker Thoens alle og Arboalleen, som går i undergang under jernbanen, og Rødgata, som i
fremtiden vil gå i undergang under jernbanen. I tillegg krysser elever som kommer fra Nybyen dagens
Vestfoldbane ved Konnerudgata eller på en gangbro ved Amtmann Breders gate.5. Nord for
Gulskogen stasjon ligger Rødskog skole. Mange elever må krysse jernbanen for å komme til skolen.
Viktige atkomstveier er bl. a. Baker Thoens allé og Arboalleen, som går i undergang under jernbanen,
og Rødgata, som i fremtiden vil gå i undergang under jernbanen.6. Ved Skogliveien ligger Kjerraten
barnehage, og rett ovenfor denne en balløkke som benyttes av beboerne i området.
7. Lassebakken barnehage ligger mellom Konnerudgata og Lassebakken, et stykke nord for
Grøntområdet.
8. Montessoriskolen. Gang- og sykkelveien fra Strømsgodset benyttes av elevene her.
Dagens Vestfoldbane utgjør i dag en barriere. Krysningspunktene er en gangbru mellom
Smithestrømsveien og Amtmann Breders gate, samt Konnerudgata, som går i bru over jernbanen litt
lenger sør.
I det følgende er funksjoner og områder for hver korridor beskrevet og gitt en verdivurdering.
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Vest for Nybyen

Figur 24: Nærmiljø og friluftsliv - Til venstre parken nedenfor Smithestrøm gård. Til høyre den
tilgrensende balløkken. Foto: Norconsult.
Nærmiljøet er et sentralt beliggende villastrøk, og grøntområdet knyttet til lystgården Smithestrøm
innehar viktige funksjoner som felles møteplass og rekreasjonsområde for lokalbefolkningen. Selve
lystgården med parken rundt er også et viktig identitetsskapende element.
Verdi: Stor

Sundland Øst

Figur 25: Nærmiljø og friluftsliv - Grøntområdet og sykkelveien ved Sundland næringspark. Foto:
Norconsult.
På Sundhaugen og i området mellom Professor Smiths alle og Konnerudgata er det
boligbebyggelse, og i Sundland næringspark holder en rekke bedrifter, undervisningsinstitusjoner
og treningsstudioer til. Sundland er også et viktig byutviklingsområde i Drammen. Gang- og
sykkelveien fra Strømsgodset kirke til Professor Smiths alle har stor betydning som atkomst mellom
Strømsø og Gulskogen, og er bl. a. mye brukt av skoleelever. Grøntområdet den krysser benyttes
mye til lek og uorganisert idrett.
Verdi: Stor

34

Sundland vest

Figur 26: Nærmiljø og friluftsliv - Til venstre: Område ved Professor Smiths alle som er avsatt til
sentrumsformål og boligbebyggelse. Til høyre: Lekeplass ved Skogliveien. Foto: Norconsult.
Nærmiljøet er en del av Sundland byutviklingsområde, med arealer som er avsatt til sentrumsformål
og boligbebyggelse. Boligbebyggelsen befinner seg i området fra Professor Smiths alle og et stykke
opp i Strømsåsen, og det er kort vei til viktige sentrumsfunksjoner på Gulskogen. I Skogliveien
finnes det en liten lekeplass, som er mye brukt. Det er ikke like mye boligbebyggelse i denne
korridoren som i de to foregående, og det er også færre opparbeidede grøntarealer
Verdi: Middels-stor
Pukerud

Figur 27. Nærmiljø og friluftsliv - Til venstre: Bygging av boliger er påbegynt i et område mellom
Sørlandsbanen og Skogliveien. Til høyre: Delvis gjengrodde sti inn i skogholt ved Stormoen. Foto:
Norconsult.
Nærmiljøet er et boligområde under utvidelse, og nybygging pågår i et område mellom
Sørlandsbanen og Skogliveien. Det foreligger også planer om ny veiforbindelse fra Gosen under
Sørlandsbanen til Øvre Eikervei. Ved Skogliveien ligger det en barnehage og en balløkke, men det
er ellers begrenset med opparbeidede grøntområder egnet for lek og rekreasjon. Det er relativt kort
vei til viktige sentrumsfunksjoner i bydelen, men en viss avstand til Drammen sentrum.
Verdi: Middels-stor
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5.1.3

Tunnel under viktige friluftsområder

Flere tjern og dammer er lokalisert under tunneltraseen og er viktige friluftslivsområder som benyttes
til en rekke ulike aktiviteter, bl. a. bading, fiske, piknik, turgåing/skigåing, treningsturer og sykkelturer.
Tunnelstrekning Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland vest
Blektjern er et svært viktig friluftslivsområde både for lokalbefolkningen og for tilreisende fra hele
byen/kommunen.
Verdi: Stor
Tunnelstrekning Pukerud
Vannverksdammen og Haddelandsdammen er meget viktige friluftsområder/nærturområder for
lokalbefolkningen på Konnerud, og benyttes hele året.
Verdi: Stor

5.1.4

Dagsonen i Kobbervikdalen har begrenset betydning for friluftsliv og rekreasjon

Dagsone Kobbervikdalen
Bebyggelsen i Kobbervikdalen er først og fremst tilknyttet næringsvirksomhet, men det ligger også
noen bolighus her. Skog- og landbruksområdet opp mot Fjellsveien er vanskelig tilgjengelig fra
Kobbervikdalen, som følge av det bratte terrenget og barrieren som dagens jernbane utgjør.
Området vurderes å ha begrenset betydning i friluftslivssammenheng.
Verdi: Liten-middels

5.1.5

Viktige forbindelser for myke trafikanter ved stasjonene

Drammen stasjon
Elvepromenaden og Drammenselva er svært viktige friluftslivs- og rekreasjonsområder for
befolkningen i Drammen. Bruken er meget intensiv, og aktivitetsmulighetene er mange.
Drammenselva og elvepromenaden er også en viktig del av byens identitet. Det er noe
boligbebyggelse nær Drammen stasjon.
Verdi: Stor
Gulskogen stasjon
Enkelte boliger på Rødskog ligger nokså nær Gulskogen stasjon, og nord for stasjonen ligger det et
stort transformasjonsområde for byutvikling. Baker Thoens alle, som går i undergang under
jernbanen, og Rødgata, som i fremtiden vil gå i undergang under jernbanen, er viktige atkomstveier
til Gulskogen skole og Gulskogen senter.
Verdi: Middels

5.1.6

Fysiske barrierer og støy gir de mest negative konsekvensene for nærmiljøet

Konsekvensvurdering for hvert alternativ er oppsummert nedenfor. De detaljerte vurderingene er
nærmere beskrevet i fagrapporten for nærmiljø og friluftsliv [51].
«Vest for Nybyen over» - stor negativ konsekvens
Den lange og høye brukonstruksjonen vil ha stor visuell innvirkning på den nærmeste bebyggelsen og
grøntområdet rundt Smithestrøm gård. Brua vil i tillegg fungere som en barriere og legge
begrensninger både på utvikling av området og på mulighetene for lek/fritidsaktiviteter og generell
avkobling. Både brua gjennom området og økningen i togtrafikk medfører at nærliggende bebyggelse
blir mer støyutsatt enn tidligere. Boliger som ligger lenger unna vil bli mindre utsatt for støy, da
togtrafikken på eksisterende Vestfoldbane reduseres betydelig.
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«Vest for Nybyen under» – ubetydelig konsekvens
Det vil etableres kulvert som overdekkes, slik at arealene i stor grad kan tilbakeføres til dagens
situasjon. Som følge av økningen i togtrafikk vil nærliggende bebyggelse være mer støyutsatt enn
tidligere, men mindre enn i alternativet med kryssing over Sørlandsbanen. Boliger som ligger lenger
unna vil bli mindre utsatt for støy, da togtrafikken på eksisterende Vestfoldbane reduseres betydelig.
«Vest for Nybyen under samlet» – ubetydelig konsekvens
Virkningene vil være de samme som i alternativet med kryssing under Sørlandsbanen. Jernbanen vil
gå under bakken like etter avgreningen fra Sørlandsbanen, og dagstrekningen i grøntområdet dermed
bli noe kortere.
«Sundland øst» - stor negativ konsekvens
Den nye jernbanebrua vil dominere utsikten fra den nærmeste bebyggelsen på Sundhaugen.
Grøntområdet vil bli brutt opp og være mindre egnet for lek/fritidsaktiviteter og rekreasjon. Bygging av
nye boliger på de tomtene ved grøntområdet vil være lite aktuelt da nærheten til jernbanebrua
medfører at de vil fremstå som lite attraktive. Eksisterende boliger vil bli mer utsatt for støy enn
tidligere, både som følge av økningen i togtrafikk og jernbanebrua over området.
«Sundland vest» - liten negativ konsekvens
I driftsfasen vil kulverten være overdekket, og området kan settes i stand slik det opprinnelig var.
Området som er avsatt til sentrums- og boligformål vil kunne bygges ut, men med noen restriksjoner.
Økningen i togtrafikk medfører at deler av bebyggelsen på Sundland vil bli noe mer støyutsatt enn
tidligere.
«Pukerud», under – liten til middels negativ konsekvens
Boligområdet vil bli mer utsatt for støy enn tidligere, som følge av økt togtrafikk på strekningen mellom
Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Arealet som er avsatt til boligformål vil kunne bygges ut, men
med noen restriksjoner. Korridoren kommer i konflikt med ny vei mellom Gosen og Øvre Eiker vei.
Trasé for 160 km/t på eksisterende jernbanebru – ingen til liten positiv konsekvens
Boligbebyggelsen i Kobbervikdalen vil kunne høre vesentlig mindre støy fra togtrafikken enn tidligere,
da det nye dobbeltsporet i all hovedsak går i tunnel, og togtrafikken på det eksisterende sporet rett
ovenfor bebyggelsen reduseres betydelig. Enkelte boliger på østsiden av jernbanebrua over E 18 vil
bli mer utsatt for støy enn i dag, som følge av økningen i togtrafikk.
Trasé for 200 km/t på ny jernbanebru – ingen til liten positiv konsekvens
Boligbebyggelsen i Kobbervikdalen vil bli klart mindre utsatt for støy enn tidligere, da dagstrekningen
vil starte enda lenger sør for dette området. Bebyggelsen på østsiden av E18 vil bli noe mer utsatt for
støy enn i alternativet med trasé for 160 km/t.
Trasé for etappeløsning 160 km/t-200 km/t på eksisterende jernbanebru – ingen til liten positiv
konsekvens
Boligbebyggelsen i Kobbervikdalen vil oppleve samme bedring av støyforholdene som i alternativet
med trasé for 200 km/t. Siden man i etappeløsningen vil benytte eksisterende jernbanebru over E 18,
vil støybelastningen for boligene på østsiden av brua være de samme som i alternativet med trasé for
160 km/t.
Drammen stasjon – ingen konsekvens
Elvepromenaden vil med de nye planene for stasjonsområdet være enda lettere tilgjengelig enn i dag,
da det vil etableres nye atkomster mellom plattformene og Bybrua. Togtrafikken på strekningen forbi
Drammen stasjon vil øke, og dermed også støybelastningen, noe som vil kunne oppleves som
negativt for de som bor nærmest stasjonen, jfr. fagtema støy. Når positive og negative virkninger veies
opp mot hverandre vurderes omfanget samlet sett som ubetydelig.
Gulskogen stasjon – liten positiv konsekvens
I driftsfasen vil fotgjengere og syklister ha flere muligheter for kryssing av jernbanen. Undergangene i
Baker Thoens alle og Rødgata, som blir berørt av nye Gulskogen stasjon, vil bli bygget om og
tilrettelagt for gang- og sykkeltrafikk, og det vil også bygges en ny undergang på stasjonen.
Sentrumsområdet på Gulskogen vil bli lettere tilgjengelig, og skoleveien vil bli tryggere.

37

Avbøtende tiltak
For alle alternativene forutsettes støyskjerming i driftsfasen og istandsetting/eventuelt videreutvikling
av de berørte arealene. I «Pukerud» vil det være behov for å vurdere en ny lokalisering av den
fremtidige veiforbindelsen fra Gosen til Øvre Eiker vei.

5.1.7

Kryssing under Sørlandsbanen gir minst negative konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv

Ved drift av dobbeltsporet vurderes konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv knyttet til dagstrekningen i
Drammen som stor negativ i «Vest for Nybyen over» og «Sundland øst», som ubetydelig i «Vest for
Nybyen under» og «Vest for Nybyen under samlet», som liten negativ i «Sundland vest» og som liten
til middels negativ i «Pukerud». «Vest for Nybyen under samlet» rangeres foran «Vest for Nybyen
under», da dagstrekningen blir noe kortere slik at et noe større areal potensielt kan utnyttes til andre
formål
Tabell 3: Nærmiljø og friluftsliv: Konsekvenser og rangering korridorer, dagstrekninger Drammen
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Sundland
Pukerud,
Nybyen
Nybyen
Nybyen
øst,
vest,
under
over
under
under
over
under
samlet
Konsekvens
--0
0
--- /- Rangering
6
2
1
5
3
4
Det er besluttet at eksisterende Vestfoldbane på strekningen Drammen – Kobbervikdalen skal
saneres, dette er ikke tatt med i konsekvensgradene i tabellen over. Dette innebærer bl. a. at barrieren
mellom Nybyen/Danvik og Strøm/Sundland vil forsvinne, og man vil kunne få et stort,
sammenhengende område for byutvikling. Det frigitte arealet kan benyttes til flere formål, f. eks.
boligbebyggelse og/eller etablering av større grøntområder/friområder til glede for beboerne. Bygging
av nytt dobbeltspor vil dermed ha betydelige positive virkninger for nærmiljøet.
I alternativet med kryssing over Sørlandsbanen i korridor Vest for Nybyen vil jernbanebroen utgjøre en
ny barriere, men den samtidige saneringen av Vestfoldbanen reduserer den negative konsekvensen
noe.
Konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv i Kobbervikdalen vurderes som ubetydelig til liten positiv i
samtlige alternativer.
Tabell 4: Nærmiljø og friluftsliv: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Kobbervikdalen
KobberKobberKobbervikdalen
vikdalen
vikdalen
160 km/t
200 km/t
160-200
km/t*
Konsekvens

0/+

0/+

0/+

*vurderingen gjelder kun første utbyggingsetappe, trasé for 160 km/t. Ved senere utbygging til trasé for 200 km/t
vil vurderingene være tilnærmet lik denne.

5.1.8

Ombygging av Gulskogen stasjon er positivt for nærmiljø og friluftsliv

Konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv vurderes som ubetydelig ved drift av nye Drammen stasjon
og som liten positiv ved drift av nye Gulskogen stasjon.
Tabell 5: Nærmiljø og friluftsliv: Konsekvenser stasjoner, driftsfasen
Drammen st. Gulskogen st.
Konsekvens
0
+
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5.2

Støy, strukturlyd og vibrasjoner

Hovedhensikten med beregningene er å synliggjøre forskjellene mellom de ulike alternativene.
Konsekvenser knyttet til støy i driftsfasen er beskrevet i fagrapporten Støy og vibrasjoner i driftsfasen
[48] og oppsummeres i dette kapitlet. Det er utarbeidet en egen fagrapport for støy i anleggsfasen
[49], vurderinger knyttet til anleggsfasen er beskrevet i kap.6.
For nye linjer er det lagt inn støyskjermer på alle bruene, ellers er støyskjermingstiltak ikke tatt med i
beregningene. Behov for støyreduserende tiltak er vurdert på et overordnet nivå og inngår i
kostnadsvurderingene. Langsgående skjermer og andre støyreduserende tiltak vil bli vurdert og
implementert i senere planfaser.
Som grunnlag for sammenligning av alternativene er det utarbeidet støysonekart for mulige traseer, og
i tillegg er det angitt ca antall støyberørte boliger for hvert alternativ [48]. I opptellingen av støyutsatte
boliger er det forutsatt at det ikke vil bli togtrafikk på dagens jernbanespor når ny trase er åpnet.
Antall støyutsatte boliger, dette gjelder spesielt eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, vil med stor
sannsynlighet kunne reduseres vesentlig ved bruk av støyskjermer.
Strukturlyd og vibrasjoner er vurdert på et overordnet nivå basert på gjeldende grenseverdier [23] [24].
5.2.1

«Vest for Nybyen under» og «Vest for Nybyen under samlet»» vil gi færrest
støyutsatte boliger

«Vest for Nybyen under» og under samlet, vil ifølge beregningsresultatene gi færrest støyutsatte
boliger, men med bakgrunn i den fasen prosjektet er i anses ikke dette som en vesentlig forskjell i
forhold til de andre alternativene, bortsett fra «Pukerud». «Pukerud» vil gi flest støyutsatte boliger på
grunn av at den nye Vestfoldbanen i dette tilfellet vil følge eksisterende Sørlandsbane et godt stykke
lenger vestover, forbi Gulskogen stasjon, før banen dukker ned i terrenget og inn i kulvert og senere
tunnel. Det er i dag både en del næringsbebyggelse og boligbebyggelse på denne strekningen.
Bebyggelsen er også i dag støyutsatt, men etter utbyggingen øker trafikkmengden og støykotene vil
bre seg utover et større område.
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for valgt korridor vil støyskjerming langs jernbanesporet vurderes. Plassering og høyde av skjermer optimaliseres slik at de støyutsatte boliger
tilfredsstiller krav iht. T-1442 [22].
5.2.2

Høyst sannsynlig vil vibrasjoner og strukturlyd være et minimalt problem

Det anses som lite sannsynlig at en ny bane vil medføre vibrasjoner eller strukturlyd over gjeldende
grenseverdier. Det er gjennomført en overordnet vurdering av mulig overskridelse av vibrasjonsnivå,
basert på grunnforhold og avstand til nærmeste bebyggelse for de ulike korridoralternativene. Høyst
sannsynlig vil vibrasjoner og strukturlyd være et minimalt problem for alle alternativer.
Forhold omkring vibrasjoner og strukturlyd må vurderes nærmere i reguleringsfasen når endelig trasé
er valgt.
5.2.3

Støyreduserende tiltak er nødvendig

I en senere planfase vil det være aktuelt å vurdere langsgående støyskjermer langs ny bane. Det
samme gjelder vurdering av behov for støyreduserende tiltak i fasade.
Det er utarbeidet et grovt kostnadsoverslag for lokale støyskjermer og støyreduserende fasadetiltak,
se Tabell 6. Tabellen er ment for å gi en oversikt over omfang av kostnader for sammenligning av
alternativer. Det er ikke medtatt kostnad for vibrasjonsisolering eller isolering mot strukturlyd, da
behovet for dette foreløpig er svært usikkert.
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Tabell 6: Støy: Grov oversikt over kostnader for lokale støytiltak.
Lokale støyskjermer
Alternativ
og fasadetiltak
(mill.kr)
Nybyen over
375
Nybyen under
370
Nybyen under samlet
370
Sundland øst
375
Sundland vest
373
Pukerud
395
Kobbervikdalen 200 km/t
9
Kobbervikdalen 160 km/t
5
5.2.4

Oppsummering konsekvenser støy i driftsfasen

«Pukerud» skiller seg klart ut med størst støykonsekvens. Med en økning i antall støyutsatte boliger
på ca 130 i forhold til alternativet «Vest for Nybyen under» og «Vest for Nybyen under samlet», som
har det laveste beregnede antallet støyutsatte boliger, og «Vest for Nybyen over», med en økning på
20 støyutsatte boliger i forhold.
Når det gjelder vibrasjoner og strukturlyd er det «Sundland øst» og «Sundland vest» som utpeker seg
som korridorene med henholdsvis flest mulig vibrasjonsutsatte og strukturstøyutsatte boliger. Det er
knyttet relativt stor usikkerhet til disse vurderingene. Høyst sannsynlig vil vibrasjoner og strukturlyd
være et minimalt problem for alle alternativene.
Kostnadsmessig skiller også «Pukerud» seg ut som det alternativet med størst konsekvens.
For alternativene i Kobbervikdalen er det små konsekvenser, det er ingen vesentlig forskjell for
hverken støy, strukturlyd eller vibrasjoner.
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5.3

Byutvikling i korridorene

Utredning av jernbanekorridorene skal belyse hvordan nye sporområder vil påvirke byutvikling,
spesielt i forhold til barrierevirkning og beslag av viktige arealer for byutvikling.
Referansealternativet tilsvarer dagens situasjon og utgjør sammenligningsgrunnlaget for vurderinger
av konsekvensene ved de ulike alternativer. Det foreligger midlertidig vedtatte planer i
jernbanekorridorene, som vil endre situasjonen vesentlig i forhold til dagens arealbruk. Derfor
vurderes konsekvensene også i forhold til vedtatte reguleringsplaner.
5.3.1

Dagens situasjon og vedtatte planer

Dagens Sørlandsbane og Vestfoldbane er barrierer i eksisterende bystruktur. Barrierevirkningen er
spesielt sterkt ved terminalområdet på Sundland og i krysningspunktet mellom Sørlandsbanen og
Vestfoldbanen. Dagens Vestfoldbane ligger i en kurve mellom Strømmorenen/Danvik og
Strømsø/Nybyen. Forbindelsene er ganske tett plassert der det er bebyggelse på begge sider av
banen.
Illustrasjonen under viser de ulike forbindelsene, samt hovednett for veitrafikk, kollektiv og sykkel.

Figur 28: Byutvikling - eksisterende situasjon: Jernbanekorridorer og forbindelser på tvers av
eksisterende jernbanetrasé (kollektiv=blå, vei=grå, sykkel=grønn)
Følgende planer omfatter arealer i eller ved jernbane korridorene:





Kommuneplanens arealdel 2014 – 2036, vedtatt oktober 2015
Områderegulering for Sundlandområdet inklusive ny Tilfartsvei vest mot Konnerud, vedtatt
2015
Gulskogen Vest, vedtatt 2001
Planundergang Rødgata, vedtatt 2015

I tillegg vil Samarbeidsavtale for helhetlig og samlet jernbane- og byutvikling i Drammen, se kap.2.3.3,
ligge til grunn for videre utvikling i Drammen.
Sporutvidelsen av Sørlandsbanen med et spor mot nord kan påvirke plassering av høystandard
sykkelvei på nordsiden av jernbanetraseen. Sporutvidelse kan også påvirke utbyggingspotensialet for
tilliggende områder for byvekst, som for eksempel områder ved Kreftings gate som omfatter tre
planområder med pågående planarbeid. Også tekniske bygg langs jernbanetraseen vil kunne
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beslaglegge areal avsatt til byvekst. Konsekvensene skiller ikke alternativene og utredes nærmere i
neste planfase.

Figur 29: Byutvikling - jernbanekorridorer og forbindelser planlagt situasjon
Etterbruk av eksisterende jernbanespor på Vestfoldbanen er ikke avklart. Eksisterende Vestfoldbane
vil utgå, og dette vil ha positive konsekvenser for byutviklingen. Sammenhengen mellom bydelene
langs jernbanetraseen kan styrkes. Avhengig av hvilket alternativ man velger for ny jernbanekorridor,
vil en fjerning av dagens Vestfoldbane kunne utløse et potensiale for å knytte de store
byutviklingsområdene i Nybyen og på Sundland bedre til sentrum og jernbanestasjonen.
5.3.2

Ressursområder for byvekst og tilgang til gode friområder har stor verdi

Vest for Nybyen
Arealer der Drammen godsterminal Nybyen i dag er lokalisert, er ifølge Samarbeidsavtale mellom
Jernbaneverket, ROM og Drammen kommune satt av til fremtidig byutvikling. Området sør for
Sørlandsbanen og nord for dagens Vestfoldbane brukes i dag til jernbanerelatert bebyggelse.
Dette skal rives.
Grøntdraget mellom jernbanevirksomheten og Smithestrømsveien har allerede i dag en viktig
funksjon som felles møteplass og rekreasjonsområdet for lokalbefolkningen. Med bakgrunn i
byvekst vil tilgang til gode friområder og steder for rekreasjon få økt betydning. Området er i
kommuneplan avsatt til boligbebyggelse, men regulering foreligger ikke.
Verdi: Stor

Sundland øst
Grøntområdet som berøres er regulert til friområde. Området fremstår som et grøntdrag mellom
boligbebyggelse og næringsarealene. En høystandard sykkelvei med fortau forbinder
Sundhaugen med Sundland. Det er et større sammenhengende areal med potensial til å bli et
attraktivt område for lek og rekreasjon og har allerede i dag en viktig funksjon som område for lek
og uorganisert idrett. Med bakgrunn i byvekst vil tilgang til gode friområder og steder for
rekreasjon får økt betydning. Sundhaugbrua er den eneste gang- og sykkelforbindelsen mellom
store bydeler som Grønland og Sundland.
Verdi: Stor
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Sundland vest
Jernbanevirksomheten på det tidligere terminalområdet er i all hovedsak erstattet med variert
næringsvirksomhet og undervisningsformål. Enkelte bygninger er ikke i bruk.
Terminalområdet for jernbane har liten verdi for byutvikling i dagens situasjon, men store deler av
området er regulert til byutvikling og området er en viktig ressurs for byvekst.
Verdi: Stor

Pukerud
Det er næringsområder, boligområder med småhusbebyggelse, skogsområde og et
landbruksområde som grenser til jernbanetraseen. Etter at traseen krysser under Sørlandsbanen
ligger kulverten under landbruksareal.
Området ligger utenfor den tette byen og er preget av lav utnyttelse med småhusbebyggelse,
næringsområder og jordbruksareal med potensial for transformasjon. Området nord for traseen er
i kommuneplan satt av til transformasjonsområdet. I området hvor Vestfoldbanen krysser
Sørlandsbanen er området sør for traseen regulert til boligutvikling eller satt av til boligformål i
kommuneplan.
Verdi: Middels

5.3.3

Konsekvenser for byutvikling

«Vest for Nybyen over» – stor negativ konsekvens
Alternativet medfører store negative konsekvenser for dagens situasjon fordi det varig berører et
større sammenhengende grønt- og rekreasjonsområde tett inntil eksisterende bebyggelse og
forsterker barriereeffekten av den eksisterende Vestfoldbanen.
Avbøtende tiltak: Det bør vurderes erstatningsareal for rekreasjon i nærheten av området.
«Vest for Nybyen under» – liten negativ konsekvens
Alternativet medfører en liten negativ konsekvens på grunn av arealinngrepet.
Avbøtende tiltak: I detaljeringen av alternativet bør muligheter for utforming av rekreasjonsområdet
sees i sammenheng med innføring av kulverten.
«Vest for Nybyen under samlet» – liten negativ konsekvens
Alternativet beslaglegger areal sør for eksisterende jernbanetrasé, som i kommuneplanen er satt av til
transformasjonsområde. Godsterminalen er et stort sammenhengende område. Arealbeslaget er
begrenset og vil ikke undergrave utvikling av de tilliggende områdene. Konsekvensene vurderes som
lite negative.
Avbøtende tiltak: Videreutvikling av grøntdraget til et aktivt rekreasjonsområdet bør gi rom for
etablering av kvartalslek for de tilliggende transformasjonsområder.
«Sundland øst» – stor negativ konsekvens
Alternativet medfører betydelige negative konsekvenser. Barrierevirkningen av eksisterende
Sørlandsbane forsterkes og sammenhengen mellom bydelene Sundland og Grønland svekkes
betydelig. Alternativet beslaglegger store deler av et regulert friområde og verdien av de gjenstående
arealer reduseres vesentlig. Det eksisterende boligområdet i øst og det planlagte byområdet i vest
ligger svært tett inntil ny jernbanetrasé i bru og på terreng. Bokvalitet og oppholdskvalitet i tilliggende
områder vil også påvirkes sterkt negativt.
Avbøtende tiltak: Etablere fullverdig erstatningsareal for friområdet i nærheten av området. Legge til
rette for kvartalslek i forbindelse med utbygging av Sundlandsområdet innenfor
transformasjonsarealet. Utforming og beliggenhet av gangforbindelse bør vurderes i sammenheng
med utvikling av tilliggende områder for å etablere best mulig sammenheng mellom byområdene på
hver sin side av Sørlandsbanen.
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«Sundland vest» – middels negativ konsekvens
Omfanget i forhold til barrierevirkning og arealbeslag er lite. Men alternativet medfører konsekvenser
for vedtatt områderegulering for Sundland-området og inngrep i det kulturhistoriske miljøet, som er en
viktig identitetsskaper for utbygging på Sundland. Konsekvensene vurderes derfor som middels
negative. I denne planfasen går vi ut fra at konsekvenser for arealbruken er hovedsakelig knyttet til
arealbruken i jernbanetraseen både under og over bakken. Det kan derfor bli nødvendig å vurdere en
omarbeidelse av utbyggingskonsept hvor arealet over kulverten avsettes til andre formål enn
byggeområde.
Avbøtende tiltak: Tiltaket utløser krav til utforming av en bevaringsstrategi for området.
«Pukerud» – middels negativ konsekvens
I en ferdig utbygd situasjon får jernbanetraseen få negative konsekvenser for arealbruk. Alternativet
har konsekvenser for den foreliggende reguleringsplan for Gulskogen vest. Alternativet vil kreve en
revurdering av atkomstløsningen, samt omregulering av atkomst og boligformål nærmest
jernbanetraseen. Alternativet medfører en liten negativ konsekvens for barrierevirkning i forhold til
planlagt ny veitrasé.
Avbøtende tiltak: Planlegging av alternativ atkomstvei til de nye boligområdene.
5.3.4

Konsekvenser er størst i områdene som varig legger beslag på friarealer

Større sammenhengende grøntområder innenfor byggesonen som er godt egnet til rekreasjon er viktig
for levekår og bokvaliteten i byen. De vil få økt betydning i takt med byvekst. Når det i tillegg lages nye
barrierer i bystrukturen slår det veldig negativt ut på konsekvenser for byutvikling. Korridoren
«Sundland øst» ligger i tillegg så tett opp mot eksisterende bybebyggelse at det varig vil påvirke
bokvalitet og oppholdskvalitet i de tilliggende områder.
Korridoren «Vest for Nybyen under» og Vest for Nybyen under samlet vurderes som best fordi
konsekvenser i forhold til barrierevirkning og varig beslag av arealer er minst.
Tabell 7: Byutvikling: Konsekvenser og rangering, dagstrekninger Drammen
Vest for Vest for Vest for SundSundNybyen
Nybyen
Nybyen
land øst land
over
under
under
vest
samlet
Konsekvens
Rangering

Pukerud

---

-

-

----

--

--

5

1

1

6

4

3

Uten eksisterende Vestfoldbanen vil alternativene «Vest for Nybyen under» og «Vest for Nybyen
under samlet» få positive konsekvenser for byutvikling. Dette inngår ikke i vurderingene.
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5.4

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner og kulturmiljø er vår primære kilde for kunnskap om – og forståelse av – forhistoriske
samfunn og levekår. Kulturminner og kulturmiljø er også sentrale kilder for kunnskap om historiske
perioder og nyere tid.
Temaet omfatter kulturminner og kulturmiljø i og i umiddelbar nærhet til planområdet. Planområdet
omfatter i første rekke helhetlige bygningsmiljø, altså kulturminner fra nyere tid, sentralt i Drammen. I
det følgende oppsummeres verdi og konsekvens. De detaljerte vurderingene er nærmere beskrevet i
fagrapporten for kulturminner og kulturmiljø [52].
5.4.1

Utredningskorridorene omfatter kulturmiljøer med høy verdi

Den nordlige delen av planområdet, sentralt i Drammen, inngår i et sammensatt og sammenhengende
urbant bygningsmiljø der kulturmiljøverdiene er store. Utredningskorridorene ligger vest for den delen
av Strømsø som er definert som et NB! område (nasjonale interesser i by) av Riksantikvaren. Innenfor
influensområdet ligger den fredete lystgården Smithestrøm, kulturmiljøet Nybyen og det industrielle
kulturmiljøet på Sundland. Lenger vest er området preget av kulturlandskap knyttet til jordbruk, og i
sør, i Kobbervikdalen, er det også jordbrukslandskap og tidligere spor etter industri som kan komme i
berøring med eventuelle tiltak.
Der jernbanen legges i tunnel, vil det ikke være konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø.
Kobbervikdalen har et bygningsmiljø som er preget av nyere industribygg langs ferdselsårene som går
gjennom det opprinnelige kulturlandskapet. Flere gårdstun med eldre bebyggelse og tun-struktur
ligger på begge sider av de aktuelle traseene, men utenfor det aktuelle influensområdet. I skråningen
der de eventuelle tunnelpåslagene vil komme er det mulighet for å finne spor etter tidligere tekniske
kulturminner. Området er vanskelig å komme til og det foreligger ikke informasjon om disse.
Drammen kommune oppdaterte sin kulturminneregistrering i 2014, der verneverdige bygninger og
kulturmiljø er markert. Kartene i Figur 30, Figur 31 og Figur 32 viser utsnitt for hhv. strekningene
Drammen stasjon – Sundland, Sundland – Pukerud og Danvik-Fjell.
For enkeltobjekter angir rød farge svært høy bevaringsverdi (A), oransje angir høy bevaringsverdi (B),
mens gul angir middels bevaringsverdi (C). Kulturmiljøene er også markert med rosa for svært høy
verneverdi og lys oransje for høy verneverdi.
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Figur 30: Kulturminneregistrering Drammen, Drammen stasjon – Sundland [33]

Figur 31: Kulturminneregistrering Drammen, Sundland - Pukerud [33]
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Figur 32: Kulturminneregistering området Danvik-Fjell [33]
Verdivurderinger er gjennomført ihht håndbok V712 og er gjort for avgrensede kulturmiljøer. Verdien
til de enkelte kulturmiljøene er angitt på en tredelt skala: liten – middels – stor. Verdiområdene er
definert ut fra en hensiktsmessig vurdering i forhold til tiltakets innvirkning på områdene. Til grunn for
områdeinndelingen ligger først og fremst kommunens kulturminne-registreringskart, men også data fra
Askeladden og egne vurderinger basert på befaring og hensyn til dette spesielle tiltaket.

Figur 33: Kulturminner og kulturmiljø - verdikart. Norconsult 2016
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I det følgende er hvert område presentert og vurdert:
KM 1: Del av Byaksen. (Drammen stasjon, Strømsø torg og Bybrua)

Figur 34. Bybrua, Strømsø torg og den gamle jernbanestasjonen. Foto Norconsult 2015.
Området ved jernbanestasjonene i Drammen er en del av den viktige byaksen som omfatter
Strømsø torg, Bybrua og området rundt Bragernes torg på andre siden av elva. Den gamle
jernbanestasjonen er et bygg i klassisk ny renessanse stil med arkitektoniske kvaliteter og høy
verneverdi. Bybrua ble åpnet i 1936. Den er et viktig element i en av byens viktige akser og har stor
betydning som teknisk kulturminne med arkitektonisk verdi.
Dette er i hovedsak et viktig historisk byrom som har stor betydning både arkitektonisk, historisk og
miljømessig.
Verdi: Stor
KM 2: Gulskogen stasjon

Figur 35. Kulturminner og kulturmiljø - Gulskogen stasjon med sykkelhotellet. Foto Norconsult 2015.
Stasjonen ble etablert i 1868 med en stasjonsbygning i tre ved Baker Thoens alle. En reminisens av
alleen eksisterer i dag og tjener som atkomst til stasjonen. I 1915, noen år etter åpningen av
Bergensbanen, ble stasjonen oppgradert med en stasjonsbygning i mur. Murbygget har
arkitektoniske kvaliteter og er tidstypisk i sin nybarokke stil. Historisk har stasjonen ligget sentralt for
tettstedet Gulskogen med alleen som et sentralt motiv. I dag et dette mer eller mindre smuldret opp
ved vår tids veiutbygging. De historiske spor er imidlertid fortsatt lesbare. Dette gjelder selv om
arealene i stor grad er benyttet til parkering og at den gamle trebygningen er transformert til
sykkelhotell. Eksisterende stasjonsbygning i mur og den gamle trebygningen fra 1867 (tidligere
stasjonsbygning) er nå belagt med bevaringsvedtak med vernestatus B.
Stasjonsbygningen har klare arkitektoniske kvaliteter og har som objekt stor verneverdi [33], mens
kulturmiljøet som helhet etter metode V712 får middels verdi.
Verdi: Middels
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KM 3: Nybyen og Fraktgodsterminalen

Figur 36. Kulturminner og kulturmiljø - Nybyen mot toglinje i vest og Fraktgodsterminalen fra 1909.
Foto Norconsult 2015.
Nybyen er benevnelsen på et område som ligger vest for Strømsø torg, omringet av jernbanelinjen
som svinger vest og sørover fra Drammen stasjon. Området ble bygget opp med trevillaer i
sveitserstil på slutten av 1800-tallet og i det første tiåret av 1900-tallet samtidig med etableringen av
den store godsterminalen som stod ferdig i 1909. Terminalbygget er et mursteinsbygg i historisk stil.
Bygget har høy arkitektonisk verdi og er representativt for sin epoke. Sammen med boligene i
Nybyen utgjør dette et miljø som forteller en viktig del av Drammens historie. Dette er et bygg og et
bygningsmiljø som er enhetlig og som er representativt for epoken og ikke lenger vanlig. Flere av
byggene har klare arkitektoniske kvaliteter. Nybyen er i Drammen kommunes
kulturminneregistrering for sentrum et kulturmiljø med høy verneverdi [33]. I denne sammenhengen
etter metode for konsekvensutredning blir området gitt middels verdi.
Verdi: Middels
KM 4: Smithestrøm lystgård og området rundt

Figur 37. Kulturminner og kulturmiljø - Smithestrøm lystgårdsanlegg og Strømsgodset kirke med
den tidligere jernbanebrua i forgrunnen. Foto Norconsult 2015.
Lystgården som ble fredet i 1923 ligger på en morenerygg med god utsikt over byen i sør og øst.
Anlegget består av den fredete hovedbygningen (1767-1788) og to verneverdige sidebygninger fra
1780 og 1870 og et nylig tilflyttet lysthus med garasje i hagen. Strømsgodset kirke er bygget i 1843
og er en listeført kirke. Smijernsgjerdet ved kirken er av høy kvalitet og av stor verneverdi. Det
samme er brua over Randsfjordbanen som er opprinnelig en jernbanebru fra 1870 årene som ble
satt opp her som veibru i 1920 årene. Veifaret (Smithestrømsveien) er del av det gamle veifaret
mellom Sør-Norge og Viken (Oslo).
Området med det fredete lystgårdsanlegget, veifar, bru og kirke har svært høy verdi både på grunn
av autentisitet, aldersverdi og sammenhengen det står i. Det er et kulturmiljø som er sjeldent og
som inneholder bygg og strukturer med spesielt store arkitektoniske kvaliteter.
Verdi: Stor
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KM 5: Område sør for Professor Smiths alle

Figur 38. Kulturminner og kulturmiljø - typiske hus i området. Google Earth – street view.
Området vest for dagens jernbanelinje og sør for Smithestrøm lystgård, er et område med mange
hus av typen to- eller flerfamiliebolig fra slutten av 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet.
Området omfatter husene langs 2. Strøm terrasse og 3. Strøm terrasse som er avmerket som et
område av høy verdi i kommunens kulturminneregistreringer. Byggene langs disse gatene har et
enhetlig preg og har klare arkitektoniske kvaliteter. Generelt i det avmerkede kulturmiljøområdet er
husene i hovedsak bygget i tre med trekk fra sveitserstil, men en del av byggene har også stiltrekk
fra jugend og noen har et funksjonalistisk uttrykk. Flere av boligene var funksjonærboliger
sannsynligvis knyttet til jernbanedriften. Byggene er registrert i SEFRAK registeret men ingen av
dem er fredet. Området som helhet har en tidstypisk byggeskikk med bygg som har gjennomgått en
del endringer men har likevel beholdt sitt arkitektoniske særpreg og enkelte bygg har høye
arkitektoniske kvaliteter. Bygningsmiljøet er representativt for epoken men ikke lenger typisk.
Området er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Danvik-Fjell et kulturmiljø med høy
verneverdi [33]. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt
middels verdi.
Verdi: Middels
KM 6: Sundlandområdet

Figur 39. Kulturminner og kulturmiljø - verkstedene på Sundland og boligområdet i Onshuusveien.
Foto Norconsult 2015.
Jernbaneverkstedet ble bygget i årene 1908 -11. Bygningene som ble reist før andre verdenskrig er
oppført i upusset tegl og har et ensartet uttrykk – typisk for industriarkitektur fra denne perioden.
Anlegget fremstår som helhetlig med betydelige kulturhistoriske verdier, både bygningsmessige og
miljømessige. Boligområdet i skråningen mellom Smithestrøm og Sundland består av eneboliger
med trekk fra funksjonalismen. Boligene har arkitektoniske kvaliteter. Verkstedsområdet er i dag
transformert til et skole- og næringsområde og bygningene er blitt noe endret og tilpasset ny bruk.
Både bygninger og kulturmiljø har historiefortellende og arkitektonisk verdi. Sundland er i Drammen
kommunes kulturminneregistrering for Gulskogen et kulturmiljø med høy verneverdi [33]. I denne
sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt middels verdi.
Verdi: Middels
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KM 7: Boligområde i Skogliveien

Figur 40. Kulturminner og kulturmiljø - Sundland trafo til venstre og Skogliveien 70 i forgrunnen til
høyre. Foto Norconsult 2015.
Det skrånende terrenget opp mot Strømsåsen er i stor grad utbygget med eneboliger fra
mellomkrigs og etterkrigstiden. Et område i Skogliveien like sørvest for verkstedene på Sundland er
et boligmiljø avmerket i kommunens kulturminnekart som kulturmiljø med høy verneverdi.
(Skogliveien 56 – 74 og 59b – 69) Boligene i dette utvalgte området er av ulik karakter men stort
sett bygget på 1930-tallet ifølge kommunenes kulturminnevurderingstabell. Boligene viser arkitektur
med både funksjonalistiske trekk, byggmester-jugend og 1920-års klassisisme. Som verneobjekter
har byggene B- og C- status i kommunens register.
Like bortenfor, i Skogliveien 43, ligger Sundland trafo, et stort murbygg fra 1918 i en enkel
nyklassisistisk stil. Dette bygget har høy bevaringsverdi - klasse B. Boligområde kan sies å være
typisk for denne tidens boligutbygging og har tidstypiske arkitektoniske kvaliteter
Verdi: Liten
KM8: Boligområde vest for Rødgata

Figur 41. Kulturminner og kulturmiljø - boliger i Oscar Wistingsgate og Trafoen fra 1910. Foto
Norconsult 2015.
Dette enhetlige boligområde fra etterkrigstiden er ikke avmerket som verneverdig på kommunens
kulturminnekart. Området må likevel sies å inneha kulturhistoriske verdier i form av en typisk
arkitektur fra 1950-tallet med fire leiligheter i hvert bygg, saltak og panelte yttervegger. Like
bortenfor ligger Gulskogen trafostasjon fra 1910, et mursteinsbygg med fine detaljer.
Trafostasjonen inngår ikke direkte i kulturmiljøet men har verdi som objekt og utgjør sammen med
boligfeltet ulike kulturhistoriske spor i dette området sør for jernbanelinjen.
Verdi: Liten
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KM 9: Stormoen
Stormoen er et fint gårdsanlegg med noen eldre hus i opprinnelig tunform. Hovedhus og
sidebygning er fra siste halvdel av 1800-tallet, mens noen av uthusene kan være eldre.
Gårdsanlegget på Stormoen og den nærliggende Gulskogen Cellulosefabrikk med den store
murbygningen fra 1910 gir dette området et bilde på utviklingen i området fra jordbruk til industri.
Stormoen er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Gulskogen et kulturmiljø med høy
verneverdi [33]. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt
liten til middels verdi.
Verdi: Liten til middels
Dagsone Kobbervikdalen
Området berører del av kulturlandskapet knyttet til Tolerud og Øvre Gulliksrud gård. Det berørte
området ligger i utkanten av kulturlandskapet ned mot eksisterende jernbane- og veianlegg og det
er ikke definert et eget verdiområde for dette strekket. Det kan forekomme rester etter uregistrerte
tekniske kulturminner.
Verdi: Ingen til liten

5.4.2

Nærføring til Smithestrøm gård og Strømsgodset kirke gir størst negativ konsekvens
for kulturmiljøet i Drammen

«Vest for Nybyen over» – stor negativ konsekvens
Den nye linjen kan i driftsfasen komme nærme kulturmiljøet på Smithestrøm gård og beslaglegge
deler av dagens grøntsone som er en buffer mot det viktige kulturmiljøet. Traseen vil bli svært
forstyrrende visuelt da Smithestrøm og Strømmorenen vil forsvinne bak en brukonstruksjon da den
kommer på et høyere nivå i forhold til siktelinjer fra, og mot, det verneverdige kulturmiljøet.
Smithestrømsveien vil kunne reetableres etter anleggsfasen. Tiltaket vil også innebære riving av noen
boliger som inngår i bygningsmiljøet sør for Professor Smiths alle.
Avbøtende tiltak: Redusere høyden på jernbanebrua og holde så god avstand til lystgårdsanlegget
som mulig.
«Vest for Nybyen under» – liten negativ konsekvens
Etter anleggsfasen vil hele strekningen gå i kulvert og ikke være synlig i dagen. Smithestrømveien vil
kunne reetableres etter anleggsfasen. Tiltaket vil kunne innebære riving av noen boliger som inngår i
bygningsmiljøet nord for Prof. Smiths alle.
«Vest for Nybyen under samlet» – liten negativ konsekvens
Forslaget innebærer at Vestfoldbanen trafikkerer de midterste sporene og disse legges samlet i
kulvert under Sørlandsbanen. Alternativet medfører et noe større inngrep i sidearealene mellom
Nybyen og Kreftings gate sammenlignet med de øvrige korridorene. Dette vil ikke få nevneverdige
konsekvenser for kulturminneverdiene i området. Konsekvens vurderes å være lik «Vest for Nybyen
under».
«Sundland øst» – stor til meget stor negativ konsekvens
Tiltaket innbefatter kulvertløsing over eksisterende jernbanelinjer og vil komme i stor konflikt med
eksisterende bru og kulturmiljøet ved kirken og Smithestrøms lystgård. Traseen vil videre kunne
komme tett på bygningsmassen på Sundland og representere en barriere i området mellom
boligbebyggelsen og det tidligere verkstedsområde. Noen boliger vil måtte innløses i boligområdet ved
Sundland og noen hus med verneverdi vil måtte rives eller innløses i boligområdet sør for Professor
Smiths alle.
«Sundland vest» – middels til stor negativ konsekvens
Trasealternativet vil gå i kulvert under verkstedsområde på Sundland og innebærer riving av noen av
verkstedbygningene som har verneverdi. Dette er blant annet teglsteinsbygg som er en viktig del av
det opprinnelige verkstedsanlegget. Teglsteinsbygningene har høy verneverdi. Alternativet vil føre til
inngrep i det sårbare kulturmiljøet rundt kirken. Trerekken som vil bli berørt er viktig for opplevelsen av
dette området.
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«Pukerud» – liten negativ konsekvens
Jernbanelinjen vil gå ned i tunnel i fjell i den nordlige delen av skogholtet. Før dette blir traseen lagt i
kulvert. Dersom kulverten blir lagt på nordre side av eksisterende bane vil det komme i berøring med
kulturmiljøet på Stormoen. Kulverten vil bli lagt i åpent kulturlandskap som vil kunne reetableres etter
anleggsperioden.
Avbøtende tiltak: Unngå berøring med Stormoen gård.
Traseer i Kobbervikdalen - ubetydelig til liten negativ konsekvens
Området berører del av kulturlandskapet knyttet til Tolerud og Øvre Gulliksrud gård. Det berørte
området ligger i utkanten av kulturlandskapet ned mot eksisterende jernbane- og veianlegg. Det kan
forekomme rester etter uregistrerte tekniske kulturminner. Omfanget med tunnelpåhugg kan være
relativt stort.
Avbøtende tiltak: Stor betydning hvordan tunnelmunningen utformes og hvor den plasseres.
Drammen stasjon – liten negativ konsekvens
Kulturmiljøet som omfatter brua og den gamle stasjonsbygningen har stor verdi. Tiltakets omfang i
forhold til de kulturhistoriske strukturene og miljøet er lite negativt på grunn av den fysiske endringen
av brua som har stor kulturhistorisk verdi også som teknisk kulturminne. Dette fører til en liten negativ
konsekvens for kulturminnene i området.
Avbøtende tiltak: I minst mulig grad endre bruas karakter og unngå å fjerne opprinnelige deler av
brustrukturen.
Gulskogen stasjon – middels til stor negativ konsekvens
Tiltaket innbefatter en økning av spormengden og plattformlengden ved Gulskogen stasjon. Dette vil
medføre behov for å fjerne den gamle stasjonsbygningen og den store lagerbygningen som er i bruk
som sykkelhotell. Rivning av de to byggene betyr stort negativ omfang for kulturminneverdiene i dette
området.
Avbøtende tiltak: Vurderes om bygning med sykkelparkering kan reetableres et sted i nærheten.

5.4.3

Kryssing under Sørlandsbanen gir minst negativ konsekvens for kulturminner og
kulturmiljø

Tabell 8: Kulturminner og kulturmiljø: Konsekvenser og rangering korridorer, dagstrekninger Drammen
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Sundland
Pukerud
Nybyen
Nybyen
Nybyen under øst
vest
under
over
under
samlet
over
under
Konsekvens
-----/-----/--Rangering
5
1
1
6
4
1
«Sundland øst» får størst negativ konsekvens da dette medfører direkte inngrep i flere strukturer og
miljøer med høy verneverdi. «Vest for Nybyen over» gir en visuell forstyrrelse av et anlegg med høy
verneverdi. Alternativet som kommer best ut i forhold til kulturminner og kulturmiljø er korridorene
«Vest for Nybyen under» og «Vest for Nybyen under samlet» samt «Pukerud» da disse i minst grad
får negative konsekvenser, både fysisk og visuelt.
Dersom man velger åpen byggegrop vil flere verneverdige hus og strukturer måtte rives eller bli berørt
på en uopprettelig måte. Konsekvensgraden blir derfor jevnt over større der dette er aktuelt.
Konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø i Kobbervikdalen er uansett valg av løsning ikke store:
Tabell 9: Kulturminner og kulturmiljø: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Kobbervikdalen
Kobbervikdalen
Kobbervikdalen
Kobbervikdalen
160 km/t
200 km/t
160-200 km/t*
Konsekvens
0/0/0/*vurderingen gjelder kun første utbyggingsetappe, trasé for 160 km/t. Ved senere utbygging til trasé for 200 km/t
vil vurderingene være tilnærmet lik denne.
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Ombygging av stasjonene gir noe negativ konsekvens. Rivning av bygg og endringer i brua som vil bli
gjennomført under anleggsfasen vil ha samme konsekvensgrad under driftsfasen. Konsekvensen for
kulturminner og –miljø vurderes som liten negativ ved bygging og drift av Drammen stasjon og som
middels til stor negativ ved bygging og drift av Gulskogen stasjon.
Tabell 10: Kulturminner og kulturmiljø: Konsekvenser stasjoner
Drammen st.
Gulskogen st.
Konsekvens
--/---
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5.5

Landskapsbilde

Innholdet i landskapsbildet dannes av de ulike landskapselementene som spiller sammen og danner
horisontale/vertikale skiller, landskapsrom, retningsdannelser, linjer, landemerker, knutepunkter,
skala/størrelse osv. Disse visuelle kvalitetene danner det aktuelle områdets karakteristiske trekk og
uttrykk, og legges til grunn for konsekvensutredningen. For å unngå dobbeltvekting, er landskapsbilde
avgrenset til å omfatte de visuelle kvalitetene i omgivelsene. Det er dermed de visuelle forhold ved
tema som kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljø som omtales.
Vurderingene knyttet til landskapsbilde er nærmere beskrevet i egen fagrapport [53].
5.5.1

Sammensatt landskapsbilde i dagsonen i Drammen

Dagsonen i Drammen omfatter en stor del av byen på Strømsø, og er sammensatt av flere, til dels
svært ulike delområder som glir over i hverandre. I det følgende er verdier knyttet til landskapsbilde i
korridorene beskrevet:
Vest for Nybyen

Figur 42. Landskapsbilde - Strømsgodset kirke og Smithestrøm gård (skråfoto fra Blom Pictometry)
Smithestrøm gård er det viktigste innslaget, og vurderes å ha stor verdi for landskapsbildet. Den
nederste delen av det historiske hageanlegget har blitt avsondret fra hovedanlegget etter at
Smithestrømsveien har blitt anlagt på tvers av hagen. Den avsondrede delen av den historiske
parken er blitt vanskjøttet, og vurderes ikke å ha samme verdi som resten av gården og
hageanlegget. Strømsgodset kirke og kirkegård er et viktig grønt innslag i det lokale bybildet, og
bidrar til at Strømmorenen har et gjennomgående grønt preg nesten helt ned mot Drammenselva.
En god del av den øvrige bebyggelsen i denne delen av Strømmorenen og nedre del av
Strømsåsen vurderes å ha fin variasjonsrikdom innenfor et ellers stramt mønster for klassisk
villabebyggelse, og vurderes å ha middels til stor verdi, mens grøntarealene rundt Vestfoldbanen
som visuelt innslag i bybildet maksimalt har middels verdi. Industriarealene langs jernbanen
vurderes å ha liten verdi.
Verdi: Middels - stor
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Sundland øst

Figur 43. Landskapsbilde - Til venstre: Deler av den kompakte villabebyggelsen sør for Sundland
Til høyre: Grønnstrukturen med turvei mellom Onshuusveien og Sundland. Foto: Norconsult.
Den viktigste identitetsmarkøren i nordre del av dette området er den gamle industribebyggelsen på
Sundland. I søndre del, der terrenget begynner å stige fra de flate partiene mellom Strømsåsen og
Drammenselva, ligger et villastrøk som er noe mer kompakt enn villabebyggelsen lengre øst.
Professor Smiths alle danner et fint strukturerende gateløp med helhetlig allébeplantning som
danner en markant overgang mellom Sundland og Strømsåsen. På nordsiden av alleen er det fine,
åpne grøntarealer øst for Sundland som grenser mot en relativt homogen og fint beliggende
boligbebyggelse langs Onshuusveien. Strømsgodset kirke og kirkegård tilhører korridoren og
området har et tydelig grønt preg.
Verdi: Middels - stor
Sundland vest

Figur 44. Landskapsbilde - Til venstre: Transformatorstasjonen på Sundland står i kontrast til
svenskehusene langs Professor Smiths alle Til høyre: Lindallé ved Strømsgodset kirke. Foto:
Norconsult.
Den vestre delen av Sundlandområdet har og har hatt stor betydning i form av verksteds- og
støttefunksjoner for jernbanedrift i det sentrale Østlandsområdet. En stor del av de aktuelle
arealene i denne korridoren er sporområder. I søndre del av disse arealene er åpne områder som
ligger mer eller mindre brakk. Området er per i dag omregulert til boligbebyggelse.
Strømsgodset kirke og kirkegård har stor betydning fordi kirkegården har så lang felles utstrekning
med aktuell jernbanekorridor. Professor Smiths alle danner et markant og strukturerende skille
mellom Sundlandområdet og Strømsåsen. På sørsiden av Professor Smiths alle ligger en homogen
husrekke av svenskehus som skiller seg markant ut fra den øvrige, mer tradisjonelle
villabebyggelsen oppover i åssiden. Midt i denne villabebyggelsen ruver den gamle transformatorstasjonen til EB, som en kontrast til bygningsmiljøet for øvrig.
Verdi: Middels
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Pukerud
Bortsett fra områdene nærmest Gulskogen stasjon og rundt Gulskogen senter består korridor
Pukerud i all hovedsakelig av villabebyggelse med markant kvartalsstruktur på sørsiden av
Sørlandsbanen. Bebyggelsen har i utgangspunktet vært temmelig homogen i sine respektive
kvartaler, men har blitt litt mer oppløst i visuelt preg gjennom påbygninger og fasadeendringer. I
vest er det store, åpne arealer, dels som parkmessige grøntarealer, dels som jordbruksland. I
sørvest ligger arealer som er dominert av skog.
Verdi: Middels
5.5.2

Ravinelandskap i Kobbervikdalen

Dagsonen i Kobbervikdalen går gjennom et ravinelandskap med jorder innrammet av kantvegetasjon.
På grunn av trevegetasjonen som rammer inn strekningen er det lite innsyn til området utenfra.
Trasé for 160 km/t på eksisterende jernbanebru
Landskapet vurderes å være typisk for småskala østnorsk ravinelandskap. Ettersom ravinelandskap
generelt er en relativt sjelden landskapstype, både i landsdelen generelt og i Drammen spesielt,
tillegges området en høyere verdi enn vanlig kulturlandskap i regionen.
Verdi: Stor-middels
Trasé for 200 km/t på ny jernbanebru
I dette alternativet er det mer perifere deler av ravinelandskapet som blir berørt, i tillegg til
randsonen av kulturlandskapet rundt Nedre Gulliksrud på østsiden av E18. Dette landskapet
vurderes som litt mer ordinært enn trasé for 160 km/t. Deler av området er preget av eksisterende
inngrep i form av motorvei og jernbanespor.
Verdi: Middels
Trasé for 160 - 200 km/t på ny jernbanebru
Dagsonen ligger i dette alternativet konsentrert til vestsiden av E18, og det i alt vesentligste i
samme område som i trasé for 200 km/t. Influensområdet omfatter ikke randsonen av
kulturlandskapet rundt Nedre Gulliksrud, men er et mer konsentrert området.
Verdi: Middels
5.5.3

Ved Drammen stasjon har stasjonsbygningen, Bybrua og elvepromenaden kvaliteter
utover det ordinære

Drammen stasjon
Bebyggelsen som omkranser Drammen stasjon som trafikknutepunkt er av blandet alder og
arkitektonisk uttrykk. Det har vært gjort oppgraderinger av det offentlige byrommet rundt det
sentrale torvet i de senere år, liksom det også har skjedd en opparbeiding av elvepromenaden
langs Drammenselva. Bybrua er en viktig identitetsmarkør for Drammen som by, slik den binder de
to bysentrene på Bragernes og Strømsø sammen. Området inneholder en del elementer med
kvaliteter utover det ordinære. De viktigste, og som utgjør viktige blikkfang og innslag i det sentrale
bybildet på Strømsø, er den gamle Drammen stasjon (stasjonsbygningen), Bybrua (byaksen) og
elvepromenaden.
Verdi: Middels - stor
Gulskogen stasjon
Gulskogen stasjon har i likhet med Drammen stasjon også klassiske elementer i bygninger, anlegg
og funksjoner som har undergått delvis modernisering og supplement, blant annet med sykkelstall.
Området på sørsiden av stasjonen har gjennomgått en betydelig transformasjon de senere år
gjennom utbygging av veinett og Gulskogen Senter. På nordsiden er det mye gammel
industribebyggelse med lav verdi vurdert ut fra landskapsbilde og bybilde. Stasjonen oppleves som
litt løsrevet fra omgivelsene, blant annet på grunn av omfattende støyskjerming langs sporet.
Verdi: Middels

57

5.5.4

Konsekvenser for landskapsbildet

«Vest for Nybyen over» – stor til meget stor negativ konsekvens
Ny jernbanetrasé med kryssing over Sørlandsbanen vil gi markante barriereeffekter og bryte
eksisterende overganger og sammenhenger i landskapet på en forstyrrende måte. Eksisterende
ferdselsårer og gatenett kan bli brutt permanent, og noen bygninger må rives. Traseen vil for øvrig
forstyrre den historiske sammenhengen i landskapet rundt Smithestrøm gård ved at hageanlegg og
siktakser fra gården mot byen blir brutt. I noe omfang vil løsningen også danne en større visuell
barriere mellom nybebyggelsen på Grønland og den eldre bebyggelsen på sørsiden av sporet.
Avbøtende tiltak: Det må legges stor vekt på arkitektonisk utforming av brukonstruksjon og
støyskjermer. Om mulig bør det også vurderes om brua kan gis tilleggsfunksjoner, som f.eks.
sykkelvei over sporene parallelt med jernbanen.
«Vest for Nybyen under» – liten til middels negativ konsekvens
Kryssing under Sørlandsbanen vil gi mye mindre varige spor enn løsningen med kryssing over sporet.
Ulempene ved dette alternativet vil først og fremst være at noen hus må forventes revet, og at det vil
skje inngrep i, eller tett inntil nedre del av det historiske hageanlegget til Smithestrøm gård. De varige
barriereeffektene i dette alternativet blir relativt små, og det må antas at deler av bebyggelsen som må
rives i anleggsfasen kan gjenoppbygges.
Avbøtende tiltak: Det må legges stor vekt på å gjenskape og helst foredle grønndraget mellom
Smithestrømsveien og dagens Vestfoldbane.
«Vest for Nybyen under samlet» – liten negativ til ubetydelig konsekvens
Som for «Vest for Nybyen under», vil noen hus forventes revet. Dette alternativet får hele dagsonen
konsentrert til områder som i dag er preget av industri. Det er dermed det mest skånsomme
alternativet av de som baserer seg på korridor vest for Nybyen, og gir også veldig gode muligheter for
arealutvikling og grønnstruktur i området øst for Smithestrøm gård.
Avbøtende tiltak: Som for «Vest for Nybyen under»
«Sundland øst» – stor til meget stor negativ konsekvens
Sporområdet mellom Strømsgodset kirke og Smithestrømsveien vil måtte utvides, og
brukonstruksjonen blokkerer for muligheten til å opprettholde gangforbindelsen mellom Sundhaugen
og Strømsåsen, slik at den opplevelsesmessige sammenhengen i dette landskapet i stor grad brytes
opp. Da kryssingen vil skje over Sørlandsbanen vil det dannes betydelige lokale barriereeffekter.
Kryssing av Professor Smiths alle vil medføre inngrep i trerekken som danner den sammenhengende
allébeplantningen langs gaten. Deler av trerekkene som rammer inn Strømsgodset kirke og kirkegård
vil antakelig raseres. Noen av husene i kjerneområdet av den tradisjonelle villabebyggelsen vil trolig
måtte rives.
Avbøtende tiltak: Som for alternativet med korridor vest for Nybyen med kryssing over Sørlandsbanen,
bør det legges vekt på at brukonstruksjon og støyskjermer mv. gis høy arkitektonisk kvalitet. Det bør
plantes inn fullvokste erstatningstrær i Professor Smiths alle for å gjenskape sammenheng og helhet i
allébeplantningen. Nyplantinger inntil brukonstruksjonen ved Strømsgodset kirke kan komme i konflikt
med driftskrav for jernbanen (løvfall på skinnegangen osv.), og er antakelig urealistisk.
«Sundland vest» – stor negativ konsekvens
Breddeutvidelsen av korridoren på nordsiden av Sørlandsbanen kan få betydelige konsekvenser for
Strømsgodset kirkegård. Sannsynligvis må så godt som hele den trerekken fjernes som i dag danner
ramme rundt kirkegården mot syd, noe som er et dramatisk inngrep i grøntstrukturen og det lokale
landskapsbildet. I foten av Strømsåsen vil flere boliger måtte rives eller innløses, og en del av den
bevaringsverdige industribebyggelsen på Sundland går med.
Avbøtende tiltak: Det må plantes inn fullvokste erstatningstrær i Professor Smiths alle. Gjenplanting av
trerekker langs Strømsgodset kirkegård ville i noen grad redusere de negative konsekvensene av at
eksisterende trær må fjernes, men jernbanetekniske hensyn kan sette strenge begrensninger på hva
som er mulig, blant annet med tanke på løvfall på skinnegangen. Det kan derfor være at en
omfattende nyplanting krever at kulverten forlenges mot øst, slik at skinnegang og konstruksjoner er
mer beskyttet.
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«Pukerud» – liten negativ konsekvens
«Pukerud» vil krysse under Sørlandsbanen, og gi små varige spor i omgivelsene etter endt
anleggsfase. Noen lokale grøntarealer og noe skog vil bli berørt. Omfanget i driftsfase vurderes som
lite negativt, selv om det i anleggsfasen kan være en del større konflikt.
Avbøtende tiltak: Ingen spesielle avbøtende tiltak peker seg ut.
Trasé for 160 km/t på eksisterende jernbanebru – liten negativ konsekvens
Påhugget vil komme i et landskapsavsnitt som har svært lite innsyn fra omgivelsene. Arealbeslaget av
dyrket mark/kulturlandskap blir lite sett i den større landskapssammenhengen. Omfanget vurderes
derfor som lite, men inngrepene skjer i et kulturlandskap som er vurdert å ha betydelig verdi. Dette
alternativet får antakelig den lengste forskjæringen frem mot tunnelpåhugget.
Trasé for 200 km/t på ny jernbanebru – liten negativ konsekvens
Korridoren krysser over til østsiden av E18 og medfører inngrep i kulturlandskapet der.
Trasé for etappeløsning 160 km/t-200 km/t på eksisterende jernbanebru - liten negativ
konsekvens
Noe skog i randsonen av ravinelandskapet går tapt. Siden de berørte arealene ligger i periferien av
dette landskapet, blir fragmenteringseffekten likevel begrenset.
Drammen stasjon – liten negativ konsekvens
Ombygging av stasjonen vil ikke ha synbar innvirkning på det overordnede landskapet og bybildet.
Ombyggingsløsninger på Bybrua skjer i alle tilfelle på undersiden av brukonstruksjonen, og har liten
visuell innvirkning på omgivelsene.
Det er i alle planforslagene planlagt nye adkomster til plattformene fra Bybrua. De nye adkomstene
har lite å si for det helhetlig visuelle inntrykket av Bybrua og omgivelsene rundt, men det vurderes som
en viss negativ effekt at arealet langs elvepromenaden smalnes inn og at grøntarealet langs den
forsvinner.
Gulskogen stasjon – liten negativ konsekvens
Utvidelse av stasjonsområdet gir lokale inngrep. Det forutsettes riving og/eller flytting av to bygg på
stasjonsområdet, men omfanget av dette med tanke på visuelle effekter på landskap og bybilde er i
høyden lite negativt.
Avbøtende tiltak: Nytt stasjonsanlegg bør tilføres funksjoner og arkitektoniske elementer som
kompenserer for tapet av dagens stasjonsbygning og sykkelstall.
5.5.5

«Vest for Nybyen under samlet» er vurdert som mest skånsomt for landskapsbildet

På Drammensiden skiller alternativene med kryssing over Sørlandsbanen seg ut som de mest
negative for landskapsbildet. Alternativet Vest for Nybyen med kryssing over Sørlandsbanen vurderes
som det dårligste alternativet fordi det i tillegg til generelle barriereeffekter og rivingskonsekvenser
permanent bryter sammenhengen i det historiske parkanlegget til Smithestrøm gård. Tilsvarende
medfører «Sundland øst» en markant barrierevirkning mellom Sundland og Strømmorenen samtidig
som et viktig grønndrag fragmenteres.
«Sundland vest» gir også dramatiske inngrep i grønnstruktur og historisk landskap ved Strømsgodset
kirke og kirkegård. En romdannende trerekke av stor verdi, som i dag rammer inn kirkegården mot
syd, blir rasert.
Ellers blir konsekvensene for landskapsbildet stort sett små der kulvertene blir overdekket etter endt
anleggsdrift og der løsningen er basert på løsmassetunnel. Derimot blir inngrepskonsekvensene
betydelige i alternativene med åpen byggegrop – ikke bare i anleggsfasen, men også ved at det er
fare for fragmentering av dagens strøkskarakter i villaområdene, samtidig som områder med betydelig
verdi både estetisk og byøkologisk (storvokst trevegetasjon) neppe vil la seg enkelt gjenetablere innen
overskuelig tid. Både «Sundland øst» og «Sundland vest» vil medføre inngrep i allébeplantningen
langs Professor Smiths alle uansett valg av byggemetode, men her er det antakelig mer overkommelig
å reparere skadene.
Alt i alt er alternativ «under samlet» med løsmassetunnel vurdert som det mest skånsomme fordi de
varig synlig sporene etter anlegget blir små og konsentrerte til industriarealer av liten verdi som
byrom- og landskapselement. «Pukerud» er også et skånsomt alternativ, men er litt mer uheldig ved at
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det innebærer inngrep i grønne arealer og dyrket mark. Med gjennomføring av anbefalte avbøtende
tiltak ligger det til rette for at også alternativ «Vest for Nybyen under» kan innebære en god løsning
forutsatt at det er basert på anleggsgjennomføring med løsmassetunnel, og ikke åpen byggegrop.
Tabell 11: Landskapsbilde: Konsekvenser og rangering korridorer, dagstrekninger Drammen
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland Sundland
Pukerud
Nybyen over Nybyen
Nybyen
øst
vest
under
under
under samlet over
under
Konsekvens
- - - /- - - -/--/0
- - - /- - - --Rangering
6
3
1
5
4
2
I Kobbervikdalen er inngrepskonsekvensene små i alle alternativer.
Tabell 12: Landskapsbilde: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Kobbervikdalen
Kobber- Kobber- Kobbervikdalen vikdalen vikdalen
160 km/t 200 km/t 160-200 km/t*
Konsekvens
*vurderingen gjelder kun første utbyggingsetappe, trasé for 160 km/t. Ved senere utbygging til trasé for 200 km/t
vil vurderingene være tilnærmet lik denne.

Utvidelse av Drammen stasjon vurderes å ha små negative konsekvenser for landskapsbilde/bybilde
siden det vurderes å ha begrenset negativt omfang.
Utvidelse og utbygging av Gulskogen stasjon har i høyden et lite negativt omfang for et område med
middels verdi. Konsekvensene vurderes derfor som små.
Tabell 13: Landskapsbilde: Konsekvenser stasjoner
Drammen st. Gulskogen st.
Konsekvens
-
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5.6

Naturressurser

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.
Vurderingene knyttet til naturressurser er nærmere beskrevet i egen fagrapport [54].
5.6.1

Jord- og skogbruksarealer i Drammen

I tillegg til bebygde områder, er det i Drammen store skogsområder og i tillegg noe jordbruk. De
største sammenhengende skogbruksarealene i Drammen ligger fra Konnerud og sørover. De viktigste
jordbruksområdene ligger i all hovedsak i sørlige deler av kommunen i Skoger.
Det er i nasjonale databaser over mineral- og løsmasseressurser ikke avmerket verken eksisterende
eller potensielle forekomster av mineraler, grus og pukk i tiltaksområdet. 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.

Figur 45: Naturressurser - jord- og skogbruksarealer dagsone Drammen

Figur 46: Naturressurser - jord- og skogbruksarealer dagsone Kobbervikdalen
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5.6.2

Verdifulle jordbruksområder på Pukerud og i Kobbervikdalen

Vest for Nybyen
Rundt Smithestrøm gård vil den nye jernbanekorridoren krysse et område med skrotemark som
defineres som mark uegnet til jord- og skogproduksjon. Området har tidligere vært en del av
parklandskapet, men er i dag gjengrodd og vanskjøttet.
Verdi: Ingen
Sundland Øst
Traseen berører et mindre skogholt rett etter avgreningen fra Sørlandsbanen. Berørte områder
består videre av mindre områder med uproduktiv skog, skrotemark og opparbeidede plener og
grøntområder frem til tunnelpåhugg.
Verdi: Ingen
Sundland vest
Traseen og sannsynlig riggområde vil medføre inngrep i dyrkamarka. Området later til å være i
hevd og benyttet til gressproduksjon.
Verdi: Liten
Pukerud

Figur 47. Naturressurser - ved Pukerud vil traseen og riggområdet legges over verdifulle fulldyrkede
jorder.
På 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.
Verdi: Middels
Tunnelstrekningene Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest
Det ligger noen energibrønner i området som vil kunne bli påvirket av tiltaket. Ingen øvrige
naturressurser vil bli påvirket av tiltaket forutsatt tilstrekkelige tettekrav til å unngå senkning av
grunnvannstanden over tunnelstrekningene.
Verdi: Liten
Tunnelstrekning Pukerud
Det er registrert 11 energibrønner i sonene 300 meter fra traseen samt 3 grunnvannsbrønner
nærmere enn 50 meter. Ingen øvrige naturressurser vil bli påvirket av tiltaket forutsatt tilstrekkelige
tettekrav til å unngå senkning av grunnvannstanden over tunnelstrekningene.
Verdi: Liten-middels
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Dagsone Kobbervikdalen - 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.
Verdi: Liten
Dagsone Kobbervikdalen - 200 km/t på ny jernbanebru
Tunnelpåhugget ligger i et område der det er plantet en del gran som pr. i dag er langt fra
hogstmoden. Det vil måtte anlegges en ny bru over E18 og anleggelsen av denne vil medføre
inngrep i verdifulle fulldyrkede jordbruksområder øst for E18. Det ligger et hestesenter i nærheten
som er en viktig del av næringsvirksomheten på Gunnerud gård.
Verdi: Middels/stor
Dagsone Kobbervikdalen – 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. Området er
vurdert til å være blandingsskog på høy bonitet.
Verdi: Liten
Tiltakene på Drammen stasjon og Gulskogen stasjon vil ikke medføre konflikter med naturressurser
og gis ingen verdi.
5.6.3

Små konsekvenser for naturressurser

Konsekvensvurdering for hvert alternativ er oppsummert nedenfor
«Vest for Nybyen over», under og under samlet og «Sundland øst» – ubetydelig konsekvens
Ingen konsekvens for naturressurser
«Sundland vest» – ubetydelig konsekvens
I driftsfasen vil jernbanen gå under bakken og det vil være mulig å restaurere jordbruksarealene.
Området er i null-alternativet omregulert til andre utbyggingsformål og konsekvensen i driftsfasen blir
ubetydelig.
Pukerud – liten negativ konsekvens
I driftsfasen vil jernbanen gå under bakken og det vil være mulig å restaurere jordbruksarealene.
Området er i kommuneplan avsatt til boligarealer. Det foreligger ingen vedtatt reguleringsplan for
dette, og det er usikkert når en eventuell utbygging vil skje.
Trasé for 160 km/t på eksisterende jernbanebru – liten negativ konsekvens
I driftsfasen vil det meste av berørte arealer fra anleggsfasen kunne istandsettes.
Trasé for 200 km/t på ny jernbanebru – liten til middels negativ konsekvens
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.
Trasé for 160 - 200 km/t på eksisterende jernbanebru – ubetydelig til liten negativ konsekvens
Traseen vil legge beslag på en del av et smalt belte med plantet granskog. Omfanget vurderes til å
være lite.
Tunnelstrekningene – ingen konsekvens
På tunnelstrekningene er det forutsatt strenge tettekrav slik at skogbruks og jordbruksarealer over
tunneltraseene ikke skal bli forringet av grunnvannsenkning
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5.6.4

Noe negativ konsekvens for «Pukerud» og traseer i Kobbervikdalen

«Pukerud» vurderes 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 dårligst 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. Vurderingen gjelder kun første utbyggingsetappe, trasé for
160 km/t. Ved senere utbygging til trasé for 200 km/t vil vurderingene være tilnærmet lik denne
Tabell 14: Naturressurser: Konsekvenser og rangering korridorer, dagstrekninger
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Nybyen
Nybyen
Nybyen
øst
over
under
under samlet over
Konsekvens
0
0
0
0
Rangering
1
1
1
1

Drammen
Sundland
vest
under
0
2

Pukerud,
under

Tabell 15: Naturressurser: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Kobbervikdalen
Kobbervikdalen
Kobbervikdalen
Kobbervikdalen
160 km/t
200 km/t
160-200 km/t*
Konsekvens
- /- 0/*vurderingen gjelder kun første utbyggingsetappe, trasé for 160 km/t. Ved senere utbygging til trasé for 200 km/t
vil vurderingene være tilnærmet lik denne.

Konsekvensen for naturressurser vurderes som ubetydelig for Drammen stasjon og Gulskogen
stasjon.
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5.7

Naturmiljø

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for planter og dyrs
levegrunnlag, samt geologiske elementer. 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. 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.
5.7.1

Naturområder i korridorene

Tre områder med prioriterte naturtyper befinner seg innenfor eller svært nær korridorene i dagsonen i
Drammen (se figuren under): 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), se figuren under.

Figur 48: Naturmiljø - temakart naturtyper dagsonen Drammen
I dagsonen i Kobbervikdalen knyttes særlig naturverdiene til de skogkledde 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 innehar elementer av
beiteskog og naturbeitemark (2).

Figur 49: Naturmiljø - temakart naturtyper Kobbervikdalen
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Det er fire verdifulle naturtypeområder på tunnelstrekningene som er særlig avhengig av
grunnvannstanden, dette er Blektjern, Vannverksdammen, Haddelandsdammen og Austadtjern.

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 insektsarter. Parklandskap
og store, gamle trær er prioriterte naturtyper.
Verdi: Liten – middels
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. En
relativt ung og krattpreget edelløvskog ned mot Sørlandsbanen er leveområde for spurvefugl.
Verdi: Liten - middels
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.
Verdi: Liten - middels
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.
Verdi: Liten - middels
Tunnelstrekning Vest for Nybyen, Sundland øst og 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.
Verdi: Middels
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.
Verdi: Middels til stor
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Dagsone Kobbervikdalen
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
Verdi: Middels - stor
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.
Verdi: Middels
Etappeløsning 160 km/t – 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.
Verdi: Middels
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.
Verdi: Stor
Gulskogen stasjon
Tiltakene på Gulskogen stasjon vil ikke medføre konflikter med naturmiljø og gis ingen verdi.
Verdi: Ingen

5.7.2

Nærhet til parklandskap ved Strømsgodset kirke gir størst negative konsekvenser for
naturmiljøet

«Vest for Nybyen over» – liten til middels negativ konsekvens
Eventuell fjerning av de gamle lønnene vil være en vedvarende effekt av utbyggingen. Togtrafikken på
brua 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.
«Vest for Nybyen under» og «Vest for Nybyen under samlet» – liten negativ konsekvens
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.
«Sundland øst» - liten til middels negativ konsekvens
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.
Avbøtende tiltak: Forsøke å begrense sporbredden forbi Strømsgodset kirkegård, slik at det ikke
gjøres inngrep i trerekken ved kirken.
«Sundland vest» – middels til liten negativ konsekvens
Dersom de gamle lindetrærne på Strømsgodset kirkegård går tapt vurderes omfanget som middels til
lite negativt i driftsfasen.
Avbøtende tiltak: Forsøke å begrense sporbredden forbi Strømsgodset kirkegård, slik man kan unngå
felling av lindetrærne langs jernbanen.

67

«Pukerud» – liten negativ konsekvens
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.
Trasé for 160 km/t på eksisterende jernbanebru – liten negativ konsekvens
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. Det kan være en fare for
at elg og rådyr kommer inn på sporet dersom det ikke anlegges viltgjerder.
Avbøtende tiltak: Det bør settes opp viltgjerder langs dagstrekningen frem til brua.
Trasé for 200 km/t på ny jernbanebru og trasé for 160-200 km/t – liten negativ konsekvens
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.
Drammen stasjon og Gulskogen stasjon
Driftsfasen vil ikke ha noen konsekvenser for naturmiljøet.
5.7.3

«Sundland vest» er mest negativ for naturmiljøet

Ved drift av dobbeltsporet vurderes konsekvensen for naturmiljø som liten til middels negativ i «Vest
for Nybyen over», som liten negativ i «Vest for Nybyen under» og «Vest for Nybyen under samlet»,
som liten til middels negativ i «Sundland øst», som middels til liten negativ i «Sundland vest», og som
liten negativ i «Pukerud».
Konsekvensen for naturmiljø i Kobbervikdalen vurderes som liten negativ for samtlige alternativer.
Tabell 16: Naturmiljø: Konsekvenser og rangering korridorer, dagstrekninger Drammen
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Sundland
Nybyen
Nybyen
Nybyen
øst,
vest,
over
under
under
over
under
samlet
Konsekvens
- /- - /- - - /Rangering
4
2
2
5
6

Pukerud,
under

Tabell 17: Naturmiljø: Konsekvenser korridorer, dagstrekninger Kobbervikdalen
Kobber- Kobber- Kobbervikdalen vikdalen vikdalen
160 km/ 200 km/t 160-200 km/t*
Konsekvens
*vurderingen gjelder kun første utbyggingsetappe, trasé for 160 km/t. Ved senere utbygging til trasé for 200 km/t
vil vurderingene være tilnærmet lik denne

For tunnelstrekningene forutsettes det at det stilles tettekrav slik at grunnvannstanden i området ikke
blir påvirket.
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5.8

Flom, stormflo og overvann

Faktorer som vil kunne påvirke de aktuelle jernbanestrekningene er flom i Drammenselva, stormflo i
Drammensfjorden og overvann grunnet flom i sidebekkene fra Konnerud. Klimaendringer er en faktor
som må hensyntas, og er nærmere beskrevet i fagrapport for flom, stormflo og overvann [57].
5.8.1

Situasjonsbeskrivelse flom, stormflo og overvann

Figur 50: Flom, stormflo og overvann - problemområder i Drammen
Flom i Drammenselva vil være dimensjonerende oppstrøms Ypsilonbrua [46]. En eventuell
havnivåstigning i fremtiden vil kunne flytte skillelinjen mellom dimensjonerende havnivå og flom i elva
noe lenger oppstrøms for Ypsilonbrua i 2100 enn det den er i dag.
Stormflo i Drammensfjorden vil være dimensjonerende nedstrøms Ypsilonbrua. For dimensjonering av
vannstand skal det benyttes 200 års gjentaksintervall fremskrevet til havnivået i år 2100 for å ivareta
fremtidige klimaendringer. Med bakgrunn i en gjennomgang av foreliggende data og rapporter
anbefales det at det brukes en 200-årsverdi for år 2100 på kote 2,30.
Det er gjort flere utredninger vedrørende overvannshåndtering i Drammen, disse er nærmere omtalt i
fagrapporten [57]. Per dags dato er det ikke nok kapasitet på hverken utslippsledninger eller de fleste
bekkeinntak til å håndtere et 200-årsregn. Drammen kommune peker på områdene Strømsø,
Sundland og Gulskogen som særlige utsatte for oversvømmelser ved ekstremnedbør. Alle stedene
har avskjærende barrierer for flomvannet (eksisterende jernbane og E134) som sørger for at
punktpåkjenningene nedstrøms på noen få utslippsledninger, blir store og kapasiteten til ledningene
overskrides. Godsterminalen på Sundland er utsatt for oversvømmelser grunnet sprengt kapasitet på
utslippsledningene som krysser under området. I det videre planarbeidet og detaljering av trasé vil det
være av betydning hvilke tiltak som treffes i samarbeid med Drammen kommune for å avlede flom fra
sidebekker og overvann
Med bakgrunn i foreliggende kunnskap om flom i planområdet, kan det fastslås følgende:





Flom i Drammenselva vil ikke ha vesentlig betydning for noen av de planlagte tiltakene, og
eksisterende klimaprognoser antyder at denne betydningen vil bli enda mindre i fremtiden enn
i dag.
Stormflo i Drammensfjorden vil være av stor betydning for områdene rundt Drammen stasjon.
Klimaprognosene er sprikende, men en kan forvente en økning frem til 2100 med 10-50 cm.
Bestemmelsene i Teknisk designbasis gir en forventet økning på ca. 30 cm fra kt. 1,97 til kt.
2,30 ved Bybrua.
Flom i sidebekker er det mest uforutsigbare elementet, fordi konsekvensen i stor grad vil være
avhengig av om flomveiene blokkeres eller ikke, samt kapasiteten til utslippsledningene.
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5.8.2

Vurdering av sårbarhet i korridorer og stasjonsområder

Korridor Vest for Nybyen
Traseen for kryssing over Sørlandsbanen følger en høyde som gjør at vannet renner unna. Dette
alternativet burde derfor være trygt i forhold til en flomvannstand i Drammenselva i 2100 på +2,3 m
ved Ypsilonbrua. Alternativet vurderes derfor å ha liten sårbarhet for tema flom, stormflo og overvann.
«Vest for Nybyen under» og «Vest for Nybyen under samlet» er noe mer utsatt for flom,
oversvømmelse og stormflo enn alternativet med kryssing over.
Korridor Sundland øst
Trasékorridoren ligger vest for Sundhaugen og jernbanen vil gå på bru på utsiden av de områdene
som oversvømmes ved kraftig regn. «Sundland øst» er derfor den trasékorridoren som best unngår
flom og oversvømmelser. Det er ett flomutsatte område ved Sundland og traseen bør derfor sikres
mot denne flomveien. Munningen må utformes slik at det ikke renner vann inn i tunnelen.
Korridor Sundland vest
Trasékorridoren går under terminalområdet på Sundland og gjennom de mest utsatte områdene for
oversvømmelser forårsaket av flom i sidevassdragene. Dette alternativer er svært utsatt for flom og
trenger flomsikringstiltak. Med lavbrekk i tunnelen er det svært viktig å hindre at vannet kommer inn i
tunnelen. Det vil her være nødvendig med flomsikringstiltak ved tunnelmunningen og den må bygges
så høyt som mulig.
Korridor Pukerud
Korridoren ligger mellom to flomutsatte områder; Pukerud og Gulskogen stasjon, i tillegg til at den går
gjennom det flomutsatte området på Sundland. Området traseen går gjennom er også et område som
er i fare for å bli oversvømt fra tette bekkeinntak. Tunnelmunningen bør flomsikres og legges såpass
høyt i terrenget at en flom ikke medfører fare for at overvann kommer inn i tunnelmunningen. Denne
korridoren krysser også rett under en stor utslippsledning fra Konnerud-området.
Dagsone Kobbervikdalen
Traseene krysser kun 1-3 mindre bekkeløp på strekningen fra tunnelportalen til eksisterende
jernbanespor i Kobbervikdalen.
Drammen stasjon
Drammen stasjon vil være sårbar for stormflo og oversvømmelse. Den største trusselen for
stasjonsområdet oppstår ved stormflo. Drammen stasjon må eventuelt også sikres mot
oversvømmelser fra ovenforliggende terreng.
Ved en eventuell sanering av dagens Vestfoldbane vil en teoretisk mulighet for flomsikring av dette
området også kunne være å bruke denne som en avskjærende flomkanal.
Drammen stasjon - Gulskogen stasjon
Det nye dobbeltsporet er planlagt hevet og vil dermed ha større sikkerhet mot oversvømmelser.
Oppsummering
Forutsatt at nødvendige tiltak blir gjennomført vil sårbarheten være liten for korridoralternativene.
For Drammen stasjon vil alternativene uten heving av stasjonsområdet ha stor sårbarhet for stormflo
og overvann.
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5.9

Andre konsekvenser

5.9.1

Funksjonalitet

For de ulike korridorene er det anstrengt linjegeometri ved avgreningen fra Sørlandsbanen og inn mot
bergtunnelen i Strømsåsen. Dette skyldes tranghet versus kulturminner, eksisterende og planlagt
bebyggelse, eksisterende og planlagte veier samt eksisterende jernbanespor og driftsspor.
Alternativene i korridor Vest for Nybyen og «Sundland øst» har minst horisontal kurveradius, men
dette kan aksepteres siden hastigheten inn og ut av Drammen stasjon uansett må være lav i dette
området. «Sundland vest» og «Pukerud» har noe bedre horisontalgeometri og følgelig noe større
dimensjonerende hastighet.
Stigningsforholdene er akseptable for de to alternativene i korridor Vest for Nybyen hvor linjene
krysser under Sørlandsbanen. Stigningsforholdene er ikke innenfor normale krav for linjealternativet
som går over Sørlandsbanen på bru. Det samme gjelder for «Sundland øst» og «Pukerud» hvor
stigningsforholdene heller ikke er innenfor normale krav, men til dels langt utenfor.
De eneste alternativene som har akseptabel funksjonalitet er «Vest for Nybyen under» og «Vest for
Nybyen under samlet». Alternativet «Vest for Nybyen under samlet» er vurdert å være best siden
geometrien er noe bedre.
For Drammen stasjon fremstår alternativene C og D som de totalt sett beste løsningene. Isolert sett
for stasjonen vurderes alternativ D som en noe bedre løsning enn alternativ C fordi alle spor har ca.
340 m lange plattformer. I tillegg har sporene langs plattformen i vestre del av stasjonen større
kurveradius.
Begge alternativene forutsetter at stasjonsområdet heves, slik at sårbarhet i forhold til flom bedres.
Sporveksler er spesielt sårbare for flom, og da sporvekslene i alternativ D ligger høyere enn i
alternativ C, vil konsekvensene av en oversvømmelse være minst i alternativ D.
5.9.2

Kapasitet og robusthet

Det er utført en kapasitetsanalyse av alternative korridorer for avgrening til Vestfoldbanen.
Analyseområdet er strekningene Drammen – Kobbervikdalen frem til påkoblingspunkt til eksisterende
Skogerparsell og strekningen Drammen - Gulskogen inklusive atkomster til Sundland.
Analysen omfatter konstruksjon av ruteplan, kapasitetsanalyse (kjørbarhetsanalyse) og simulering for
analyseårene 2031 og 2050 med tilhørende tilbudskonsepter. For anleggsfasen er de to mest kritiske
fasene analysert med samme metode, men ruteplan R2015 er lagt til grunn.
Kapasitetsanalysen viser at:




5.9.3

De tre alternativene i korridor Vest for Nybyen har best kapasitet.
«Sundland øst» og «Sundland vest» har nest best kapasitet. Kapasiteten og robustheten vil
fortsatt være tilfredsstillende med et tilbudskonsept med økt trafikk på Sørlandsbanen.
«Pukerud» har klart dårligst kapasitet. Dersom tilbudskonseptet med økt trafikk på
Sørlandsbanen legges til grunn, vil driftssituasjonen for togene være lite robust. Det vil
måtte påregnes forsinkelser i forbindelse med vedlikeholdsarbeider og andre driftsavvik.
For å oppnå tilstrekkelig kapasitet, må det være 4 spor fra Drammen stasjon til
avgreningspunktet ved Pukerud.

Dagens Vestfoldbanen

I henhold til planprogram skal fremtidig arealbruk av sporområdet for dagens Vestfoldbane vurderes.
De sentrumsnære områdene langs dagens Vestfoldbanen er i kommuneplanen hovedsakelig avsatt
som boligbebyggelse. Som mulig bruksformål har kommunen skissert at jernbanesporet kan benyttes
som rekreativ rute for myke trafikanter, noe som kan kombineres med funksjon som åpen flomvei.
Bynære grøntområder og arealer for overvannshåndtering er viktige funksjoner i byen. Betydningen
for disse arealene øker med fortetting.
Samtidig vil det oppstå nye muligheter for å styrke sammenhenger, både for grønnstrukturen og
bebyggelsesstrukturen. Utvidelse av eksisterende parkområder og etablering av flere grønne

71

forbindelser vil gi flere muligheter for rekreasjon i byen, øke bokvaliteten og gi flere muligheter for
håndtering av overvann. I tillegg til grønne områder kan det vurderes ny bebyggelse. Den bør skape
sammenhengende byrom mellom bydeler på begge sider av dagens sporområde. Sammenhengen i
bystruktur og bymessighet i byen vil styrkes. I tillegg vil dette gi et potensial for flere sentrumsnære
boliger.
Dagens trasé med tilstøtende buffersone beslaglegger omtrent 60 000 m 2 mellom der den bøyer av fra
Sørlandsbanen og der bebyggelsen slutter mellom Rundtom og Fjell. Omtrent 1/4 av dette arealet
ligger inntil eksisterende parker eller ubebygde grøntområder og bør forbeholdes grøntstrukturen. En
del av det øvrige arealet bør kunne vurderes til utbygging. Størrelsesorden for byvekst i og langs
sporområdet vurderes til rundt 25 000 m2.
For byutviklingen og nærmiljø vil det uansett være positivt om barrieren med jernbanespor utgår.
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5.10 Jernbanestasjoner
Utredning av jernbanestasjoner omfatter hovedsakelig spørsmål rundt tilgjengelighet og
barrierevirkning.
5.10.1

Drammen stasjon er Buskeruds viktigste kollektivknutepunkt

Drammen stasjon ligger sentralt i byen. Stasjonen ligger tett inntil byaksen og Bybrua som forbinder
byens delte sentrum nord (Bragernes) og sør (Strømsø) for Drammenselva. Drammen kommune har
investert i oppgradering av sentrum og utvikling av sentrumsnære områder, deriblant Strømsø torg,
som i dag fremstår som en attraktiv møteplass foran jernbanestasjonen.
I de senere årene har det blitt gjennomført prosjekter som bygger opp under byaksen og
jernbanestasjonen. Viktige elementer er:





Bussterminal i Jernbanegata.
Drosjeholdeplass og bussholdeplass for byens viktigste pendelruter på Strømsø torg.
Parkeringshus i Blichs gate med 336 plasser (betjener flytoget, handlende og boliger).
Sykkelhotellet ved stasjonen med plass til 244 sykler.

Drammen stasjon har i dag én sideplattform og to midtplattformer, og betjener fem spor. I tillegg er det
ett spor forbi stasjonen som ikke ligger inntil plattform. Stasjonen er planlagt utvidet til seks spor med
plattform.
Det betydelige utbyggingspotensialet sentralt på Strømsø innenfor 800-1000 m fra Drammen stasjon,
gjør området til en viktig ressurs i arbeidet mot målsetningen om en konsentrert byvekst.
Det pågår planarbeid for utvikling av næringsbebyggelse på parkeringsarealer syd for stasjonen.
Planene for området inneholder kontor, hotell og servicefunksjoner og er planlagt ferdigstilt i løpet av
2018.
Ny stasjon forutsetter seks spor til plattform
Det er vurdert fem ulike alternativer for ombygging av stasjonen, se illustrasjoner neste side. Felles for
alle alternativer:





Eksisterende gangkulvert forlenges, og gjøres tilgjengelig fra elvepromenaden via plattform
Hovedatkomst til plattformene er lokalisert som i dag ved Strømsø torg.
Plattform 1 (i sør) tilgjengelig fra bysiden plattform 6 (i nord) fra elvesiden.
Dagens grøntrabatt mellom stasjon og gangsone utgår, samtidig åpnes stasjonen i større grad
mot elvepromenaden.

Bedre gangforbindelser til og fra stasjonen
Alle utbyggingsalternativene supplerer dagens hovedatkomst med gangkulvert fra Strømsø torg med
atkomst til plattformene fra Bybrua. Direkte tilgang med trapper fra Bybrua til plattformene på
jernbanestasjonen vil bygge opp under det strategiske byplangrepet med styrking av byaksen og
bidrar med en merkbar forbedring av tilgjengeligheten til stasjonen – spesielt til og fra bysentrumet på
Bragernes side. Fra Papirbredden/Grønland vil man få en alternativ atkomst til plattformene langs
elvepromenaden
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Referansealternativet (Alt. 0)

Figur 51: Drammen stasjon - minimumsløsning og referansealternativ
Stasjonen utvides fra 5 til 6 plattformer. Midtplattformen oppgraderes og plattform 1 oppgraderes i
hver ende. Det etableres en ny plattform til spor 6. Planskilt hovedatkomst til midtplattform, som i dag.
Alternativ A: Ny atkomst fra Bybrua til en midtplattform og sideplattformer
Ny atkomst med trapp fra Bybrua til
plattform 1 og midtplattform spor 4 og 5.
Midtplattformene med spor 2-3 er kun
tilgjengelig via eksisterende undergang
med atkomst fra Strømsø torg.

Figur 52: Drammen stasjon - Alternativ A: Ny gangadkomst fra
Bybrua til en midtplattform.
Alternativ B, C og D: Ny atkomst fra Bybrua til alle plattformer
Ny atkomst etableres fra Bybrua med trapp
til alle plattformer.
Alternativ C og D har hevede spor og
plattformer og forutsetter en ombygging av
dagens hovedatkomst. Første etasjen og
underetasjen bygges om, gangkulverten
utvides. Ombygging gir betydelig forbedret
lysinnfall til underetasjen.

Figur 53: Drammen stasjon - Alternativ B, C og D: Nye
gangadkomster fra Bybrua til alle plattformer.

74

Alternativ D har en noe endret sporplassering og alle spor har ca. 340 m lange
plattformer med full bredde. Dette vurderes
som positivt, men vil ikke skille alternativene vesentlig fra hverandre i forhold til
byutvikling. Alternativ D korresponderer
med «Vest for Nybyen under samlet» og vil
dermed være avhengig av valg av
alternativ.

Alternativ C og D gir en kvalitetshevning for de reisende
I alternativ A er det kun atkomst til plattform 1, 4, 5 og 6 fra Bybrua. Lesbarheten av stasjonsløsningen
i sin helhet svekkes og alternativet anbefales derfor ikke.
I alternativ B, C og D er det atkomst fra Bybrua til alle plattformer, noe som gjør det lett forståelig for
alle reisende.
I alternativ C og D utvides kulvert fra Strømsø torg både i bredden og høyden. Dette gir en stor
forbedring både i forhold til kapasitet og opplevelseskvaliteten. Alternativ C og D vurderes derfor som
det beste alternativet i forhold til tilgjengelighet for gående.
Tabell 18: Jernbanestasjoner: Konsekvenser Drammen stasjon
Alternativ Vurdering
A
Ny atkomst fra vest gir direkte kobling mellom jernbanestasjon og
Bybrua, men ikke til alle plattformer. Det svekker lesbarheten og
fleksibiliteten. Men for de det gjelder er det positivt med en snarvei
fra Bybrua.

Konsekvens
+

B

Ny atkomst fra vest gir direkte kobling mellom jernbanestasjon og
Bybrua, noe som inkluderer store deler av sentrum på Bragernes i
nedslagsfelt til stasjonen innenfor en 500 meter radius. Bra
lesbarhet for reisende fra Bragernes. Styrker byplangrepet med
byaksen.

++

C

Som for B, men i tillegg bedre atkomstforhold og oppholdskvalitet i eksisterende hovedatkomst. Konsekvenser er vurdert
som stort positiv.

+++

D1

Som alternativ C. i tillegg noen større plattformlengder.

+++

Tilretteleggelse for sykkel må detaljeres i videre planlegging
Det er behov for flere sykkelparkeringsplasser. Ikke alle parkeringsplasser må bygges med en gang,
men arealbehovet bør sikres for fremtidig behov. Det er en fordel å kunne fordele sykkelparkering ved
flere atkomster.
Flere atkomster gir bedre fordeling av på- og avstigende på plattformene
Økning av reisende på stasjonen er vurdert til rundt 25 % mot 2030 sammenlignet med dagens
situasjon. Flere atkomster til plattformene, spesielt i alternativ B, C og D som omfatter alle plattformer
fra Bybrua, vil avlaste dagens kulvert under stasjonen. Større deler av plattformen vil utnyttes, noe
som gir jevnere fordeling av reisende langs togenes dører, og kortere stasjonsopphold ved mange avog påstigninger samtidig. Rømningsforholdene forbedres også.
Utbygging av stasjonen har lite innflytelse på tilgjengelighet for buss og bil.
Lokalisering av bussterminal 150 m fra stasjonens hovedatkomst og bussholdeplass/drosjeholdeplass
på Strømsø torg er en robust løsning, som ikke vil begrense vekstpotensialet. Ombygging av Strømsø
torg til møteplass og kollektivknutepunkt har gitt et handlingsrom som tåler endringer over tid, hvor
areal både til oppstillingsplass for buss og drosje kan utvides. I forhold til lesbarhet er kollektivtrafikken
tydelig prioritert foran av- og påstigning for bil.
Bilparkering er organisert i parkeringshus som er knyttet opp mot hovedveinettet. Avstanden fra
parkeringshus til stasjonen er på rundt 250 m, som er en akseptabel gangavstand. Av- og påstigning
og korttidsparkering er lokalisert vest og øst for Strømsø torg.
Som prinsipp bør bilparkering i fremtiden knyttes opp mot hovedveinett for å ikke belaste byområdet
mer enn nødvendig med fremmed biltrafikk. Vurdering av parkering for bil og sykkel, samt buss for tog
bør inngå i påfølgende planprosesser for utbygging ved Drammen stasjon.

1

Alternativ D kan kun kombineres med Vest for Nybyen, under samlet og gjennomføring av
alternativet D vil dermed være avhengig av valg av alternativ.
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5.10.2

Gulskogen stasjon

Ombygging av stasjonen åpner for bedret togtilbud
Gulskogen stasjon ligger utenfor Drammen sentrum i umiddelbar nærhet til Gulskogen kjøpesenter.
Stasjonen ligger i et sammensatt område med idrettsanlegg, kjøpesenter, eneboliger og bilbasert
næring. Flere tomter rundt stasjonen er diskutert i forbindelse byutvikling/transformasjon. Stasjonen
ligger omtrent 500 m vest for byutviklingsområdet på Sundland.
Kommunen har satt i gang utredninger om utvikling og transformasjon av Gulskogen-området.
Utredning av konsepter for utforming av stasjonsnære tomter inngår i kommunens arbeid, og er derfor
ikke del av vurderingene i konsekvensutredning. Sykkel- og bilparkering og buss-for-tog vil utredes i
samarbeid med kommunen i en senere planfase.
Fire spor til plattform og flere atkomster
Den nye stasjonsløsningen får en ekstra sideplattform mot sør, slik at det blir fire spor til plattform. Det
etableres ny undergang øst på stasjonen med trappe- og heisatkomst til alle tre plattformer, samt
rampeforbindelse til undergang Baker Thoens alle. Den vestre delen av plattformene får en ekstra
undergang med trapper og heis. Stasjonsbygningen, som i dag fungerer som venterom er foreslått
revet. Den opprinnelige stasjonsbygningen som brukes til sykkelhotell er foreslått flyttet.

Figur 54: Ombygging av Gulskogen stasjon
Ny foreslått stasjon oppfyller kravene om universell utforming og forbedrer dermed situasjonen for
gangtrafikk til og fra plattformene vesentlig. Stasjonen er foreslått med ny gangkulvert i vest som gir flere
adkomster til plattformen, bedre tilgjengelighet fra vest og gode muligheter til å integrere stasjonen i
bystruktur.

Tabell 19: Jernbanestasjoner: Konsekvenser Gulskogen stasjon
Vurdering
Ombygging av Gulskogen stasjon legger til rette for utvikling
av et godt byttepunkt og er derfor vurdert som middels positiv.
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Konsekvens
++

6 ANLEGGSFASEN
6.1

Generelt om konsekvenser i anleggsfasen

Temaet omfatter kortsiktige virkninger for ytre miljø i anleggsperioden, som er den perioden ny
jernbane er under bygging. Anleggsvirksomheten kan påvirke omgivelsene med større konsekvenser
for landskap, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser enn det
ferdige anlegget vil gjøre.
I forbindelse med byggingen av jernbanen vil det bli behov for anleggsveier, riggområder og andre
midlertidige anlegg. I tillegg vil det bli behov for midlertidige omlegginger av veier, gang- og
sykkelveier, annen infrastruktur. Det vil også være behov for områder for å deponere
overskuddsmasser fra tunnel- og gravearbeidene. Det vil i enkelte områder pågå en betydelig
massetransport inn og ut av anleggsområdene. Dette vil kunne påføre omgivelsene ulemper med
anleggstrafikk, støy og støv, rystelser og fare for utslipp.
Konsekvensene i bygge- og anleggsfasen er beskrevet i egen fagrapport [56]. Konsekvenser i
anleggsfasen omfatter også fag som er utredet i egne rapporter hvor både anleggsfase og driftsfase
er vurdert. Konsekvenser for friluftsliv og nærmiljø [51], kulturminner og kulturmiljø [52], naturmiljø [55]
og naturressurser [54] og er beskrevet i egne rapporter. Det er også utarbeidet egen fagrapport for
støy i anleggsfasen [49].
Traseen føres gjennom et tett befolket område, og utbyggingen vil berøre private eiendommer i større
eller mindre grad. De største forskjellene i konsekvenser av anleggsgjennomføringen vil være
innføring av traseene fra dagstrekning inn i bergtunnel. Berørte boligeiendommer og løsninger for
gjennomføring av anleggsarbeidene knyttet til løsmassetunnel og åpen byggegrop er nærmere
beskrevet i kap. 4.

6.2

Situasjonsbeskrivelse

I det følgende gis en overordnet situasjonsbeskrivelse av planområdet, samt beskrivelse av grunnlag
og forutsetninger for enkelte tema. For mer detaljerte beskrivelser av grunnlag for vurderingene og
beskrivelse av avbøtende tiltak, henvises det til fagrapporten [56].
6.2.1

Trafikale forhold

Kartet på neste side viser trafikkbelastning på hovedveinettet i Drammen, sykkeltraseer og skoler i
Drammen. Hovedåren for veitrafikk ved Drammen stasjon følger Bjørnstjerne Bjørnsons gate og
Kreftings gate, her er ÅDT2 ca. 20 000 kjt/døgn. Det er noe trafikk i lokalveinettet ved stasjonen, men
Bybrua er forbeholdt busstrafikk noe som begrenser biltrafikken i området rundt stasjonen.
Ved Gulskogen stasjon, krysser Baker Thoens alle under jernbanen, veien har her en ÅDT på 14 000
kjt/døgn. Nedre Eikervei (ÅDT 10 400) går parallelt med jernbanen på nordsiden og Professor Smiths
alle går parallelt med jernbanen på sydsiden av sporet (ÅDT 7 800). I områder som ligger innenfor
foreslåtte nye korridorer, kan Konnerudgata (ÅDT 11 000) og Professor Smiths alle (ÅDT 7 800) bli
berørt. Både Konnerudgata og Professor Smiths alle har parallelt gang- og sykkelveinett.
Det er generelt mange fotgjengere og syklister i Drammen. I følge reisevaneundersøkelse fra 2013/14
[12] er gangandelen 23 %, sykkelandel 4 % og kollektivandelen 10 % i Drammen kommune. Det en
spesielt høy andel gående i Drammen sentrum, 33 % av reisene er gangturer. Mange av de myke
trafikantene er skolebarn.
I sentrumsområdet er det tilrettelagt med fortau og langs mange av hovedveiene parallelle gang- og
sykkelveier. Nord for jernbanen går hovedsykkelveien langs Nedre Eiker vei og Grønland, syd for
jernbanen langs Prof. Smiths alle og Konnerudgata. Vestfoldbanen utgjør i dag en barriere mellom
bebyggelsen i Nybyen og Sundland. Det er en nyetablert gang- og sykkelvei fra Strømsgodset via den
verneverdige Sundhauggata bru til Professor Smiths alle. Baker Thoens alle er en viktig
tverrforbindelse for sykkel ved Gulskogen.

2

ÅDT = Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøy pr. døgn (alle ukedager)
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Skolene som ligger i tiltaksområdet er Rødskog skole, Gulskogen skole og Montesorri/Akademiet
skole/NSB-skolen. De øvrige skolene vil også kunne bli berørt i forbindelse med massetransport i
anleggsperioden.
Busstilbudet i Drammen har blitt forbedret de siste årene. Ca 40 busser trafikkerer Bybrua i hver
retning pr. time i rush, totalt ca. 1000 busser pr. dag. Hovedpendlene, linjene med flest passasjerer,
stopper på Strømsø torg ved Drammen stasjon. For øvrig stopper de fleste busslinjene på Drammen
busstasjon. I Konnerudgata er det åtte busser i timen i hver retning, mens det i Professor Smiths alle
er to busser i timen i hver retning.

Figur 55: Anleggsfasen - veinett med ÅDT (kjt/døgn), sykkelveier og skoler i dagsonen i Drammen
(kilde NVDB[7] og Drammen kommune).
I Kobbervikdalen grener dagens
Vestfoldbane ut til dobbeltspor før
planlagt ny påkobling, og krysser E18
på bru. E18 er høyt trafikkert med ÅDT
på nærmere 30 000 kjt/døgn. Øst for
E18 og jernbanelinja ligger Skoger skole
og et boligområde. Det er etablert gangog sykkelvei langs hovedveiene
gjennom Skoger.

Figur 56: Anleggsfasen - veinett med ÅDT (kjt/døgn),
sykkelveier og skoler i dagsonen i Kobbervikdalen.
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Det forutsettes at alle hovedveier og
forbindelser for myke trafikanter holdes
åpne i byggeperioden. Veier vil bli lagt
om midlertidig og det vil bli etablert
bruer over anleggsområdene i trase for
eksisterende vei, med areal for både
myke trafikanter og kollektiv- og
veitrafikk. På steder der det finnes enkle
omkjøringer, kan veier måtte stenges.
For å redusere ulempene knyttet til
masse- og anleggstransportene bør en
forsøke å legge disse utenom rushtiden,
og særlig utenom tidspunktene da barn
og unge skal til og fra skolen.

Flytoget, Sørlandsbanen, Bergensbanen og Vestfoldbanen kjører via Drammen stasjon. Flytoget har i
dag endeholdeplass på Drammen stasjon. I anleggsperioden vil flere tog vende på Gulskogen stasjon.
Det vil i kortere perioder være behov for å stenge toglinjen på grunn av arbeid tett inntil spor i drift og
faseomlegginger. Passasjerene blir da henvist til buss for tog. Det er gjort foreløpige vurderinger
knyttet til dette som viser at det sannsynligvis vil bli behov for å stenge av linjen 1-2 perioder hvert år
under anleggsgjennomføringen. Varigheten av de stengte periodene vil variere fra 1 uke til 6-8 uker.
6.2.2

Støy

Dagsonen i Drammen er utsatt for støy både fra veitrafikk og jernbane. Kobbervikdalen er belastet av
støy fra Vestfoldbanen, E18 og lokal trafikk.
Det forutsettes at anleggsarbeidene hovedsakelig foregår på dag og/eller kveldstid.
Alle korridoralternativene medfører en eller flere traséer hvor massetransporten kjører gjennom
tettbygde boligområder. Konsekvensen av støy fra massetransport anses å være negativ i varierende
grad uansett valg av korridor.
Det forutsettes at anleggsarbeidet planlegges slik at støyulempene for beboerne i nabolaget ikke
overskrider det som tillates i henhold til støyforskriften T-1442.
6.2.3

Massehåndtering og vannbalanse

I alle korridorene og ved stasjonene er det mistanke om forurenset grunn på grunn av tidligere og
dagens aktivitet knyttet til eksisterende jernbane eller på grunn av nærhet til vei. Det kan også være
fyllmasser i grunnen ved boligbebyggelse og eksisterende veier. For dagsonen i Kobbervikdalen er
det i utgangspunktet ikke mistanke om forurenset grunn.
I alle korridorer er det bygninger, konstruksjoner eller jernbanetekniske installasjoner som må saneres.
Det forutsettes utførelse av miljøkartlegging, planlegging av rivearbeider og utarbeidelse av en god
avfallsplan med fokus på avfallsminimering og sortering av ulike avfallsfraksjoner.
Grunnvannet står på ulike nivåer i Drammen. Ved Drammen stasjon står grunnvannet høyt. Ved
Sundland er det et sammenhengende grunnvannsspeil som varierer mellom kote 1,5 og 3. Der berget
stiger oppover Strømsåsen følger grunnvannet stort sett bergoverflaten.
Det er ingen sårbare vann, bekker eller elver i nærheten. Det er ikke like mye grunnvann tilgjengelig i
Kobbervikdalen som i Drammen og grunnvannsnivået står lavere. Ravinedalene er avhengig av at
vannbalansen opprettholdes.
Drammen stasjon ligger tett på Drammenselva. Grunnvannet står høyt og området er utsatt for flom.
Det er ingen sårbare vann, bekker eller elver i nærheten. Drammenselva er en stor resipient som
forventes å kunne ta imot renset anleggsvann. Ved Gulskogen stasjon står grunnvannet relativt høyt.
Området ligger på bløt leire. Vannbalansen er viktig for områdets stabilitet. Det er ingen sårbare vann,
bekker eller elver i nærheten.
6.2.4

Luftforurensning

Drammen sentrum har episoder årlig med forhøyede konsentrasjoner av luftforurensning. Området
rundt Drammen stasjon ligger i gul luftforurensningssone, som er en vurderingssone hvor kommunene
bør vise varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for
luftforurensning. Kobbervikdalen har god luftkvalitet og ligger utenfor forurensningssonene [43].
Avbøtende tiltak for reduksjon av luftforurensning vil være krav til bruk av nyere anleggsmaskiner med
lavere utslipp, støvreduserende tiltak som vask av kjøretøy før utkjøring fra anleggsområde på veier
med hardt dekke, vanning av anleggsveier, områder og lagringshauger for å hindre støvflukt ved tørt
vær og vask og feiing av veger med hardt dekke i nærområdene til anleggsområder.
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6.3

Avgrening fra Sørlandsbanen

Korridor Vest for Nybyen
Korridoren Vest for Nybyen inkluderer et alternativ
med kryssing over og to alternativer med kryssing
under Sørlandsbanen. Det er vurdert både å bygge
med åpen byggegrop eller med løsmassetunnel
innerst mot bergpåhugget.
Utfordringene knyttet til ytre miljø i anleggsfasen
vurderes som ganske like for alternativene med
kryssing over eller under Sørlandsbanen.
Forskjellen mellom alternativene er at kryssing
over Sørlandsbanen vil kreve noe mindre
gravearbeider enn kryssing i kulvert under.

Figur 57: Anleggsfasen - dagsone, kulvert, bru,
løsmassetunnel og bergtunnel Vest for Nybyen

En løsmassetunnel vil redusere omfanget av
anleggsarbeidene i boligområdene vesentlig
sammenlignet med bygging med åpen byggegrop
helt frem til bergpåhugg. En løsmassetunnel vil
redusere omfanget av bygg som må rives samt
redusere støyutbredelsen og barrierevirkningen.
Bygging av en løsmassetunnel vil medføre bygging
av injiseringskummer og injisering av
stabiliserende masser i grunnen over der det skal
etableres tunnel, men totalt redusere belastningen
av anleggsarbeidet vesentlig for omgivelsene.

Størst konsekvens har utbyggingen for temaene nærmiljø og friluftsliv samt støy. Rivning/innløsing av
boliger, støy og visuelle virkninger, direkte/indirekte arealbeslag, redusert tilgjengelighet og
trafikkutfordringer vil medføre betydelige ulemper, og i tilfeller også påvirke trivsel og livskvalitet i stor
grad. At flere familier vil måtte flytte, enten permanent eller midlertidig, vurderes som en særlig stor
negativ konsekvens. De negative virkningene vil bli merkbart større ved åpen byggegrop enn ved
arbeid i løsmassetunnel.
Støyen fra anleggsarbeidet vil kunne forstyrre dyre- og fugleliv knyttet til parklandskapet og
lønnetrærne som står på skrotemarken vil sannsynligvis måtte fjernes. I anleggsfasen vil forurenset
anleggsvann, forurenset grunn og grunn med svartelistearter, støy fra anleggsarbeidet og
massetransport samt støvspredning til omgivelsene måtte håndteres.
Bygging med løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata vil totalt sett gi mindre
støybelastning i nærområdet sammenlignet med bygging av åpen byggegrop.
Anleggsarbeidet på bysiden for korridor Vest for Nybyen vurderes samlet sett til å ha middels til liten
negativ konsekvens for omgivelsene ved løsmassetunnel og middels negativ konsekvens ved åpen
byggegrop helt frem til bergtunnelen, se Tabell 20.
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Tabell 20: Alternativer i korridor Vest for Nybyen, konsekvenser i bygge- og anleggsfasen
Vest for Nybyen,
over

Vest for Nybyen
under

Vest for Nybyen,
under samlet

Løsmassetunnel

Åpen
byggegrop

Løsmassetunnel

Åpen byggegrop

Løsmassetunnel

Åpen
byggegrop

Anleggsområde, omfang

--

---

--

---

--

---

Forurenset grunn og massehåndtering

--

--

--

--

--

--

Vannbalanse (dagsone og bergtunnel)

-

-

-

-

-

-

Håndtering av anleggsvann

-

-

-

-

-

-

Trafikk

--

--

--

--

--

--

Støy

--

---

--

---

--

---

Luftforurensning

--

--

--

--

--

--

-

--

-

--

-

--

Nærmiljø og friluftsliv

---

----

---

----

---

----

Naturmiljø

--/-

- - /-

--/-

--/-

- - /-

- - /-

0

0

0

0

0

0

--/-

--

--/-

--

--/-

--

Rive- og avfallsplaner, omfang

Naturressurser
Samlet konsekvens

Korridor Sundland øst
I «Sundland øst» føres avgrening for utgående
Vestfoldbane over Sørlandsbanen. Videre føres
traseen enten i åpen byggegrop eller
løsmassetunnel fram til bergpåhugget.
Omfanget av åpen byggegrop eller løsmassetunnel
vil være som i Vest for Nybyen.
Størst konsekvens har utbyggingen «Sundland øst»
for temaene nærmiljø og friluftsliv, samt støy. Riving
og innløsing av boliger vil være den største negative
konsekvensen og verneverdige boliger kan bli
berørt. De øvrige virkningene av anleggsarbeidet vil
ellers medføre en merkbar reduksjon i trivsel og
livskvalitet for de nærmeste naboene, i tillegg til en
rekke ulemper for nærmiljøet som helhet. De
negative virkningene vil bli merkbart større ved åpen
byggegrop enn ved arbeid i løsmassetunnel.
Etablering av jernbanetraseen vil sannsynligvis
Figur 58: Anleggsfasen - dagsone, bru, kulvert, medføre at trær vil bli fjernet. Dette vil også kunne
ha en negativ konsekvens for fugl og eventuelle
løsmassetunnel og bergtunnel Sundland øst
flaggermus, som vil miste viktige leveområder, i
tillegg til at støyen fra anleggsarbeidet vil kunne virke forstyrrende.
I anleggsfasen vil forurenset anleggsvann, forurenset grunn og grunn med svartelistearter, støy fra
anleggsarbeidet og massetransport samt støvspredning til omgivelsene måtte håndteres.
Anleggsarbeidet på bysiden for «Sundland øst» vurderes samlet sett til å ha middels til liten negativ
konsekvens for omgivelsene ved løsmassetunnel og middels negativ konsekvens ved åpen
byggegrop helt frem til bergtunnelen, se Tabell 21.
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Tabell 21: «Sundland øst», konsekvenser i bygge- og anleggsfasen.
Sundland øst over
Løsmassetunnel

Åpen
byggegrop

Anleggsområde, omfang

--

---

Forurenset grunn og
massehåndtering

--

--

Vannbalanse (dagsone og
bergtunnel)

-

-

Håndtering av anleggsvann

-

-

Trafikk

--

--

Støy

--

---

Luftforurensning

--

--

-

--

---

----

--

--

Rive- og avfallsplaner, omfang
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Naturressurser
Samlet konsekvens

0

0

--/-

--

Korridor Sundland vest
Korridoren Sundland vest krysser under
Sørlandsbanen og byggingen vil skje i åpen
byggegrop frem til bergtunnel. Hovedutfordringen
ved byggingen her er hensynet til alle
sporforbindelsene til/fra Mantenas verksted samt
skifte- og godssporene ved Sundland.
Traséalternativet vil gå i kulvert under
verkstedsområdet på Sundland og innebærer
rivning av noen av verkstedbygningene som har
verneverdi.
Gjennom høringsperioden har det fremkommet at
jernbanetraseen ikke kan gå i nærheten av
Sundland trafostasjon. Traseen vil måtte gå vest
for trafostasjonen da en trasé på østsiden vil
komme i konflikt med Tilfartsvei vest, del II.

Figur 59: Anleggsfasen - dagsone, kulvert og
bergtunnel Sundland vest

«Sundland vest» vil være et vesentlig inngrep i
området, og omfanget av negative virkninger for
nærmiljøet vil være omtrent det samme som i de
to tidligere omtalte korridorene, både når det
gjelder riving av boliger, støy og visuelle
virkninger.

Støyberegningene for «Sundland vest» omfatter i hovedsak arbeider forbundet med etablering av
byggegrop for kulvert. I tillegg skal det drives 1200 m med tunnel fra området ved Sundland
trafostasjon. Det er disse arbeidene som anses å gi mest støy i dette området. Sammenlignet med
alternativene i Vest for Nybyen blir massetransporten på veinettet ca. dobbelt så stor.
Ved Strømsgodset kirkegård 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.
I anleggsfasen vil rigg- og anleggsbeltet legge beslag på et område med fulldyrket mark. Området
benyttes i dag til gressproduksjon.
I anleggsfasen vil forurenset anleggsvann, forurenset grunn og grunn med svartelistearter, støy fra
anleggsarbeidet og massetransport samt støvspredning til omgivelsene måtte håndteres.
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Anleggsarbeidet på bysiden for korridor «Sundland øst» vurderes samlet sett til å ha middels til liten
negativ konsekvens for omgivelsene, se Tabell 22.
Tabell 22: «Sundland vest», konsekvenser i bygge- og anleggsfasen
Sundland vest
under
Anleggsområde, omfang1)
Forurenset grunn og
massehåndtering
Vannbalanse (dagsone og
bergtunnel)
Håndtering av anleggsvann

----

Trafikk

---

Støy

---

Luftforurensning
Rive- og avfallsplaner, omfang

--

Nærmiljø og friluftsliv

---

Naturmiljø

--/-

Naturressurser
Samlet konsekvens

--

1) Økt omfang som følge av omlegging utenfor Sundland trafostasjon og driving av 1200 m tunnel fra bysiden.

Korridor Pukerud

Figur 60: Anleggsfasen - dagsone, kulvert og bergtunnel Pukerud
«Pukerud» går forbi Gulskogen stasjon før den krysser under Sørlandsbanen og E134 (vest for
tunnelen). Byggingen vil skje i åpen byggegrop frem til bergtunnel. Byggegropen vil gå gjennom et
skog- og landbruksområde som er avsatt til fremtidig boligformål, og det vil bli anlagt en riggplass på
vestsiden av byggegropen. Ingen boliger vil bli revet eller innløst.
Et alternativ i denne korridoren vil ha negative konsekvenser for nærmiljøet, men i mindre grad enn de
øvrige alternativene. Selv med god avstand mellom byggegropen/riggplassen og bebyggelsen, vil de
nærmeste boligene på Gosen og ved Øvre Eikervei bli utsatt for støy over grenseverdiene. De visuelle
virkningene vil ikke være like påtrengende som i de andre korridorene, der bebyggelsen ligger
nærmere.
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I anleggsfasen vil rigg- og anleggsbeltet legge beslag på ca. 85 dekar med fulldyrket mark. I
anleggsfasen vil ikke dette arealet kunne utnyttes. I anleggsfasen vil forurenset anleggsvann,
forurenset grunn og grunn med svartelistearter, støy fra anleggsarbeidet og massetransport samt
støvspredning til omgivelsene måtte håndteres.
Samlet sett vurderes konsekvensene for «Pukerud» på bysiden å ha liten til middels negativ
konsekvens, se Tabell 23.
Tabell 23: «Pukerud» konsekvenser i bygge- og anleggsfasen
Pukerud
under
Anleggsområde, omfang

--

Forurenset grunn og
massehåndtering

-

Vannbalanse (dagsone og
bergtunnel)

-

Håndtering av anleggsvann

-

Trafikk

--

Støy

--

Luftforurensning
Rive- og avfallsplaner, omfang
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Naturressurser
Samlet konsekvens

6.4

---/--

Tunnel og tverrslag

6.4.1 Løsmassetunnel
Løsmassetunnel er aktuelt for hhv. korridor Vest for Nybyen og Sundland øst og vil fungere som
avbøtende tiltak for åpen byggegrop hele veien til tunnelpåhugget for bergtunnelen.
Jernbaneverket har besluttet å bygge med løsmassetunnel for alternativet Vest for Nybyen. Det er
også besluttet at løsmassetunnelen skal begynne nord for Konnerudgata slik at denne gaten ikke
berøres i anleggsperioden.
6.4.2 Bergtunnel
Alle korridorene har en lang bergtunnel. Opprettholdelse av vannbalansen for et sårbart område på
overflaten når en tunnel skjærer igjennom berget, er vurdert som den viktigste utfordringen for
bergtunnelene. Avbøtende tiltak er at det settes strenge tettekrav til tunnelen der sporet vil passere
under de sårbare områdene. Målet er å redusere faren for drenering av vann og bekker til et minimum.
Det forutsettes at tunnelen bygges med konvensjonell drivemetode (sprengning) og at det benyttes
2-3 tverrslag (hjelpetunneler) for atkomst til jernbanetunnelen avhengig av hvilken korridor som blir
valgt. Figuren under viser mulig lokalisering av tverrslag
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For alternativene i korridoren Vest
for Nybyen og «Sundland øst» er
det foreslått at tunnelen drives fra
2 tverrslag (Austadveien og
Kobbervikdalen), 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
«Pukerud» drives det fra 3
tverrslag (Konnerudgata,
Austadveien og Kobbervikdalen
eller Fjellsveien), samt fra endene.
Det vil være anslagsvis 75
lastebiler pr. døgn som frakter
masser fra hvert anleggssted.

Figur 61: Anleggsfasen - mulige lokaliseringer av tverrslag

Det er først og fremst arealbeslag,
støy og luftforurensning som slår ut
negativt for omgivelsene for
anleggsarbeidet ved tverrslagene.
Austadveien kommer dårligst ut da
dette ligger tett på et boligområde,
men uansett de negative
konsekvensene vil et tverrslag i

byen være nødvendig for å kunne etablere bergtunnelen.
I Kobbervikdalen er det lengre til boliger og området vurderes som bedre egnet for etablering av
riggområder. Dette tverrslaget vil etableres i et område hvor det finnes store vegetasjonsverdier, og
det vil derfor være viktig med grundig vurdering av plassering av riggområdet.
For alle tunnelkorridorene er anbefalt tunnelløsning dobbeltsporet tunnel med rømningstunnel for hver
1000 m. Alle rømningstunneler tenkes primært drevet fra innsiden og vil således påvirke nærmiljøet i
vesentlig mindre grad sammenlignet med tverrslagene. Arbeider knyttet til bygging av en kort portal,
samt beredskapsplass og vei til denne, vil nødvendigvis måtte utføres i dagsonen. Enkelte av
tverrslagene vil bli benyttet som rømningstunnel i driftsfasen.

6.5

Dagsonen i Kobbervikdalen
I Kobbervikdalen vurderes tre alternativer.
Et alternativ med en hastighet på 160 km/t
på eksisterende jernbanebru, et alternativ
med en hastighet på 200 km/t hvor det
bygges ny jernbanebru over E18 og et
alternativ med trinnvis utbygging fra 160
km/t til 200 km/t.
Utfordringene knyttet til ytre miljø vurderes
som ganske like for de tre alternativene i
Kobbervikdalen. Det renner ravinebekker
gjennom det planlagte rigg- og
anleggsområdet. Ravinebekkene er omgitt
av den fuktighetskrevende
vegetasjonstypen gråor-heggeskog. Både
ravinebekker og gråor-heggeskog er
prioriterte naturtyper.
I anleggsfasen vil forurenset anleggsvann
og vann fra tunneldriving, forurenset grunn

Figur 62: Traseer i Kobbervikdalen
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og grunn med svartelistearter, støy fra anleggsarbeidet og massetransport samt støvspredning til
omgivelsene måtte håndteres.
Trasé for 160 km/t legger beslag på mindre areal med innmarksbeite og fulldyrket mark vest for
dagens Vestfoldbane. Alternativ 200 km/t vil berøre mindre områder med plantet gran vest for
Vestfoldbanen. Ved bygging av ny jernbanebru vil det være nødvendig å stenge Fv 33 Gundesølina i
perioder, og dette vil innebære ulemper for lokalbefolkningen. Gundesølina er også skolevei fra vest til
Skoger skole.
Ny bru over E18 og tilknytning til trasé øst for E18 vil medføre inngrep i verdifulle fulldyrkede
jordbruksområder. I anleggsfasen vil de berørte arealene være relativt stor grunnet anleggsbelter.
Alternativ 160-200 km/t vil berøre et smalt skogområde med plantet gran som likevel vil bli berørt av
planlagt riggområde.
Alternativet med hastighet 160-200 km/t i Kobbervikdalen kommer best ut på bl.a. grunn av redusert
støybelastning for boliger og mindre inngrep i naturressurser sammenlignet med traseer for 200 km/t
og 160 km/t på eksisterende bru. Vurderingene gjelder imidlertid kun første utbyggingsetappe. Ved
senere utbygging til trasé for 200 km/t vil vurderingene være tilnærmet lik denne.
Tabell 24: Dagsone Kobbervikdalen, konsekvenser i bygge- og anleggsfasen
Kobbervikdalen
Kobbervikdalen
Kobbervikdalen
160 km/t
200 km/t
160-200 km/t
Anleggsområde

-

-

-

Forurenset grunn og
massehåndtering

-

-

-

Vannbalanse

-

-

-

Håndtering av anleggsvann

-

-

-

Trafikk

-

-

-

Støy

-

0

0/-

Luftforurensning

-

-

-

Rive- og avfallsplaner

-

-

-

Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø

-/---

-/--

-

--

--

0/-

-/--

-

-

Naturressurser
Samlet konsekvens

6.6

Ombygging av stasjonene

Både Drammen og Gulskogen stasjon skal bygges om. Det er stor trafikk av fotgjengere og syklister
samt mye kollektivtrafikk i områdene rundt stasjonene.
Med unntak av kortere perioder på 1-2 dager vil elvepromenaden være åpen for ferdsel på
strekningen under Bybrua, uavhengig om denne bygges om eller ikke. Atkomsten via trapp og heis fra
Bybrua vil også kunne benyttes. Dette innebærer at anleggsarbeidet i svært liten grad vil redusere
tilgjengeligheten til elvepromenaden. Arbeidet med plattformer, trapper og underganger vil kunne sees
og høres fra strekningen forbi stasjonsområdet, og dette vil muligens kunne påvirke turopplevelsen
noe.
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. Dette vil kunne ha alvorlige konsekvenser for fuglelivet – også
på bestandsnivå.
Ved Gulskogen stasjon vil arbeidene innebære mindre ulemper for skoleelevene som skal til
Gulskogen skole, samt for annen gang- og sykkeltrafikk til og fra Gulskogen sentrum, da man i korte
perioder må benytte midlertidige eller eksisterende jernbanekryssinger lenger øst. Det vil være mulig
med toveis trafikk i hele anleggsperioden, kun korte stengninger ved omlegging.
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Konsekvensene av anleggsarbeidet vurderes som noe mer negative for Drammen stasjon enn for
Gulskogen. Dette skyldes at Drammen stasjon ligger sentralt i Drammen sentrum og omfanget av
ombyggingene vil berøre innbyggerne i større grad enn ved Gulskogen stasjon.
Tabell 25: Konsekvenser i bygge- og anleggsfasen: Ved og på stasjoner
Drammen st.
Gulskogen st.
Anleggsområde

--

-

Forurenset grunn og
massehåndtering

--

-

Vannbalanse

0

0

Håndtering av anleggsvann

-

-

--

--

---

---

Trafikk
Støy
Luftforurensning

--

-

Rive- og avfallsplaner

-

-

Nærmiljø og friluftsliv

--/-

--

--

0

0

0

-/--

-

Naturmiljø
Naturressurser
Samlet konsekvens

6.7

Oppsummering konsekvenser i anleggsperioden

«Pukerud» kommer best ut i denne vurderingen da denne korridoren har lengst avstand mellom
bebyggelse og en god del av anleggsarbeidene og dermed noe mindre støy- og støvbelastning for 3.
person/boliger/bebyggelse.
Alternativene for Vest for Nybyen med løsmassetunnel vurderes som nest beste alternativ, deretter
«Sundland øst». En løsmassetunnel virker som et avbøtende tiltak både for omfanget av
anleggsområdet og utbredelsen av støy sammenlignet med åpen byggegrop hele veien til påslaget for
bergtunnel. Dette bidrar dermed til at korridorer med løsmassetunnel kommer godt ut. Jernbaneverket
har besluttet å bygge med løsmassetunnel for korridor Vest for Nybyen.
«Sundland vest» vurderes som det dårligste alternativet. «Sundland vest» vil bygges med åpen
byggegrop frem til bergpåhugget og tunnelen vil bli drevet også fra bysiden, i tillegg til fra tverrslagene.
Dette gir økt anleggstrafikk, økt støy til omgivelsene og økt omfang av anleggsområdet sammenlignet
med alternativene med løsmassetunnel. Generelt vurderes alternativene med åpen byggegrop til å gi
størst konsekvenser i anleggsfasen og kommer derfor dårligst ut.
Alternativet med hastighet 200 km/t i Kobbervikdalen kommer best ut på grunn av redusert
støybelastning for boliger sammenlignet med trinnvis utbygging fra 160 km/t til 200 km/t og 160 km/t
på eksisterende bru.
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7 ØKONOMISK ANALYSE
Prissatte effekter omfatter nytte og kostnader for trafikanter, operatører og samfunnet for øvrig.
Hensikten med den økonomiske analysen er å rangere de aktuelle traseene etter samfunnsøkonomisk
lønnsomhet, men hvor man ikke har tatt hensyn til prosjektets ikke prissatte virkninger.
Det er tidligere gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av å bygge ut InterCity-strekningene på
Østlandet. Beslutningen om å bygge ut dobbeltspor er allerede tatt. I denne analysen sammenlignes
de aktuelle traseene ikke med dagens situasjon, men med hverandre. «Vest for Nybyen under
samlet» er valgt som referansealternativ. Trafikantnytten er beregnet ut fra tidskostnader og
passasjergrunnlag. For den gjennomgående trafikken er det tatt utgangspunkt i overordnede
passasjerberegninger for Vestfoldbanen. Forutsetninger og resultater er nærmere beskrevet i
fagrapport Prissatte konsekvenser [47].

7.1

Metode

De prissatte effektene er beregnet i to steg:



Trafikkanalyse som gir tall for antall reisende og reiseformål i 2030 og 2060.
Beregning av de samfunnsøkonomiske kostnadene og nytten.

Trafikkanalysen er gjennomført med InterCity-modellen [16], som er utviklet for spesielt å vurdere
trafikale endringer som følge av InterCity-utbyggingen, inkludert endringer i andre transportmåter enn
tog. De samfunnsøkonomiske kostnadene og nytten er beregnet med modellverktøyet Merklin
(versjon juni 2015), og er i tråd med Jernbaneverkets metodehåndbok for samfunnsøkonomiske
beregninger [17].

7.2

Trafikkanalyse

Referanseberegningene er basert på et felles referansealternativ i 2030 og i 2060 for alle InterCitystrekningene. I tillegg er det gjennomført følsomhetsberegninger hvor reisetiden er økt med to minutter
for alle InterCity-tog på en rekke delstrekninger (her; Drammen - Sande).
Med utgangspunkt i referanseberegningen og følsomhetsberegningen, er det beregnet trafikale
virkninger av de ulike alternativene på strekningen Drammen-Kobbervikdalen gjennom inter- eller
ekstrapolasjon. Det betyr at det antas at for eksempel ett minutt ekstra reisetid gir halvparten så mye
overført og redusert togtrafikk som to minutter ekstra reisetid, med lik relativ fordeling av endringene
på ulike reisehensikter og reiselengder.

7.3

Prissatte effekter

De prissatte effektene som er beregnet består av:


Endringer i trafikantnytten, dvs. endringer i nytten hos de som reiser pga. av endring i reisetid.
Videre er det en marginal overflytting av reisende fra tog til bil og buss ved lenger reisetid.



Endring i operatørnytte, dvs. de bedriftsøkonomiske effektene for selskap som trafikkerer
jernbanen og busselskaper som påvirkes av tiltaket. For denne type tiltak er det ikke noen
endringer i operatørnytten for noen alternativer.



Endring i den offentlige nytten og kostnadene, som består i investeringskostnadene og utgifter
til vedlikehold og nødvendige reinvesteringer, samt den såkalte skattefinansieringskostnaden.



Endring i nytte for samfunnet for øvrig, dvs. endringer i ulykker, støy, lokal luftforurensning,
utslipp av klimagasser og helse. I dette tilfelle vil den marginale overføringen av trafikk fra
bane til bil eller buss ved lenger reisetid gi marginalt økte kostnader for samfunnet.

Kostnadene og nytten er beregnet for en periode på 40 år etter åpningsåret (2024), mens kostnader
og nytte som oppstår fra år 40 til 75 (som er forventet levetid for tiltaket) er samlet i restverdien.
Tabell 26 oppsummerer investeringskostnadene (neddiskontert til 2020) for alternativene. I tabellen
oppgis både udiskonterte investeringskostnader (dvs. totale kostnader hvor det ikke er tatt hensyn til
lengden på anleggsperioden) og neddiskonterte kostnader hvor det er forutsatt at anleggsperioden er
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5 år (2020-2024), at investeringskostnadene spres jevnt ut over denne perioden og at
diskonteringsrenten er 4 prosent.
Tabell 26: Investeringskostnader. Beløp i mill. 2015-kroner

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

Vest for
Nybyen
over
8 706

Vest for
Nybyen
under
9 285

Vest for
Nybyen under
samlet (ref)
9 219

Sundland
øst
over
8 797

Sundland
vest
under
10 402

Pukerud
under

8 062

8 598

8 537

8 146

9 632

9 174

-485

65

-

-400

1 120

650

9 907

Den samfunnsøkonomiske analysen av prissatte konsekvenser er sammenstilt i Tabell 27. Den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten av de ulike alternativene er et direkte resultat av kjøretid og
kjørelengde for tog mellom Drammen og Sande og investeringskostnadene. «Pukerud» har lengst
kjøretid og kjørelengde. «Pukerud» har dermed en netto nåverdi som er 3.770 mill. kroner lavere enn
«Vest for Nybyen under samlet» (referansealternativet). Deretter følger «Sundland vest» med 1.980
mill. kroner lavere netto nåverdi enn referansealternativet. «Sundland øst» og «Vest for Nybyen over»
har begge en netto nåverdi som er høyere enn referansealternativet, hvor «Vest for Nybyen over» har
høyest verdi. «Vest for Nybyen under» har marginalt lavere nettonåverdi sammenlignet med
referansealternativet.
Tabell 27: Økonomisk analyse - netto nåverdi, forskjell fra referansealternativet (Vest for Nybyen
under samlet). Beløp i mill. 2015-kroner, neddiskontert til 2020.
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland Sundland Pukerud
Nybyen
Nybyen
Nybyen
øst
vest
under
over
under
under
over
under
samlet
(ref)
-120
-170
-870
Trafikantnytte
Operatørnytte

-

-

-

-

-

-

Offentlig nytte

-

-

-

-60

-115

-580

Nytte for tredje part

-

-

-

-25

-40

-195

25

-3

-

-130

-280

-1 195

Skattefinansieringskostnad

-95

12

-

-65

255

280

Brutto nåverdi1

120

-15

-

-270

-860

-3 120

-485

65

-

-400

1 120

650

605

-80

-

130

-1 980

-3 770

1

4

3

2

5

6

Restverdi

Investeringskostnader
NETTO NÅVERDI
Rangering

2

1

Brutto nåverdi=(nytte+restverdi)-skattefinansieringskostnad
2
Netto nåverdi= brutto nåverdi - investeringskostnad

Det er viktig å være klar over at tallene ikke viser den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for de
forskjellige alternativene målt mot dagens situasjon, men forskjellen fra det vi her har valgt som
referansealternativ.
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8 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
Det har i henhold til PBL §4.3 blitt gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse [58]. Analysens mål er
å gi en overordnet og representativ fremstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse,
materielle verdier og miljø for foreslåtte korridorer.
Gjennom den innledende farekartleggingen og den overordnede sårbarhetsvurderingen ble totalt 50
hendelser valgt ut for risikovurdering. Ingen hendelser er vurdert som uakseptable.
Videre er risiko for hendelser som det bør vurderes tiltak for beskrevet. Stasjoner og løsning i
Kobbervikdalen er ikke sammenlignet siden det ikke er identifisert signifikante forskjeller mellom de
forskjellige løsningene.

8.1
8.1.1

Hendelser med risiko for personskade
I driftsfasen er kryssing av banen en risiko

Hendelser med risiko for personskade i driftsfasen er relatert til ulykke ved kryssing av banen for
korridorer med bruløsning («Vest for Nybyen over» og «Sundland øst»). Bruløsningen vil skape en
barriere i området og det kan være fristende å krysse banen for å nå boliger på motsatt side.
Sannsynligheten for at dette skjer vurderes som liten siden det forutsettes støyskjermer som minsker
tilgjengeligheten til banen samt alternative kryssingsmuligheter.
8.1.2

I anleggsfasen er det størst risiko knyttet til åpen byggegrop

For anleggsfasen er det identifisert flere hendelser med risiko for personskade. Det er identifisert flest
hendelser for løsningene Vest for Nybyen, «Sundland øst» og «Sundland vest» i forbindelse med
åpen byggegrop nært boligområder. I «Pukerud» vil byggegropen ikke være like nær boligbebyggelse
og risiko for personskade er dermed lavere (men fortsatt til stede).
For trafikksikkerhet er det risiko forbundet med alle korridorene. Det er særlig viktig å minimere risiko
ved omlegging av veier for å ivareta trafikksikkerheten alternativene i korridor Vest for Nybyen,
«Sundland øst» og «Sundland vest». I disse områdene vil gang- og sykkelveier som i stor utstrekning
benyttes av barn og unge kunne bli påvirket. Ved omlegging av veier i disse korridorene må det også
sikres alternativ adkomst for utrykningskjøretøy.
For alle korridorer vil det sannsynligvis gå massetransport i tett befolket område og det er for dette
temaet ikke identifisert signifikante forskjeller på omfang. I anleggsfasen vurderes derfor Vest for
Nybyen, «Sundland øst» og «Sundland vest» å medføre størst risiko som følge av at disse bygges i
områder hvor mange mennesker beveger seg over døgnet.

8.2
8.2.1

Hendelser med risiko for miljøskade
Ingen identifisert risiko for miljøskade i driftsfasen

Det er ikke identifisert risiko som krever avbøtende tiltak for noen av korridoralternativene i driftsfasen.
8.2.2

I anleggsfasen kan det være risiko for miljøskade på grunn av tunneltrasé under
Blektjern

Det forutsettes at det stilles tilstrekkelige tettekrav til tunnelen. Det er kun identifisert to hendelser som
kan medføre risiko for miljøskade. «Sundland vest» går under Blektjern som er et viktig og mye besøkt
turområde med høy verdi. I tillegg kan alternativene i korridor Vest for Nybyen, «Sundland øst» samt
tverrslag tilhørende «Pukerud» ha en viss innvirkning på området, men siden «Sundland vest» krysser
nærmest Blektjern, er det vurdert størst risiko knyttet til dette alternativet. «Pukerud» går også under
nedbørsfeltet til flere vannforekomster (Vannverksdammen, Haddelandsdammen og Austadtjern) som
er registrert som prioritert naturtype. Hendelser med risiko for materielle verdier
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8.2.3

I driftsfasen har «Sundland vest» og «Pukerud» størst risiko for skade på materielle
verdier

Risiko for skade på materielle verdier er særlig tilstede for «Sundland vest» og «Pukerud», og dette er
relatert til oversvømmelse og vann i tunnel. Ved oversvømmelse som når tunnelmunning kan det bli
behov for å stenge tunnelen for oppryddingsarbeid og lenger stans i togtrafikken.
I områder med dårlige grunnforhold hvor det er vedtatte planer om fremtidig utbygging, vil det være
risiko for setningsskader på Vestfoldbanen. Dette gjelder «Sundland øst», «Sundland vest» og
«Pukerud».
«Sundland vest» og «Pukerud» har utfra disse hendelsene størst risiko for skade på materielle
verdier, hvor risikoen for «Sundland vest» er vurdert å kunne være noe større som følge av at denne
korridoren ligger i det mest flomutsatte området.
8.2.4

I anleggsfasen kan begrenset adkomst for utrykningskjøretøy være en risiko

Også i anleggsfasen er det risiko forbundet med dårlige grunnforhold og setningsskader på
eksisterende bygninger. Det er identifisert risiko for dette for alle korridorer. Hvis det er begrenset
adkomst for utrykningskjøretøy vil det også være risiko for store konsekvenser på materielle verdier.
Dette er særlig aktuelt for alternativer i korridor Vest for Nybyen, «Sundland øst» og «Sundland vest»
ved omlegging av veier ved og rundt byggegrop.

8.3

Konklusjon risiko og sårbarhet

Det er som nevnt ikke identifisert uakseptabel risiko for noen av alternativene, verken i driftsfase eller
anleggsfase, men det bemerkes at grundigere analyse må utføres etter hvert som detaljeringsnivå av
grunnlagsdata øker. Dette vil redusere usikkerheten i vurderingene.
Analysen gir et oversiktlig risikobilde av identifiserte uønskede hendelser som er aktuelle for de
forskjellige alternativene som har blitt utredet for kommunedelplan. «Sundland vest» er den korridor
hvor det har blitt identifisert flest uønskede hendelser i gul kategori (både drift- og anleggsfase), tett
fulgt av «Sundland øst» og Vest for Nybyen. Ved løsmassetunnel vil risikoen knyttet til Vest for
Nybyen og «Sundland øst» sannsynligvis reduseres. Iverksettelse av risikoreduserende tiltak vil kunne
redusere risiko nivå for alle alternativer.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata. Konnerudgata ikke blir berørt i anleggsfasen.
Dette innebærer at byggegropen blir noe kortere. Faren for skade på 3. person er derfor noe redusert
for alternativ Vest for Nybyen. Endringer i trasé for Sundland vest vil ikke påvirke resultatet av ROSanalysen.
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9 FORHOLDET TIL PLANER OG FØRINGER
En rekke vedtatte overordnede planer og nasjonale føringer har betydning for planarbeidet. De mest
sentrale er omhandlet i det de påfølgende delkapitler.

9.1

Nasjonale føringer

Forskrift om konsekvensutredninger (revidert 01.01.2015)
Forskriften er en presisering og utfylling av plan- og bygningslovens bestemmelser om
konsekvensutredninger. Krav til konsekvensutredning for arealplaner skal fastlegges gjennom
innledende behandling av forslag til planprogram.
Planprogrammet legger opp til å utrede flere ulike varianter, blant annet kryssing over eller under
Sørlandsbanen, samt ulike tunnelkorridorer. Det vises i den sammenheng til forskriftens § 12:
”Planprogram, og eventuelt konsekvensutredning, kan også benyttes til å ta stilling til hvilke alternative
lokaliteter man gjennomfører et reguleringsarbeid for etter plan- og bygningsloven.”
Kommunedelplan for jernbanen er utredningspliktig fordi den tilhører kategorien "kommunedelplaner
med områder for utbyggingsformål" (§2c). Disse skal alltid konsekvensutredes.
Jernbane er for øvrig et tiltak som er nevnt som punkt 18 i vedlegg 1. Normalt skal tiltaket da
konsekvensutredes på reguleringsplannivå, men "…der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på
høyere plannivå og der reguleringsplanen er i samsvar med overordnet plan" skal ikke planen
konsekvensutredes en gang til (§2, andre ledd).
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Forventningene ble nylig revidert og vedtatt 12. juni 2015, og beskriver hvilke hensyn man bør
vektlegge i planleggingen for å fremme en bærekraftig utvikling. Det er et viktig grunnlag for
utformingen av planen og for ivaretakelse av ulike fagområder. Eksempel på relevante føringer:
effektive planprosesser, blant annet med bruk av regionalt planforum. Tilpasning til klimaendringer,
mer effektiv og attraktiv kollektivtrafikk og fortetting uten nedbygging av landbruksarealer. Infrastruktur
for kollektivtrafikken, gang- og sykkelveinett og utbyggingsmønster bør vurderes i sammenheng.
Statlige planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, samt bidra
til effektive planprosesser. Infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres, og
knutepunkter for kollektivtrafikken bør ha gode overgangsmuligheter mellom ulike transportmidler.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Formålet med retningslinjene er å synliggjøre, styrke og ivareta barn og unges interesser i planlegging
og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. I planprosessen skal konsekvenser for barn og
unge vurderes.
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger
støyproblemer. Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder,
som for eksempel vei- og baneanlegg. Planforslaget legger ikke opp til ny støykilde, men traseen blir
flyttet og vil gi endret støysituasjon for bebyggelsen rundt.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven)
Formålet med denne loven er å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser. Det skal skje ved bærekraftig bruk og vern også slik at
naturen gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel nå og i framtiden. Loven er
relevant for Drammenselva og ellers der korridoren går gjennom naturområder.
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Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE, revidert 22. mai 2014)
Retningslinjene gjør rede for hvordan flom- og skredfare bør utredes og tas hensyn til i arealplaner.
Retningslinjene bygger på bestemmelsene i plan- og bygningsloven og kravene til trygghet mot flom
og skred som er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10) med tilhørende veiledning. Retningslinjene bør
legges til grunn ved arealplanlegging i områder som kan bli utsatt for- eller føre til fare.

9.2

Regionale planer, Buskerud

Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016
Regional planstrategi gir føringer for hvilke planoppgaver som skal prioriteres i perioden 2013-2016
med sikte på å fremme en best mulig utvikling i Buskerud.
Fylkets folketall har økt, særlig i den sørlige delen av fylket. Befolkningen reiser stadig mer, både til
arbeid og i fritiden, noe som gir utfordringer for fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Raske
forbindelser innen fylket og mot Oslo er avgjørende. Bedret kollektivtilbud er nødvendig for å løse
utfordringene.
Planforslaget IC Drammen – Kobbervikdalen samsvarer med strategien ved å tilrettelegge for bedre
kollektivtilbud.
KVU Buskerudbypakke 2
Konseptvalgutredningen skal "avklare forholdet mellom restriktive tiltak for biltrafikken, satsing på
kollektivtransporten, gange og sykkel, stimulerende tiltak, videre utbygging av hovedveisystemet og
forhold knyttet til arealbruk og utbygging i regionen."
Fire ulike konsepter er vurdert i utredningen; utbedrings-, kollektiv-, vei- og sammensatt konsept.
Utredningen anbefaler at det arbeides videre med sammensatt konsept. Sammensatt konsept
inkluderer blant annet bygging av dobbeltspor mellom Drammen og Hokksund, nødvendige tiltak på
stasjoner, etablering av ny stasjon på Lierstranda, bygging av krysningsspor mellom Hokksund og
Kongsberg, hensettingsarealer på Kongsberg samt halvtimesfrekvens mellom Drammen og
Kongsberg.
Planforslaget IC Drammen – Kobbervikdalen tilrettelegger for et bedre togtilbud, med økt kapasitet
både på Drammen stasjon og Gulskogen stasjon.
Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023
Planen gir føringer for utvikling av areal- og transportsystem i Buskerud. Planen skal legge til rette for
den forventede befolknings- og næringsveksten i byområdet frem mot 2023, og har følgende
målsetting:





Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig
Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere
Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder i alle kommuner
Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner med
formål å samordne felles strategier for å møte utfordringer innen arealutviklingen og
transportsystemet.
Det skal legges til rette for at strekningen Drammen – Kongsberg kan betjenes av et moderne
togtilbud med minimum to avganger i timen.
Planforslaget IC Drammen – Kobbervikdalen tilrettelegger for et bedre togtilbud, med økt kapasitet
både på Drammen stasjon og Gulskogen stasjon.

9.3

Lokale planer

Kommuneplanens arealdel 2014-2036, Drammen kommune
Det henvises til kap. 2.2 for nærmere omtale av planen.
Det er i vedtatte plan ikke satt av arealer til jernbanetraseen, og tiltaket IC Drammen – Kobbervikdalen
vil kreve inngrep i arealer som er avsatt til andre formål. Inngrep som påvirker forhold knyttet til de
ikke-prissatte konsekvensene blir vurdert i konsekvensutredningen. Det er ønske om høystandard
sykkelvei på nordsiden av jernbanen. Det er i konsekvensutredningen ikke gjort detaljerte vurderinger
av en sykkelvei, men dette vil kunne innpasses i det videre planarbeidet. Kommuneplanen forutsetter
fortetting rundt stasjonene, noe som vil bygge opp under tiltaket.
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Kommunedelplan Sentrum (2006)
Kommunedelplanen fastsetter bestemmelser og retningslinjer for utbygging i sentrumsområdene på
Strømsø fra Holmen til Øvre Sund bru, inkludert jernbanestasjonen og godsterminalen i Nybyen.
Fokuset ligger på å styre utbyggingen mht. rekkefølge, utforming, miljøkrav, kulturminnevern etc.
Støyforhold, flomsikring og friluftsområder ved elva er viktige forhold i planen som har relevans for
tiltaket. Vurderinger knyttet til disse temaene blir vurdert i konsekvensutredningen.
Kommunedelplan Tilfartsvei vest/ tilfartsvei Konnerud (2002)
Kommunedelplanen angir trase for regulering og bygging av Tilfartsvei vest/ Tilfartsvei Konnerud.
Vedtatt trasé går i tunnel/ kulvert mellom Sundland og Nybyen, og vil ligge svært nær korridor for nytt
dobbeltspor Vestfoldbane.
Planen legger føringer for blant annet estetikk, trafikksikkerhet, støy og luftforurensning, samt krav til
utbyggingsrekkefølge dersom parsellene bygges etappevis. Nedre del mellom Grønland og Sundland
skal i så tilfelle bygges først. Tilfartsveien er noe bearbeidet i forhold til vist løsning i figur 22, blant
annet forbi Strømmorenen.
Alternativer for jernbanetrasé vil hensynta Tilfartsvei vest, slik at bygging av veien kan gjennomføres.
Områderegulering for Sundland (2015)
Arealet foreslås i hovedsak regulert til sentrumsformål (bolig, forretning og næring), boligbebyggelse,
undervisning, og offentlig eller privat tjenesteyting samt vei og friområde. Planen omfatter også trasè
for ny Tilfartsvei vest.

Figur 63: Vedtatt områderegulering av Sundland, inkludert Tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud
(sluttbehandlet 16.06.2015)
Alternativer for jernbanetrasé vil kunne påvirke bruk og utnyttelse av arealer som er vedtatt i planen.
Tiltaket vil hensynta Tilfartsvei vest, slik at bygging av veien kan gjennomføres.
Planundergang Rødgata (2015)
Undergang under Sørlandsbanen vest for Gulskogen stasjon. 100 meter rampe i hver retning.
En evt. breddeutvidelse av taket på planovergangen må gjøres i forbindelse med
Vestfoldbaneprosjektet. Det vil i det videre arbeidet vurderes behov for evt. flere tilkomster samt
langsgående anlegg for syklende og gående.
Gulskogen vest (2001)
Reguleringsplanen omfatter utbygging av boliger og ny veiforbindelsen med kryssing under jernbanen
fra Øvre Eikervei. Det foreligger en disposisjonsplan. Utbygging avventes med hensyn til IC
Vestfoldbaneprosjektet.
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Reguleringsplaner under arbeid
Følgende reguleringsplaner er under arbeid i planområdet:
Tabell 28: Reguleringsplaner under arbeid (høst 2015)
Plan ID

Navn

319
356
357
290
305
336
335 (KP)
369

Detaljregulering for Doktor Hanstein gate 21 m/ flere
Detaljregulering Kreftings gate 33
Detaljregulering for Kreftings gate 37, gnr/ bnr 110/275
Detaljert reguleringsplan for Kreftings gate 43 - 46
Gulliksrud boligfelt
Detaljregulering for Gulskogen senter, Guldlisten 35 og Guldlisten 20
Gulskogen vest; disposisjonsplan (KP's arealdel stiller krav til området)
Detaljregulering for Konnerudgata 71 og 73, Blektjernveien 2a og b

Figuren under gir en oversikt over planer under arbeid i området.

Figur 64: Reguleringsplaner (vedtatte planer mørkegrå, pågående planarbeid lysegrå)
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10 SAMMENSTILLING OG ANBEFALING
10.1 Sammenstilling konsekvenser
10.1.1

«Vest for Nybyen over» har den høyeste nåverdien

Den økonomiske analysen beregner den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av de ulike
alternativene, og er et direkte resultat av kjøretid, kjørelengde og investeringskostnader. Resultatene
fra analysen viser forskjellen i den samfunnsøkonomiske lønnsomheten sammenlignet med
referansealternativet «Vest for Nybyen under samlet».
Tabellen under oppsummerer den økonomiske analysen:
Tabell 29: Økonomisk analyse - investeringskostnad (mill. 2015-kr), netto nåverdi (forskjell fra
referansealternativet, mill. 2015-kroner, neddiskontert til 2020)

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

Vest for
Nybyen,
over

Vest for
Nybyen
under

Sundland
øst
over

Sundland
vest
under

Pukerud
under

9 285

Vest for
Nybyen
under
samlet
(ref)
9 219

8 706

8 797

10 402

9 907

8 062

8 598

8 537

8 146

9 632

9 174

+605

-80

-

+130

-1 980

-3 770

1

4

3

2

5

6

«Pukerud» har lengst kjøretid og kjørelengde. Beregningene viser at «Pukerud» har en netto nåverdi
som er 3.770 mill. kroner lavere enn «Vest for Nybyen under samlet» (referansealternativet). Deretter
følger «Sundland vest» med 1.980 millioner kroner lavere netto nåverdi enn referansealternativet,
mens «Vest for Nybyen under» har en marginalt lavere netto nåverdi på 80 millioner kroner.
Alternativene «Vest for Nybyen over» og «Sundland øst» har begge en netto nåverdi som er høyere
enn referansealternativet. «Vest for Nybyen over» har den høyeste nåverdien, og rangeres som det
beste alternativet i forhold til prissatte konsekvenser. Lave investeringskostnader er utslagsgivende.
10.1.2

«Vest for Nybyen under samlet» er best ved vurdering av ikke prissatte konsekvenser

I tabellen under er de ikke prissatte konsekvensene sammenstilt.
Tabell 30: Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser (uten vekting)
Vest for
Vest for
Vest for
Sundland
Nybyen
Nybyen
Nybyen
øst
over
under
under
over
samlet
Byutvikling
-----Nærmiljø og friluftsliv
--0
0
--Kulturmiljø
-----/---Landskapsbilde
---/----/--/0
---/---Naturressurser
0
0
0
0
Naturmiljø
-/--/-Samlet konsekvens
--/---/0
---/-Rangering
5
2
1
6

Sundland
vest
under

Pukerud
under

---/----0
--/--/4

--/--/-3

«Vest for Nybyen under samlet» rangeres som det beste alternativet ved vurdering av ikke prissatte
konsekvenser. «Vest for Nybyen under» vurderes som tilnærmet lik, men vurderes å gi noe mer
negative konsekvenser for landskapsbilde på grunn av arealinngrepet i grøntdrag. Samlet sett er det
ikke mye som skiller disse to alternativene.
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«Pukerud» er rangert som nummer tre og «Sundland vest» som nummer fire. Dårligst ut kommer de
alternativene som krysser over Sørlandsbanen, «Vest for Nybyen over» og «Sundland øst».
Det er et vesentlig forhold at «Pukerud» ikke har den kapasitet og fleksibilitet for framtidig
jernbanetrafikk som de andre korridorene. Den er derfor ikke direkte sammenlignbar. For å oppnå
tilstrekkelig kapasitet, må det være 4 spor fra Drammen stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En
utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre store konsekvenser for de tilstøtende
eiendommene, sannsynligvis må seks firemannsboliger innløses og rives.

10.1.3

Det anbefales trasé for 200 km/t i Kobbervikdalen

I driftsfasen er de ikke prissatte konsekvensene noe negative for alle alternativene. Konsekvensene er
små og ved valg av trasé er det forhold knyttet til kjøretid som tillegges mest vekt.
Ett av resultatmålene for prosjektet er å tilrettelegge for høy hastighet. I utgangspunktet skal ny trase
dimensjoneres for 250 km/t dersom det ikke medfører betydelige tilleggskostnader i forhold til 200
km/t. Dette er lite hensiktsmessig når sørgående tog ikke når 200 km/t fram til tilkoblingspunktet i
Kobbervikdalen. En overordnet vurdering av kjøretid på Vestfoldbanen viser at 200 km/t i
Kobbervikdalen er nødvendig for å nå målet om 1 times kjøretid mellom Oslo og Tønsberg.
Det anbefales derfor at en dimensjonerende hastighet på 200 km/t legges til grunn for den videre
prosjektering av tilknytningen til det eksisterende sporet i Kobbervikdalen.
10.1.4

Ombygging av stasjonene er positivt for byutvikling, nærmiljø og flom

For Drammen stasjon, er konsekvenser for byutvikling vurdert for fem alternativer. Sårbarhet i forhold
til flom er også vurdert. I forhold til byutvikling vil alle alternativene gi positive konsekvenser. Alternativ
C og D skiller seg tydelig ut fordi de legger til rette for atkomst til alle plattformene fra Bybrua.
Alternativ C og D forbedrer i tillegg forhold i eksisterende atkomst og rangeres derfor som de beste
løsningene.
Til forskjell fra alternativ C etableres det i alternativ D lange plattformer med bedre kurvatur til alle
spor. Utforming av sporplanen i alternativ D er slik at anlegget er mindre sårbart mot stormflo, da
sporvekslene blir liggende på et høyere nivå. Alternativ D har en sporplan som forutsetter valg av
alternativ «Vest for Nybyen under samlet».
Drammen stasjon er utsatt for stormflo, men minst sårbar for alternativ C og D, der stasjonsområdet
heves. For øvrige tema vurderes ombyggingen av stasjonen å ha kun små negative konsekvenser.
Ombygging av Gulskogen stasjon vurderes også som positivt i forhold til byutvikling og nærmiljø.
Konsekvenser for kulturminner vurderes som negativt, da de to stasjonsbygningene må flyttes/rives.
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10.2 Måloppnåelse
Målene for tiltaket er nærmere omtalt i kap. 1.2. I tabellen under er målene vist, samt indikatorer som
benyttes for å vurdere måloppnåelse.
Tabell 31: Mål og indikatorer
Mål
God funksjonalitet og kapasitet for
banesystemet
Kort reisetid
Lave investeringskostnader
Minst mulig inngrep i natur-, kultur- og
landbruksinteresser

Miljøvennlig transport og ønsket
tettstedsutvikling

Indikator
Krav ihht Jernbaneverkets regelverk oppfylles
Resultater fra kapasitetsanalyser
Resultater kjøretidsberegninger
Kostnadsoverslag
Ikke prissatte tema:
 Kulturminner og kulturmiljø
 Landskapsbilde
 Naturressurser
 Naturmiljø
Tilrettelegger for ønsket arealutvikling. Vurderinger knyttet
følgende tema:
 Nærmiljø- og friluftsliv
 Byutvikling i korridorene
 Jernbanestasjoner

God funksjonalitet og kapasitet for banesystemet
Vurderinger knyttet til trasé viser at stigningsforhold ikke vil være iht. Jernbaneverkets krav for
alternativene «Vest for Nybyen over», «Sundland øst» og for «Pukerud».
For Drammen stasjon fremstår alternativene C og D som de totalt sett beste løsningene. Isolert sett
for stasjonen vurderes alternativ D som en noe bedre løsning enn alternativ C fordi alle spor har ca.
340 m lange plattformer. I tillegg har sporene langs plattformen i vestre del av stasjonen større
kurveradius. Alternativene er også mindre sårbare i forhold til flom, spesielt for alternativ D da
sporvekslene ligger høyere enn i alternativ C.
Det er utført en kapasitetsanalyse for alternativene. I kapasitetsanalysen kommer alternativene Vest
for Nybyen så vidt best ut, med «Sundland øst» og «Sundland vest» på delt andreplass. «Vest for
Nybyen under» er marginalt best da IC-togene til Vestfoldbanen grener av på et tidligere tidspunkt enn
i de andre alternativene. «Pukerud» har klart dårligst kapasitet, og vil ikke være akseptabel for et
fremtidsrettet jernbanetilbud. Når vi legger tilbudskonseptet med økt trafikk på Sørlandsbanen til grunn
i dette alternativet, vil driftssituasjonen for togene være lite robust. Det vil måtte påregnes forsinkelser i
forbindelse med vedlikeholdsarbeider og andre driftsavvik.
Samlet sett vurderes «Vest for Nybyen under samlet» som det beste alternativet med hensyn til
kapasitet og funksjonalitet, da stasjonsløsningen på Drammen stasjon vil kunne bli mer funksjonell.
Kort reisetid
Det er en målsetting for IC-prosjektet om en times reisetid mellom Oslo og Tønsberg. Iht. rutetabell er
dagens reisetid mellom Oslo S og Tønsberg 01:19. Reisetiden avhenger av kurvatur og lengde på
traseen. Traseen er kortere desto tidligere avgreningen skjer etter Drammen stasjon.
Dagens reisetid på strekningen er 8 minutter og 18 sekunder. Det er små forskjeller i opplevd reisetid
da forskjellen er opp mot 3 minutter sammenlignet med dagens situasjon:
Tabell 32: Kjøretid og spart kjøretid (mm:ss).
Dagens trase
Vest for Nybyen 200 km/t
Sundland øst 200 km/t
Sundland vest 200 km/t
Pukerud 200 km/t

Kjøretid
08:18

Spart tid
00:00

05:23

02:55

05:45

02:33

05:55

02:23

08:04

00:14
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Alternativene i korridor Vest for Nybyen rangeres først i forhold til dette målet, deretter «Sundland
øst», «Sundland vest» og til sist «Pukerud».
Lave investeringskostnader
Alternativene som forutsetter kryssing over Sørlandsbanen har de laveste investeringskostnadene, det
rimeligste alternativet er «Vest for Nybyen over», deretter «Sundland øst». «Sundland vest» er det
mest kostbare alternativet.
Minst mulig inngrep i natur-, kultur- og landbruksinteresser
«Vest for Nybyen under» og «Vest for Nybyen under samlet» er de alternativene som samlet sett har
minst inngrep i natur, kultur- og landbruksinteresser. «Vest for Nybyen under samlet» rangeres som
det beste alternativet da det kommer noe bedre ut mht. konsekvenser for landskapsbilde. Videre
følger «Pukerud», «Sundland vest» og «Vest for Nybyen over». «Sundland øst» er den med størst
inngrep.
Miljøvennlig transport og ønsket tettstedsutvikling
Alle alternativene tilrettelegger for miljøvennlig transport gjennom etablering av ny togtrasé. Tiltaket vil
gi de reisende et bedre og mer forutsigbart togtilbud. Lokale forhold knyttet til nærmiljøet og
arealinngrep, vil kunne gi både positive og negative konsekvenser knyttet til ønsket tettstedutvikling og
for beboerne i forhold til bl.a. mobilitet, barrierevirkninger og trafikksikkerhet.
«Vest for Nybyen under» og «Vest for Nybyen under samlet» vurderes som best fordi konsekvenser i
forhold til barrierevirkning og varig beslag av arealer som er viktig for byutvikling er liten. Deretter
følger «Sundland vest». «Pukerud» rangeres som nr. fire.
«Sundland øst» med bru over Sørlandsbanen beslaglegger grøntarealer og ligger tett opp mot
eksisterende bybebyggelse, og vurderes som det dårligste alternativet. «Vest for Nybyen over»
rangeres som nest dårligste. I begge alternativene blir traseene en barriere og grøntområdet brytes
opp.
Oppsummering måloppnåelse
Tabellen under viser rangeringen av alternativene for de ulike målene:
Tabell 33: Måloppnåelse, rangering av alternativene
Vest for
Vest for
Nybyen
Nybyen
over
under
God funksjonalitet og kapasitet
Kort reisetid
Lave investeringskostnader
Minst mulig inngrep i natur-,
kultur- og landbruksinteresser
Miljøvennlig transport og
ønsket tettstedsutvikling

4
1
1
5

2
1
4
2

Vest for
Nybyen
under
samlet
1
1
3
1

6

1

1
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Sundland
øst
over

Sundland
vest
under

Pukerud
under

4
4
2
6

3
5
6
4

4
6
5
3

5

3

4

10.3 Anbefaling
I konsekvensutredningen er det vurdert seks alternativer i fire korridorer. Med bakgrunn i vurderingene
anbefales en ny trasé for Vestfoldbanen i korridor Vest for Nybyen med kryssing under
Sørlandsbanen.
Alternativene med kryssing under Sørlandsbanen i korridor Vest for Nybyen rangeres som de beste
alternativene ved vurdering av de ikke prissatte konsekvensene og har høyest måloppnåelse. For de
ikke prissatte konsekvensene er det små forskjeller mellom de to alternativene som krysser under i
korridor Vest for Nybyen. I forhold til funksjonalitet vurderes «Vest for Nybyen under samlet» som det
beste alternativet, da stasjonsløsningen med utbygging av alternativ D på Drammen stasjon vil kunne
bli mer funksjonell og mindre sårbar for flom.
I samme korridor er «Vest for Nybyen over» utredet. Alternativet kommer dårlig ut i forhold til de ikke
prissatte konsekvensene og oppfyller ikke funksjonskravene for fall og stigning på trasé. Dette
alternativet anbefales ikke videreført.
«Sundland øst» krysser over Sørlandsbanen og konsekvensene er som for «Vest for Nybyen over»
svært negative for de ikke prissatte temaene. Alternativet oppfyller ikke funksjonskravene for fall og
stigning på trasé.
«Sundland vest» er rangert som det nest dårligste ved vurdering av de prissatte konsekvensene og
som nummer fire i forhold til de ikke prissatte konsekvensene. Sammenlignet med alternativene med
kryssing under Sørlandsbanen i korridor Vest for Nybyen, vurderes dette alternativet å ha flere
negative konsekvenser. Alternativet i denne korridoren har ingen spesielle fordeler som kan veie opp
de negative forholdene.
Selv om «Pukerud» er rangert som tredje best ved vurdering av de ikke prissatte konsekvensene,
kommer det dårligst ut i ved vurdering av de prissatte konsekvensene og måloppnåelse. Traseen
oppfyller ikke krav til stigning, har klart dårligst funksjonalitet og kapasitet og lengst reisetid.
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