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1 PROSJEKTBESKRIVELSE
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 (KVU) for InterCity strekningen Oslo – Skien [1] og
Konseptanalyse Fremtidig areal- og sporbehov for Nedre Buskerud [2]
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 like etter
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
Utredning av fremtidig areal- og sporbehov for Nedre Buskerud anbefaler bl.a. at det skal være
planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen vest for Drammen stasjon. Ulike konsepter
inkludert avgreningen for Vestfoldbanen, er utviklet og vurdert. Konseptet med Drammen stasjon
lokalisert som i dag er anbefalt å ligge til grunn for utviklingen av jernbanen i Nedre Buskerud.
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Prosjektets formål

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 [3] 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.
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:






God funksjonalitet og kapasitet
Kort reisetid
Lave investeringskostnader
Minst mulig inngrep i natur, kultur og landbruksinteresser
Transportsystem som muliggjør en utvikling av kompakte byer og tettsteder
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Dette miljøprogrammet gjelder for delstrekningen Drammen – Kobbervikdalen. På bakgrunn av ny
kunnskap er dokumentet revidert etter offentlig ettersyn.
Miljøprogrammet er revidert med bakgrunn i nye innspill og forutsetninger som har resultert i revisjon
av KU-rapporten med tilhørende fagtemarapporter. Vurderinger knyttet til nærmiljø- og friluftsliv er
revidert. Det er gjennomført supplerende beregninger av støy i anleggsfasen. For fagtema
kulturminner og –miljø er omtale supplert med oppført verneverdi ihht. nasjonal verneplan og
Drammen kommunes registreringer.

1.2

Det ferdige anlegget

InterCitystrekningen mellom Drammen og Kobberbvikdalen er en ny dobbeltsporet bane og det er en
overordnet forutsetning at det skal være planskilt kryssing mellom utgående spor på Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen. Drammen stasjon må bygges om for å håndtere den økte togtrafikken. Det samme
gjelder strekningen mellom Drammen og Gulskogen samt Gulskogen stasjon.
Drammen stasjon
Drammen stasjon må bygges om som en følge av at ny sporplan skal implementeres som en del av
InterCity-utbyggingen. Det er utredet 4 alternative ombygginger av Drammen stasjon, alternativene 0,
A, B og C basert på samme skjematiske sporplan. I tillegg er det vurdert et alternativ D basert på en
variant av den skjematiske sporplanen. Hovedskillet mellom alternativene er at alternativene 0 og A
forutsetter at Bybrua beholdes uforandret mens alternativene B, C og D forutsetter ombygging av
Bybrua. Dette gir en mer optimal plan for spor og plattformer i tillegg til at det gir en økt fri høyde opp
til underkant bru.
Alternativ 0 er en minimumsløsning hvor det søkes den billigste og minst omfattende ombygningen,
samtidig som en tilfredsstiller kravet om 6 spor til plattform. Selv i minimumsalternativet blir imidlertid
ombyggingen av stasjonen relativt omfattende fordi:
•
•
•
•
•

Det skal etableres ny plattform i 350 m lengde for spor 6
Den nye sporplanen forutsetter ombygging av sporanlegget i øst- og vestenden av stasjonen
med tilhørende ombygging av føringsveiene og kontaktledningsanlegget
All jernbaneteknikk må skiftes ut
Undergangen må forlenges frem til den nye plattformen
Innføringen av ERTMS krever ytterligere etablering av nye føringsveier fordi de eksisterende
føringsveiene er fullt belagt.

Alternativ A er en oppgradert stasjonsløsning tilpasset dagens Bybru. I alt 0 og A, hvor en ombygging
av Bybrua ikke inngår, vil kontaktledningsanleggets høyde under Bybrua kreve spesiell godkjenning.
Alternativ B er en oppgradert stasjonsløsning som forutsetter en ombygging av Bybrua. Ombygging av
Bybrua innebærer en mer optimal søyleplassering i forhold til ny sporplan og en heving av underkant
på Bybrua på ca. 90 cm som gir bedre plass for kontaktledningsanlegget.
I alternativ C er stasjonen oppgradert og hevet 40 cm for å forbedre sikkerheten mot oversvømmelse
av sporområdet som følge av stormflo i Drammensfjorden. En heving på 40 cm gir økning av
returperioden for kritisk stormflo i Drammenselva fra 5 år til 100 år dersom kritisk vannstand settes til
20 cm under topp skinne.
Alternativ D vil på stasjonsområdet fremstå som en variant av alternativ C. I dette alternativet krysser
inn- og utgående Vestfoldbane under Sørlandsbanen i en felles kulvert.
Alle alternativer bortsett fra alternativ 0 har 76 cm plattformhøyde.
Planskilt kryssing av Sørlandsbanen – forskjæring før bergpåhugg
Ved planlegging av traseeer for det nye dobbeltsporet fra kryssingen av Sørlandsbanen til sporet
kommer inn i berget i Strømsåsen, må det tas hensyn til eksisterende bebyggelse,
næringsvirksomhet, veger mm.
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Det er utredet traseer for ny Vestfoldbane i følgende korridorer:
•
•
•
•

Korridor Vest for Nybyen.
Korridor Sundland øst. Utgående Vestfoldbane krysser over Sørlandsbanen
Korridor Sundland vest. Utgående Vestfoldbane krysser under Sørlandsbanen
Korridor Pukerud. Utgående Vestfoldbane krysser under Sørlandsbanen

I korridor Vest for Nybyen foreligger det ett alternativ for kryssing på bru over Sørlandsbanen og to
alternativer for kryssing under Sørlandsbanen. I det ene alternativet for kryssing under Sørlandsbanen
krysser utgående Vestfoldbane i kulvert under banen. Løsningen er aktuell for alternativene 0, A, B og
C på Drammen stasjon. I det andre alternativet samles inngående og utgående Vestfoldbane i en
felles trasé som krysser under Sørlandsbanen i en felles kulvert. Denne løsningen er kun aktuell for
alternativ D på Drammen stasjon.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket besluttet å benytte løsmassetunnel som starter nord
for Konnerudgata. Konnerudgata blir ikke berørt. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg av
løsning. For løsmassetunnel foreligger det økt kunnskap knyttet til omfang av anleggsarbeidene og
utstrekning i tid. For Sundland vest har det gjennom høringsuttalelser framkommet at traséen ikke kan
gå under trafoen som tidligere antatt. Trasé vil måtte legges vest for trafoen og vil i dermed større grad
berøre bebyggelsen og gi økte investeringskostnader.
Videre er det som grunnlag for valg av korridor et vesentlig forhold at korridor Pukerud ikke har den
kapasitet og fleksibilitet for framtidig jernbanetrafikk som de andre korridorene. Dersom denne
korridoren skal være sammenlignbar med de andre korridorene, må det være 4 spor fra Drammen
stasjon til avgreningspunktet ved Pukerud. En utvidelse av traseen på denne strekningen vil medføre
store konsekvenser for de tilstøtende eiendommene, sannsynligvis må 6 firemannsboliger innløses og
rives. Da intensjonen med formannskapets vedtak var at det utredes en korridor som i minst mulig
grad berører eksisterende bebyggelse, ligger ikke en utvidelse av traseen til grunn.
Forskjæring frem til bergpåhugg
For korridorene Vest for Nybyen og Sundland øst er det utredet både åpen byggegrop og
løsmassetunnel frem til bergpåhugg. Løsmassetunnel er vurdert som den totalt sett beste løsningen.
Jernbaneverket har besluttet å bygge med løsmassetunnel for alternativet Vest for Nybyen.
Tunnelløsninger
Det er utredet tunnelløsninger for 4 korridorer i to sett, dimensjonert for hhv. 160 km/h og 200 km/h. I
Kobbervikdalen er det utredet to alternative tilkoblinger til eksisterende bane.
For samtlige tunnelkorridorer (med unntak av korridor Pukerud) er en dobbeltsporet tunnel vurdert å
være økonomisk mest gunstig sammenlignet med å bygge to enkeltsporete tunneler.
Konvensjonell tunneldriving er vurdert å være økonomisk mer gunstig enn bruk av tunnelboremaskin
(TBM) som drivemetode.
Et rømningskonsept med bruk av rømningstunneler for hver 1000 m er økonomisk mest gunstig i tre
av fire tunnelkorridorer. For korridor Pukerud er imidlertid tverrgående rømningstunneler i kombinasjon
med parallelle rømningstunneler det mest økonomiske alternativet. Parallell servicetunnel har mange
fordeler og dette konseptet bør vurderes nærmere. Det tas høyde for dette i kommunedelplan.
Bybrua
Det er i dag en fri høyde på ca. 5,2 m fra overkant skinne til underkant bru. Dette er vesentlig mindre
enn kravet i regelverket. For å få maksimal avstand fra kontaktledningen til plattformkant, er
kontaktledningen ført helt opp under bruplaten. For den nye stasjonsløsningen medfører i tillegg
dagens søyleplassering problemer for etablering av en optimal sporplan.
Ombygging av brua over sporområdet gir mulighet til å øke frihøyden under brua og å få en optimal
søyleplassering i forhold til ny sporplan. Ved vurdering av ny løsning er det lagt vekt på at ny del av
brua estetisk skal tilpasses resten av brua. Oversiden av brua endres i liten grad.
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Gulskogen stasjon
Sporplanen for den fremtidige stasjonen gir vending for to tog til plattform (spor 2 og 3) og to
forbikjøringsspor (spor 1 og 4).
Stasjonen får 2 sideplattformer og 1 midtplattform, alle med 350 m lengde. Andre løsninger er vurdert
og forkastet. Eksisterende stasjonsbygninger må rives eller eventuelt flyttes. Den gamle trebygningen
kan om ønskelig flyttes mot nord og fortsatt fungere som sykkelhotell. Dagens stasjonsbygning vil
vanskelig kunne flyttes rent teknisk / økonomisk sett.
Eksisterende gang/sykkelveg og kjøreatkomst ved nordre plattform beholdes som hovedatkomst til
den nye stasjonen.
Tilknytning til eksisterende spor i Kobbervikdalen
Det er vurdert tre alternative tilkoblinger til eksisterende bane i Kobbervikdalen.
Nordenden av den forholdsvis nybygde Skogerparsellen ligger på bro over E18. Vestfoldbanens
sporgeometri her tillater maksimalt 160 km/h. Videre sørover er det rettlinje, og det er derfor en
teoretisk mulighet for inntil 250 km/h. Dagens kontaktledningsanlegg på denne strekningen tillater ikke
høyere hastighet enn 160 km/h. I fremtiden kan kontaktledningsanlegget bli oppgradert for høyere
hastighet.
Det er i hovedplanen vurdert tre alternative løsninger for tilknytning til det eksisterende sporet og det
er konkludert med å anbefale bygging av ny bru over E 18 nordøst for den eksisterende brua og nytt
jernbaneanlegg dimensjonert for 200 km/h frem til det eksisterende sporet.
Strekningen Drammen stasjon – Gulskogen stasjon
Det nye jernbaneanlegget er for en stor del planlagt innenfor det eksisterende sporområdet på denne
strekningen. Det planlegges nye jernbanetekniske anlegg.
Det er utarbeidet faseplaner som sikrer at driften på godsterminalen og verkstedet kan opprettholdes i
anleggsfasen.
Da eksisterende hensetting på Skamarken og Sundhaugen må fjernes for å gi plass til det nye
anlegget, er det planlagt midlertidig hensetting

1.3

Generelt om prosjektgjennomføring

Drammen – Kobbervikdalen
 Planprogram på høring våren 2015
 Optimaliseringsfase for traseer – første halvår 2015
 Oppstart kommunedelplan med konsekvensutredning sommeren 2015, ferdigstilles våren
2016.
o Grunnundersøkelser for geologi, geoteknikk og enkelte prøver for miljøteknikk
gjennomført sommeren og høsten 2015.
o Overvåkingsbrønner for vannbalanse etableres sommeren 2015.
o Kartlegging av naturmangfold våren/sommeren 2015.
o Kulturminner kartlagt.
 Reguleringsplan 2016-2018.
o Miljøforhold identifisert i konsekvensutredningen videreføres til neste prosjektfase.
o Kulturminner identifisert i konsekvensutredningen og nødvendige hensyn videreføres
til neste fase.
o Det utarbeides miljøoppfølgingsplan
o Krav om utslippstillatelser for anleggsvann avklares
 Mulig byggestart 2019/2020.
 Planlagt ferdigstillelse 2024
Norconsult bistår Jernbaneverket med planarbeidet og i arbeidet med teknisk hovedplan. Det
utarbeides 3D-modeller for de alternative traseene. Modellene visualiserer blant annet utfordringer
knyttet til eksisterende bygninger, infrastruktur, miljø og grunnforhold.
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2 PROSJEKTORGANISASJONEN
2.1

Fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet

Hensynet til ytre miljø, slik det defineres i ISO 14001 er, i henhold til internkontrollforskriften og
miljøstyring i Jernbaneverket, et linjeansvar. Miljøprogrammet er et retningsgivende dokument
forankret i Jernbaneverket sitt miljøstyringssystem. Miljøprogrammet har grensesnitt mot sikkerhet og
arbeidsmiljø. Hensyn til miljø skal ivaretas på linje med økonomi, fremdrift, funksjonelle, tekniske og
estetiske hensyn. Ledere på alle nivåer har ansvar for å følge opp de mål som er fastsatt og sikre at
man har kompetanse og kapasitet til å oppnå målene.
Fagansvarlig-prosjekterende skal sette seg inn i Byggherrens miljømål for de delene av prosjektet
som berører deres fag. Prosjekterende skal sørge for at hensiktsmessige løsninger prosjekteres samt
at Byggherrens miljøkoordinator mottar dokumentasjon på dette (i form av tegninger, beregninger eller
rapport). Prosjekteringsgruppene skal delta og samarbeide om miljøriktige løsninger for de aktuelle
fagområdene som omfattes av dette prosjektet.
Ansvar og roller i et prosjekt og i prosjekterendes oppdrag er beskrevet i Tabell 1 og også i
Jernbaneverket sitt system for miljøstyring.

Tabell 1: Roller og ansvarsområde
Rolle
Jernbaneverkets prosjektleder
Oppdragsleder, rådgiver

Miljørådgiver/miljøledelse

Beskrivelse og ansvarsområde
JBV har det overordnede ansvar for ytre miljø i
prosjektet.
Oppdragsleder har det overordnede ansvaret for
ytre miljø i oppdraget som totalrådgiver.
Oppdragsleder skal sørge for:
 At oppdragets ytre miljømål og – krav blir
klargjort og avtalt med oppdragsgiver.
 At ytre miljømål og –krav blir omgjort til
konkrete oppdragsaktiviteter som
planlegges og beskrives enten i en egen
plan for oppfølging av miljø eller i
oppdragets Kvalitetsplan.
 Å informere sine medarbeidere om
oppdragets ytre miljømål, miljøkrav og
planer.
 Koordinering av ytre miljø, inklusive
etablering av rutiner for dette. Ytre miljø skal
være en fast post i prosjekteringsmøter.
 Å følge opp planlagt ytre miljø-aktiviteter
gjennomføres, at dette dokumenteres og at
tiltak implementeres i design.
 Å informere oppdragsgiver dersom det
identifiseres særskilt miljørisiko som vil
kreve spesifikke tiltak.
 Være ressursansvarlig innen ytre miljø for
oppdragsleder. Planlegge og følge opp ytre
miljø på vegne av oppdragsleder.
 Følge opp og verifisere implementering av
ytre miljøkrav i prosjektet.
 Handle på vegne av oppdragslederen i ytre
miljøsaker.
 Bidra til nødvendig opplæring av
prosjekteringsgruppen i Miljøprogrammet.
 Fasilitere miljørisikoanalyser.
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Beskrivelse og ansvarsområde
 Følge opp planlagte ytre miljøaktiviteter
gjennomføres og at planlagte ytre miljøtiltak
implementeres i prosjekterte løsninger.
 Rapportere identifiserte ytre miljøavvik og
bidra til korrigerende tiltak.
Strekningsansvarlige og teamledere skal være
ansvarlige for:
 Å følge opp at planlagte ytre miljøaktiviteter
gjennomføres, at gjennomførte
miljøvurderinger dokumenteres og at tiltak
implementeres i design.
 Å informere byggherre dersom det
identifiseres særskilt miljørisiko som vil
kreve spesifikke tiltak.
 Fagansvarlig/disiplinledere har ansvaret for
at ytre miljøkrav og risiko identifiseres, at
planlagte ytre miljøaktiviteter gjennomføres
og at tiltak gjennomføres innenfor
fagområdet.
 Fagansvarlige/disiplinledere skal sørge for
at faget er representert i tverrfaglige
aktiviteter som risikovurderinger og
gjennomganger av design. Dersom de
prosjekterte løsningene har konsekvens for
andre fag skal dette varsles etter
oppdragets rutiner slik at forholdet kan tas
opp med de respektive fag for å få gjort en
samlet vurdering av konsekvensene.
 Den enkelte medarbeider skal forholde seg
til kvalitetsplanen og Miljøprogrammet for
oppdraget, med roller, ansvar og oppgaver
som er definert der.
 Alle medarbeidere skal sette seg inn i hvilke
ytre miljøkrav og målsetninger som gjelder
for oppdraget og sørge for å ivareta dette for
sitt fag/ansvarsområde.
 Vurderinger gjennomført av de enkelt fag for
ytre miljø skal dokumenteres.

Prosjekterende for IC Drammen - Kobbervikdalen
Miljøarbeidet for IC-prosjektene samhandles gjennom ulike møter.
 Månedlige samhandlingsmøter for miljø for alle IC-prosjektene.
 Egne temamøter for samhandling for aktuelle temaer. Slike møter har blitt arrangert for støy
og miljøbudsjett.
 Fagsamling/erfaringssamling miljø
Hos Norconsult deltar miljørådgiverne i ulike møter og interne tverrfaglige samhandlinger:
 Miljø er tema i 3D-modellen og aktuelle lag er innarbeidet i modellen på bakgrunn av arbeidet
med KU. Ukentlige møter for tverrfaglig kontroll 3D-modell.
 Arbeid med miljøtema i KU til KDP. Ukentlige møter.
 Miljø er tema på prosjekteringsmøter for teknisk hovedplan. Ukentlige møter.
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Styrende dokumenter

Miljøarbeid og miljøstyringsystemet skal integreres i prosjektet øvrige styringssystem, og være et
system for oppfølging av miljøkrav. Dette skal nedfelles i prosjektenes prosjektstyringsdokument og
kvalitetsplaner. Det sentrale styringsdokumentet skal beskrive miljøstyring for planlegging og bygging
av InterCity-strekningene. Alle InterCity-prosjekter og Utbyggingsenheter skal ha miljø inkludert i sine
prosjektstyringsdokument. I Kvalitetsplanene detaljeres ytterligere organisering, roller og aktiviteter. I
tillegg skal det utarbeides Miljøprogram for hver enkelt strekning. Miljøprogram skal være offentlige
dokument og skal deles med myndigheter og interessenter.
Miljøstyringssystem for prosjektene i InterCity skal følge retningslinjer og krav beskrevet i Miljøstyring i
Jernbaneverket, og skal bygges opp i hht. ISO 14001. For å sikre en systematisk oppfølging av
internkontrollforskriften utarbeides miljøprogram og miljoppfølgingsplaner i henhold til NS 3466 for
hvert prosjekt. Miljøprogram skal ivareta hele prosjektets livsløp, her angis prosjektenes miljømål,
mens Miljoppfølgingsplanene (MOP) skal utarbeides for anleggsfasen og skal beskrive håndtering av
miljøspørsmål i bygge- og anleggsperioden, og angi de tiltak jernbaneverket vil benytte for å
gjennomføre prosjektet. MOP danner grunnlag for tilbudsdokumenter og for krav som inngår i kontrakt
med entreprenør.
Figuren nedenfor viser miljøoppfølging i UPB prosessen (utrede – planlegge – bygge).

Figur 2: Prosess for miljøoppfølging.

Miljøprogrammet er prosjektets miljøstyringsdokument for prosjektering og regulering.
Miljøprogrammet skal beskrive Jernbaneverkets miljøambisjoner og miljøkrav og fastsette miljømål i
prosjektet. Programmet skal håndtere den miljøpåvirkning og miljørisiko som blant annet
konsekvensutredningen har vist at følger utbyggingen og det ferdige anlegget. Krav og tiltak i
prosjekteringen skal fremkomme på bakgrunn av dette. Miljøprogrammet tar utgangspunkt i lover,
forskrifter og retningslinjer, konsekvensutredningen for prosjektet, Jernbaneverkets miljøhåndbok og
miljørisikoanalyse for prosjektet.
Figuren nedfor illustrerer miljøstyring i prosjekt.

Figur 3: Miljøstyring i prosjekt.
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Dette dokumentet avgrenses til målsetninger og miljøfaglige kvalitetskrav som er forankret i
regelverket og styringsdokumenter vist i Tabell 2.
Tabell 2: Oversikt over styrende dokumenter
Type dokument
Dokument Navn
Lov/forskrift
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)
Lov/forskrift
Forurensningsloven
Lov/forskrift
Forurensningsforskriften
Lov/forskrift
Vannressursloven
Lov/forskrift
Vannforskriften
Lov/forskrift
Naturmangfoldsloven
Lov/forskrift
Plan- og bygningsloven
Lov/forskrift
Produktkontrolloven
Lov/forskrift
Kulturminneloven
Lov/forskrift
Miljøinformasjonsloven
T-1442
T-1520
Intern sertifisering
ISO 14001 (JBV følger)
Intern dokument
STY-603046 Miljøstyring i Jernbaneverket
Intern dokument
Intern dokument
Intern dokument
Intern dokument
Intern dokument
Intern dokument
Offentlig

STY-603344 Miljøprogram (MAL)
STY-603096 Miljøoppfølgingsplan (MAL)
STY-603169 Risikovurdering (MAL)
STY-601488 Jernbaneverkets Håndbok for HMS
STY-600865 Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok
Retningslinje miljø for IC-strekningene ICP-00-Q-00007
ICP-32-A-25500 InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen
Konsekvensutredning - hovedrapport

Offentlig

ICP-32-A-20310 InterCity Drammen – Kobbervikdalen, Fastsatt planprogram
for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Drammen Kobbervikdalen i Drammen kommune

Dette miljøprogrammet er utformet iht. gjeldende JBV mal STY-603344. Miljøprogrammet har til
hensikt å øke bevisstheten om miljøriktig bygging, og være et hjelpemiddel for både prosjekterende,
utførende og de som drifter og vedlikeholder den ferdige konstruksjonen. Programmet skal også sikre
at relevante vedtak og beslutninger fra tidligere planfase (f.eks. konsekvensutredning og
reguleringsplan) blir belyst og ført videre til miljøoppfølgingsplanen. Miljøprogrammet er et levende
verktøy som gir en oversikt over det konkrete prosjektet, miljøregelverk og miljøkrav. Programmet skal
ligge til grunn for valg av tiltak gjennom hele prosjektets livsløp og følges opp gjennom
miljøoppfølgingsplaner (MOP).
Miljøoppfølgingsplanen er et implementerings- og kontrollverktøy som synliggjør kravene (både
lovpålagte og byggherrens lokale krav), tiltak og ansvar for tiltak samt dokumentasjonskrav.
Miljøoppfølgingsplanen skal ta hensyn til miljøprogrammets innhold og oppdateres i takt med
utviklinger i regelverk eller endringer i tiltaksbeskrivelse. Miljøoppfølgingsplaner utarbeides for hver
kontrakt/prosjektfase. Miljøkrav og miljøtiltak som kommer til uttrykk i MOP må beskrives i
konkurransegrunnlaget eller ivaretas i grunnlaget for en eventuell totalentreprise.
Tiltak i miljøoppfølgingsplanen kommer frem gjennom en miljørisikovurdering. Ved dette arbeidet
kartlegges farer og problemer, tilhørende planer og tiltak utarbeides for å redusere risikoforholdene.
En miljørisikovurdering utføres for hver entreprise, tilsvarende som for miljøoppfølgingsplaner.
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Entreprenørene skal innarbeide alle krav og retningslinjer som inngår i byggherrens MOP i sitt
internkontrollsystem iht. beskrivelser i konkurransegrunnlaget. Dokumentasjon på hvordan
miljømålene blir ivaretatt skal foreligge. Miljøansvarlig hos entreprenøren skal påse at krav til Ytre
miljø blir ivaretatt i utførelsesfasen og sørge for at det gjennomføres jevnlige Ytre miljø-runder. Det bør
gjennomføres egne miljørisikomøter. Dersom særskilte miljørunder er nødvendig, beskrives det i
miljøoppfølgingsplanen. Avviksmeldinger og referat fra verne-/ miljørunden skal foreligge fortløpende.
Ytre miljø skal inngå som fast punkt i byggemøter og i månedsrapporter til byggherre som eget punkt.
Entreprenør skal samordne sin beredskapsplan med JBV sin beredskapsplan.
Entreprenørene sammenfatter dokumentasjonen fra tiltaksgjennomføringen i en egen rapport. Det
utarbeides en egen rapport for hvert tiltak ved hvert årsskifte og ved avslutning av tiltaket. Data som
framkommer med grunnlag i miljøoppfølgingsplan skal brukes av Jernbaneverket ved utarbeidelse av
bedriftens miljøregnskap og miljørapporter.
Miljørapporteringen skal beskrive følgende:
 hvordan mål og tiltak for hvert tema i MOP er ivaretatt gjennom året/prosjektet
 hvilke tiltak som er utestående og planer for iverksetting av disse
 antall uønskede hendelser og beskrivelser av hendelsesforløp, konsekvenser og eventuelle
tiltak
 beskrivelse av evt. avvik i forhold til krav (beskrive oversikt og status).
Jernbaneverket vil ved oppfølgende undersøkelser kontrollere at utbyggingen ikke avviker fra fastsatte
mål og krav. Entreprenørene har et selvstendig ansvar for å rapportere avvik til byggeleder. Alle avvik
behandles på byggemøter. Ved behov vil Jernbaneverket iverksette revisjon av entreprenørene i
prosjektet for å sikre at kravene overholdes.
Planarbeid
Det er utarbeidet hovedplan og kommunedelplan med KU for planstrekningen Drammen –
Kobbervikdalen. Det har vært avholdt regelmessige samarbeidsmøter med Drammen kommune.
Deltemaer og delområder samt alternative løsninger har blitt belyst gjennom utarbeidelse av
temarapporter og fagrapporter og vært grunnlag for senere faglige diskusjoner og klargjøringer.
All planlegging har vært utført i 3D og bruken av 2D-tegninger har blitt redusert til et minimum for
denne planfasen.
RAMS og SHA samt ytre miljø er utredet som en integrert del av det øvrige planarbeidet. I
beskrivelsen av de alternative løsninger i temarapportene er også RAMS, SHA og konsekvensene for
ytre miljø beskrevet.
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Miljøkommunikasjon

Miljørapportering og informasjon
Miljøprogrammet følger forslag til kommunedelplan/reguleringsplan og vil være tilgjengelig for berørte
myndigheter under høring og offentlig ettersyn. Disse myndighetene kan da respondere på de tiltak
som er beskrevet, og dokumentasjonen som ligger til grunn for tiltakene.
Det skal utarbeides en egen informasjons- og kommunikasjonsplan for arbeidet med strekningen
Drammen - Kobbervikdalen.
Det er under utarbeidelse en felles plan for miljørapportering for IC-prosjektene. Det skal rapporteres
på miljøindikatorer som fastsettes i et samarbeid mellom de ulike IC-prosjektene. Rapportene skal
overleveres JBV som publiserer resultatene på JBV sine nettsider –
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/BETAVestfoldbanen/Drammen--Kobbervikdalen/.
I miljøoppfølgingsplanen for anleggsfasen vil rapporteringsrutiner for aktuelle parametre bli
konkretisert. Dette vil være grunnlag for JBVs miljørapportering.
Miljørapportering skal inngå som del av rapporteringen fra entreprenør i prosjektet.
De berørte skal informeres regelmessig om anleggsarbeidet og konsekvensene for omgivelsene.
Eiere og leietakere på berørte eiendommer skal holdes løpende orientert gjennom direkte informasjon
og varsling. Det skal utgis informasjonsskriv til naboer og berørte. Nødvendig skilting med orientering
om arbeidene og framtidig situasjon skal settes opp på egnede steder.
Behandling av klager
Det skal utarbeides eget opplegg for loggføring og behandling av klager vedrørende
anleggsgjennomføringen. Rutinene vil bli nærmere beskrevet i miljøoppfølgingsplanen for
anleggsfasen.
Rapportering til berørte myndigheter
I samarbeid med miljømyndigheter og kulturminnemyndigheter skal det utarbeides egne
rapporteringsrutiner for relevante forhold i anleggsfasen. JBV er ansvarlig for rapporteringen.
Innhenting av tillatelser fra offentlig myndighet.
Der hvor det i henhold til reguleringsplanen kreves at det søkes om tillatelse fra ansvarlig offentlig
sektormyndighet om tiltak, må slik søknad sendes til rette myndighet i god tid før det planlagte tiltaket
skal iverksettes.
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3 MILJØKRAV OG MILJØMÅL
3.1

Grunnlag

På overordnet nivå har Jernbaneverket følgende hovedmål for miljø:
“Vi skal profesjonalisere vårt miljøarbeid og styrke og dokumentere jernbanens miljøfortrinn.”
InterCitys Miljømål:
Hovedmål
 0 skade på ytre miljø med restaureringstid over 3 år (meget kritisk miljøskade) angitt i
hendelser med restaureringstid/million arbeidstimer
 Ingen skade på ikke frigitte kulturminner
 Unngå tap av verdifulle natur- og jordbruksområder
 Under planlegging skal minimum 90 % av bidragsytere til klimagassutslipp i levetiden av
prosjektene identifiseres og angis i årlige klimagassutslipp. (CO 2-ekv/år)
 Alle prosjektene skal dokumentere sin klimapåvirkning gjennom miljøregnskap
Effektmål
InterCity skal oppnå klimagevinst ved å ta markedsandeler fra andre transportformer med høyere
utslipp
For å kunne følge med på utviklingen over tid og sikre bedre styring og kontroll, skal det defineres mål
i Miljøprogrammene basert på InterCitys miljøpolitikk og prosjektenes vesentlige miljøaspekter.
Videre skal miljøhensyn være grunnleggende for utbyggingen av av InterCity. InterCity-prosjektet og
utbyggingsenhetene skal være åpen om sitt miljøarbeid og ha et profesjonelt miljøstyringssystem med
engasjerte og miljøbevisste medarbeidere. Dette skal vi oppnå gjennom å:










Bidra til å redusere klimagassutslipp i tråd med Norges klimamål. InterCity skal bygges med
produkter og materialer med minst mulig miljøbelastning i et livsløpsperspektiv og bidra til at
jernbanen vinner markedsandeler fra andre transportformer.
Overvåke, forebygge og redusere støy fra anleggsvirksomheten og bidra til å redusere antall
berørte av støy fra jernbane.
Arbeide for å stanse tap, forringelse og fragmentering i verdifulle natur- og jordbruksområder
ved å følge tiltaksherarkiet (unngå, redusere og begrense inngrep, restaurere arealer og om
nødvendig fysisk kompensere for negativ påvirkning av økologiske- eller
jorbruksfunksjoner/kvaliteter)
Gjennomføre kartlegging, i forbindelse med konsekvensutredning, for å finne arealer som
gjennom tiltak kan bidra til reduksjon i tap av verdifulle natur- og jordbruksområder og sårbar
natur.
Gjennomføre grundig kartlegging, overvåking og minimere all aktivitet som kan ha negativ
konsekvens for miljø.
Innføre energiledelse for systematisk og kontinuerlig forbedring for å spare energi og bruke
energien riktig.
Kontinuerlig og systematisk arbeide for å forebygge og redusere negativ miljøpåvirkning av
vår virksomhet og drift.
Være åpen med miljøarbeidet som utføres og drive aktiv miljøinformasjon mot interessenter
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Lovkrav

Viktige lover og forskrifter som er relevante for å ivareta ansvar for ytre miljømessige forhold er listet
opp i Tabell 3.
Tabell 3: Viktige lover og forskrifter for å ivareta ytre miljø.
Type dokument
Dokument Navn
Lov/forskrift
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)
Lov/forskrift
Forurensningsloven
Lov/forskrift
Forurensningsforskriften
Lov/forskrift
Vannressursloven
Lov/forskrift
Vannforskriften
Lov/forskrift
Naturmangfoldsloven
Lov/forskrift
Plan- og bygningsloven
Lov/forskrift
Produktkontrolloven
Lov/forskrift
Kulturminneloven
Lov/forskrift
Miljøinformasjonsloven
Retningslinje
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Retningslinje
T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging

I forbindelse med foreliggende prosjekt anses følgende lovkrav som særlig relevante/førende for
arbeidet. Det presiseres at listen ikke er uttømmende.
Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble vedtatt av
Miljøverndepartementet med virkning fra 1. juli 2004. Bestemmelsene i forskriften inngår som kapittel
2 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Dette kapittelet ble revidert 1.
juli 2009. Tilhørende veileder TA 2913/2012 gir praktisk informasjon til forskriften. Tiltakshaver plikter
å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området, jf. § 2-4. Hvis grunnen er
forurenset skal tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan
gjennomføres.
Forurensningsloven § 7 setter et generelt forbud mot forurensning. Vanlig forurensning i forbindelse
med anleggsvirksomhet er tillatt (§ 8). Hva som er ”vanlig” må imidlertid vurderes i hvert enkelt tilfelle,
behov for en utslippstillatelse (§ 11) i forbindelse med anleggsvirksomheten må vurderes.
Forurensning kan også være tillatt dersom det er innenfor grenseverdier gitt i forskrifter etter
forurensningsloven (§ 9).
Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljøet mot forurensning. § 40 omhandler akutt
forurensning. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en
nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensingen.
Dette følges opp videre i forurensningsforskriften; kapittel 15 setter krav til utslipp av oljeholdig
avløpsvann mens kapittel 17 omhandler utslipp av farlige stoff til vann.
Forskrift om miljørettet helsevern har bestemmelser knyttet til utslipp til luft, grunn og vann (§ 9).
Folkehelseinstituttet har gitt ut en veileder som utdyper kravene i forskriften. Kapittel 3a i forskriften
har bestemmelser om forebygging mot forekomst av legionella (anlegg for vasking av biler og hjul
etc.).
Vannressursloven har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av
vassdrag og grunnvann, og etter § 8 skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade eller
ulempe for allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndighetene (NVE).
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) har som hovedmål å sikre god miljøtilstand
i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann.
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Drikkevannsforskriften har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av
tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning
av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende.
Statens vegvesens håndbøker definerer deres krav (bransje standarder for samferdsel) til tiltak for
ivaretakelse av miljøhensyn ved planlegging, bygging og drift av veganlegg, herunder også tiltak for
begrensning av utslipp til luft, vann og grunn. Disse kan være en nyttig kilde også for JBV ettersom
noen av miljø utfordringene knyttet til utbygging og drift kan sammenlignes.
Avfallsforskriften stiller krav om at det ikke skal være skadelig avrenning fra midlertidige deponier.
Systemet for vannbehandling skal dimensjoneres for å kunne tåle ekstraordinære hendelser, for
eksempel utslipp fra anleggsdriften, som oljesøl fra maskiner, eller utslipp av avfallsstoff som følge av
ulykker med transport av farlig gods (Risiko og sårbarhetsanalyse).
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Miljøtilstand (miljøkvalitet før inngrep)

Foreliggende konsekvensutredning (KU) [4] med tilhørende fagrapporter ([5], [6], [7], [8] og [9]) 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.
Vurderingen av miljøtilstand for dagens situasjon er hentet fra hovedrapporten for KU og tilhørende
fagrapporter. Det henvises til disse rapportene for mer detaljer.
De korridorene som er aktuelle for strekningen Drammen - Kobbervikdalen og som er vurdert i KU er
vist i figuren nedenfor. Utredningskorridorene heter Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland vest og
Pukerud.

Figur 4: Alternative korridorer for nytt dobbeltspor Drammen - Kobbervikdalen
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3.3.1 Nærmiljø og friluftsliv
Dagsonen Drammen
Drammen stasjon og Drammenselva
Elvepromenaden og Drammenselva er svært
viktige for befolkningen i Drammen, både med
hensyn til friluftsliv og rekreasjon.
Elvepromenaden benyttes intensivt hele året, til
alle tider av dagen, og av mange ulike
brukergrupper. Den brukes til kortere og lengre
spaserturer, jogging, sykling, lufting av hunder og i
forbindelse med f. eks. piknik, lek/uorganisert
idrett og bading. Den er også godt tilrettelagt for
rullestolbrukere.
Strekningen fra Bybrua til Strømsøbrua er kalt
Jernbanekaia, og den viktigste atkomsten hit er
ned trappen og heisen fra Bybrua. Det foreligger
planer om forlengelse av promenaden østover, og
det legges bl. a. opp til tilrettelegging av nye
områder i tilknytning til disse strekningene, for
eksempel på Tangenkaia. Dette vil føre til at enda
flere vil bruke den.

Figur 5: Elvepromenaden forbi
stasjonsområdet. Foto: Norconsult.

Drammenselva benyttes til kano- og kajakkpadling
og har betydelig småbåttrafikk i sommerhalvåret,
med flere muligheter for oppankring langs
Strømsøsiden. For Drammen er både
Drammenselva og elvepromenaden en viktig del
av byens identitet, og sistnevnte også et symbol
på hva det moderne Drammen har blitt og står for.

Gulskogen stasjon
Enkelte boliger på Rødskog ligger nokså nær Gulskogen stasjon. Nord for stasjonen ligger det et stort
transformasjonsområde for byutvikling, og på sørsiden ligger Gulskogensenteret og noe
næringsbebyggelse. For å komme til Gulskogen skole og Gulskogen senter må jernbanen krysses, og
viktige skoleveier/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.
Korridorer – Drammenssiden
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. Området er sentralt og lett tilgjengelig, og fint opparbeidet med allé, trapper,
terrasser og plen.
2. Gang- og sykkelveien fra Strømsgodset 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.
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Figur 6: Temakart nærmiljø og friluftsliv. 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 allé og Arboalleen, som går i undergang under jernbanen, og Rødgata, som i
fremtiden vil gå i undergang under jernbanen.
5. Rødskog skole.
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 gangbro mellom
Smithestrømsveien og Amtmann Breders gate, samt Konnerudgata, som går i bro over jernbanen litt
lenger sør.
Tunnelstrekning Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland Vest
Blektjern er et svært viktig friluftslivsområde både for lokalbefolkningen og for tilreisende fra hele
byen/kommunen.
Tunnelstrekning Pukerud
Vannverksdammen og Haddelandsdammen er meget viktige friluftsområder/nærturområder for
lokalbefolkningen på Konnerud, og benyttes hele året.
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.
3.3.2 Naturressurser
Jordbruk og skogbruk
Drammen er en by med stort mangfold. I tillegg til bebygde områder, er det store skogsområder og i
tillegg noe jordbruk. Kommunens totalareal er på cirka 137 km 2 hvorav ca 82 000 dekar produktiv skog
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og 95 000 dekar jordbruksarealer i drift. De største sammenhengende skogbruksarealene i Drammen
ligger fra Konnerud og sørover. På nordsiden ligger Finnemarka som ett sammenhengende skogareal
fra Bragernes og inn til Skimten. De viktigste jordbruksområdene ligger i all hovedsak i sørlige deler av
kommunene i Skoger.
Temakart som viser jord- og skogbruksarealer er vist i Figur 7 og Figur 8.

Figur 7: Jord- og skogbruksarealer dagsone Drammen

Figur 8: Jord- og skogbruksarealer dagsone Kobbervikdalen
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Mineraler, grus og pukk
Det er i nasjonale databaser over mineral- og løsmasseressurser ikke avmerket verken eksisterende
eller potensielle forekomster i tiltaksområdet.
Vannressurser
Det finnes i nasjonale databaser oversikter over ulike brønner som er boret og registrert i senere tid.
Databasene er neppe fullstendige, men gir et visst bilde av omfanget av brønnboring i de ulike
korridorene. I Drammen kommune har det i senere år blitt boret en rekke energibrønner til oppvarming
av enkelthus. Det er særlig i Nybyen og på Konnerud det er registrert slike. Grunnvannsbrønnene er
det færre av, men det er grunn til å tro at det er store mørketall. Ved Grønlands torg er det en større
brønnpark med fem store brønner koblet til et større varmeanlegg. Avstanden til disse vil være ca. 200
meter for alle alternativer.
I første rekke er det tunneldrivingen som vil kunne ha effekter på brønnene, men også
sprengningsarbeider, dype byggegroper og akutte utslipp av kjemikalier i anleggsfasen vil kunne
påvirke kvalitet og kapasitet på brønnene.
Tabell 4. Antall brønner registrert i korridorene til de ulike alternativene. Brønner nærmere enn 50
meter regnes som direkte berørte.
Grunnvannsbrønner
Energibrønner
Enkelthus
Fellesanlegg
Enkelthus
Fellesanlegg
<50m
<300m <50m
<300m
<50m
<300m
<50m
<300m
Nybyen vest
4
Sundland øst
1
3
Sundland vest
1
1
1
Pukerud
3
11

Figur 9. Kartet viser registrerte energibrønner (rød), grunnvannsbrønner (rød), andre brønner utenfor
influensområdet (blå) i korridorene til de ulike traseene. I kartet vises en 300 meters buffer i blått og en
50 meters buffer i mørk blå.[8].
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Naturmiljø

Dagsone Drammen
Drammen stasjon
Drammensfjorden har generelt sett stor betydning for vannfugler under vår- og høsttrekket, samt som
overvintringsområde for mange fuglearter og Drammenselvas munning mot Drammensfjorden er et
viktig fugleområde. Vinterstid er det ikke uvanlig at store deler av fjordsystemet fryser og store
mengder fugl samler seg i de strømsterke og isfrie områdene her. I tillegg er det gjennom årene
registrert en rekke interessante sjeldne og truede fuglearter i de nedre delene av Drammenselva.
Gulskogen stasjon
Stasjonen ligger i et sentrumsområde med forretningsbygg, boliger og massiv infrastruktur. Det finnes
ikke noen naturverdier i området, og Gulskogen stasjon blir følgelig ikke omtalt videre.
Korridorene
Tre områder med prioriterte naturtyper befinner seg innenfor eller svært nær korridorene i dagsonen i
Drammen: Et parklandskap ved Smithestrøm gård (1), et skogområde med partier med gråorheggeskog (2) ved Pukerud og et parklandskap med gamle lindetrær på Strømsgodset kirkegård (3),
se Figur 10.
1. Rundt Smithestrøm gård er det et intakt parklandskap med store, gamle edelløvtrær og rester av
alleer. Store, gamle trær kan være viktige leveområder for fugl, flaggermus og flere spesialiserte
insektarter, og i nærområdet er det registrert rødlistede fuglearter. Nærmest dagens jernbane ligger
det et område med skrotemark som er avsnørt fra parklandskapet som følge av veibygging, men som
tidligere har vært en del av det. På skrotemarken står det fortsatt igjen noen store, gamle lønnetrær,
med stammeomkrets på 2-4 meter. Ellers er vegetasjonen i dette området i preget av tettvoksende
hageugress og flere svartelistede arter.
2. Området ved Pukerud består av dyrket mark, med et tilgrensende, større skogholt av løvtrær;
primært hegg og bjørk. I den sørlige delen av skogholtet er hegg det klart viktigste treslaget.
Skogbunnen her er svært fuktig og omtrent midt i skogen ligger det en delvis inntørket dam. Denne
delen av området kan klassifiseres som en lokalt viktig gråor-heggeskog som er en prioritert naturtype.

Figur 10: Temakart naturtyper
3. På Strømsgodset kirkegård, langs jernbanen, står det en rekke med eldre lindetrær med
stammeomkrets på over to meter og karakteristiske epifytter som f. eks. stor lindelav. Disse trærne
kan være viktige leveområder for flaggermus og fugl. For øvrig er de rødlistede artene stær (NT),
tårnseiler (NT) og tyrkerdue (VU), samt en rekke spurvefuglarter registrert i området.
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Tunneltraséene
Det er fire verdifulle naturtypeområder på tunnelstrekningene som er særlig avhengig av
grunnvannstanden: Blektjern (1), Vannverksdammen (2), Haddelandsdammen (3) og Austadtjern (4),
se Figur 11.

Figur 11: Temakart naturtyper over tunneltraseene
Dagsonen Kobbervikdalen
Naturverdiene i området knyttes i stor grad til ravinedaler. Naturtypen ravinedal har fått et økt fokus
etter at den ble vurdert som sårbar (VU) i rødlistevurderingen av naturtyper i 2011. Det ligger tre
ravinedaler i tiltaksområdet. Langs ravinebekkene vokser det mye gråor-heggeskog, og lenger opp i
ravinesidene består skogen stedvis nesten utelukkende av edelløvtrær, med arter som ask (VU), alm
(VU), lind, hassel og spisslønn, også eldre og storvokste. Ved den nordligste ravinedalen ligger det
også et område med beiteskog. Ravinedalene (1) og beiteskogen er vist i temakartet i Figur 12.
Edelløvskoger og raviner med gråor-heggeskog er også generelt viktige leveområder for fugl, og
gråor-heggeskog er den skogtypen i Norge med høyest tetthet av fugl med mulige forekomster av
sjeldne fugler som for eksempel rosenfink (VU). Kantsonene mellom landbruksjorda og ravinene er
viktige leveområder for hjortevilt og det er mye spor etter rådyr i området.
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Figur 12: Temakart naturtyper Kobbervikdalen

3.3.4 Kulturminner og kulturmiljø
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 i 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 kulturminnemiljø.
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 tunellpåslagene 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 Figur 13, Figur 14 og Figur 15 viser utsnitt av kommunens
kulturminneregistrering oppdatert i 2014, der verneverdige bygninger og kulturmiljø er markert. Rødt
er svært høy bevaringsverdi (A), oransje er høy bevaringsverdi (B), mens gult er middels
bevaringsverdi (C). Kulturmiljøene er også markert med rosa for svært høy verneverdi og lys oransje
for høy verneverdi.
Kulturmiljøene som er avmerket vil ved regulering av områdene bli satt av som hensynssoner for
bevaring.
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Figur 13: Kulturminneregistrering Drammen, Drammen stasjon – Sundland [9]

Figur 14: Kulturminneregistrering Drammen, Sundland - Pukerud [9]
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Figur 15: Utsnitt fra registreringskart over området Danvik-Fjell.
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Det er med bakgrunn i kommunens kulturminneregistrering, data fra Askeladden samt egne
vurderinger definert verdiområder:

Figur 16: Verdikart kulturminner og kulturmiljø. Norconsult 2015

3.3.5 Forurenset grunn
I alle korridorene er det på Drammensiden mistanke om forurenset grunn på grunn av aktiviteter
knyttet til industri og drift av jernbane. 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.
3.3.6 Trafikk på vei og jernbane
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.
Hovedåren for veitrafikk ved Drammen stasjon følger Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Kreftings gate og
Tordenskiolds gate, her ligger ÅDT på ca. 20 000 kjt/døgn. Det er noe trafikk i lokalveinettet rundt
stasjonen, men Bybrua er forbeholdt busstrafikk noe som begrenser biltrafikken i området rundt
stasjonen.
Gulskogen stasjon skal bygges om, og det skal bygges ny bro over Baker Thoens allé 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 allé går parallelt med jernbanen på sydsiden av sporet
(ÅDT 7 800).
I områder for de foreslåtte nye korridorene, kan Konnerudgata (ÅDT 13 000) og Professor Smiths alle
(ÅDT 7 800) bli berørt i anleggsperioden. Både Konnerudgata og Professor Smiths allé har parallelt
gang- og sykkelveinett.
Ny Tilfartsvei vest er planlagt mellom Sundland og Nybyen, og en del av reguleringsplan for Sundland.
I Sundland øst vil avgrening og kryssing over eksisterende spor ligge i samme område som kulvert for
Tilfartsvei vest.
Det er også planlagt en ny veiforbindelse fra Skogliveien på Gosen og over Sørlandsbanen til Øvre
Eikervei. Bygging av Pukerud vil kreve at planlagte trasé må endres.
Dagsonen i Kobbervikdalen ligger ovenfor dagens Vestfoldbane og veien gjennom Kobbervikdalen
(ÅDT 600). E18 (ÅDT 29 500) krysser under Vestfoldbanen.
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3.3.7 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.

3.4

Prosjekteiers miljøkrav og miljømål

Prosjektet har som hovedfokus å videreføre miljømålene for InterCity og følge pålagte miljølovkrav.
Det gir følgende miljøkrav og miljømål for strekningen Drammen – Kobbervikdalen.






0 skade på ytre miljø med restaureringstid over 3 år (meget kritisk miljøskade) angitt i
hendelser med restaureringstid/million arbeidstimer
Ingen skade på ikke frigitte kulturminner
Unngå tap av verdifulle natur- og jordbruksområder
Under planlegging skal minimum 90 % av bidragsytere til klimagassutslipp i levetiden av
prosjektet identifiseres og angis i årlig klimagassutslipp. (CO 2-ekv/år)
Prosjektet skal dokumentere sin klimapåvirkning gjennom miljøregnskap

Prinsippene for miljøarbeidet i InterCity prosjektet er vist i punktlisten nedenfor.











InterCity etterlever lover, forskrifter og myndighetskrav og bidrar til å oppfylle regjeringens
hovedmål for miljø for jernbanen.
InterCity har et miljøstyringssystem bygd på Jernbaneverkets styringssystem og prinsippene i
ISO 14001. Vårt miljøstyringssystem sikrer at vi kontinuerlig forbedrer vår miljøprestasjon på
en systematisk måte.
InterCity anvender «føre-var-prinsippet» og arbeider risikobasert for å minimere forurensning
og annen negativ miljøpåvirkning.
InterCity gjennomfører systematisk miljøopplæring slik at alle ansatte og leverandører har
kunnskap om miljøkonsekvenser av deres aktivitet.
InterCity samordner miljøtiltak og leder an i et aktivt miljøsamarbeid med leverandører og
intressenter.
InterCity vektlegger og integrerer miljøhensyn tidlig i planlegging, prosjekter og anskaffelser.
Utbyggingsprosjekter gjennomføres med sterkt miljøfokus.
InterCity fører en åpen, konstruktiv og proaktiv dialog med berørte, samfunn, myndigheter,
øvrig Jernbaneverk og andre interessenter.
InterCity innhenter og tar i bruk best tilgjengelig kunnskap, utstyr og teknikk og søker å finne
innovative løsninger på morgendagens utfordringer.
InterCity sørger for at miljø ivaretas i alle faser av prosjektet og skal være fast på agendaen i
sentrale møter og alle tverrfaglige møter under prosjektering og bygging.
I InterCity er miljøkompetanse tilstede når miljøtema diskuteres. Når beslutninger som angår
miljø tas, skal nødvendig miljøkompetanse involveres for å skaffe tilveie tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag.
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4 MILJØTEMAER OG DERES RELEVANS
4.1

Identifisering av relevante miljøtemaer

Miljøtemaer som er vurdert i arbeidet med konsekvensutredningen er vist i Tabell 5.
Tabell 5: Miljøtemaer –identifisert i arbeidet med konsekvensutredningen

Miljøtema
Støy
Vibrasjoner
Luftforurensning
Forurensning av jord og vann
Landskapsbilde/bybilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Naturressurser
Kulturminner og kulturmiljø
Avfallshåndtering
Vannbalanse
Flom, stormflo og overvann
Arealbehov
Trafikk
Massehåndtering

Undertema
Støy fra togtrafikk
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet
Vibrasjoner fra togtrafikk
Rystelser fra bygge- og anleggsvirksomhet og sprengning
Luftforurensning fra bygge- og anleggsvirksomhet
Utslipp til jord og vann
Eksisterende forurensning i grunn og vann

Skogs- og landbruksjord
Anleggsfase
Anleggsfase

Anleggsfase
Anleggsfase

I tillegg vil følgende miljøtema være aktuelle i forbindelse med prosjektering:
 Materialvalg
 Energibruk
Det er utarbeidet miljøbudsjett for tidligfase. Materialvalg og energibruk må følges opp også gjennom
arbeidet med miljøbudsjett.
I de etterfølgende kapitlene er noen av miljøtemaene videre beskrevet. Utredningene er hentet fra
konsekvensutredningens hovedrapport [1].
4.1.1 Støy
I forbindelse med konsekvensutredningen er det utført støyberegninger for både drifts- og
anleggsfasen.
For nye linjer er det lagt inn støyskjermer på alle broene 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.
Det er utarbeidet støysonekart for mulig traséer, og i tillegg er det angitt ca antall støyberørte boliger
for hvert alternativ. Antall støyutsatte boliger, dette gjelder spesielt eneboliger, tomannsboliger og
rekkehus, vil med stor sannsynlighet kunne reduseres vesentlig ved bruk av støyskjermer.
Oppsummert viser støyutredningene at Pukerud-alternativet 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 under samlet, som har det laveste beregnede antallet støyutsatte boliger, og Vest
for Nybyen over, med en økning på 20 støyutsatte boliger i forhold.

Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen

Side:

31 av 44

Dato:

23.11.2016

MILJØPROGRAM

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-alternativet 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.
For anleggsstøy viser resultatene at bygging av korridor mellom stasjonsområdet og tunnel på bysiden
vil gi nokså lik støybelastning til omgivelsene fra alle korridoralternativene ved at flere støyfølsomme
bebyggelser i områdene vil få støy over gjeldende grenseverdier. Løsmassetunnel er valgt som
løsning, og dette gir mindre støy sammenlignet med åpen byggegrop.
Ventilasjonsvifter vil kunne gi støy over gjeldende grenser ved boliger når avstand mellom vifte og
bolig er tilstrekkelig liten. Som avbøtende tiltak flyttes viftene inn i tunnelen.
Alle korridoralternativene medfører en eller flere traséer hvor massetransporten kjører gjennom
tettbygde boligområder. Konsekvensen av støy fra massetransport anses å være stor negativ uansett
valg av korridor.
Forventet støykonsekvens for arbeid med portal i Kobbervikdalen anses å være tilnærmet lik uansett
valg av korridoralternativ. Grunnet ulik lokalisering for de to portalene, vil portalforslaget dimensjonert
for 160 km/t medføre at noen boliger ligger i utkanten av gjeldende støysoner, mens portalforslaget
dimensjonert for 200km/t ikke gir støyoverskridelse ved noen boliger.
4.1.2 Nærmiljø og friluftsliv
Det er generelt mange fotgjengere og syklister i Drammen 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 via den verneverdige
Sundhauggata bru til Professor Smiths allé. Gang- og sykkelveien er skolevei for barn og unge og
benyttes ellers mye som atkomst fra Strømsgodset til Gulskogen.
Konnerudgata, Professor Smiths allé, Skogliveien, Rødgata, Baker Thoens allé 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.
I det følgende er funksjoner og områder for de alternative korridorene beskrevet og gitt en
verdivurdering.
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Vest for Nybyen

Figur 17. 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 18. Grøntområdet og sykkelveien ved Sundland næringspark. Foto: Norconsult.
På Sundhaugen og i området mellom Professor Smiths allé 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 allé har stor betydning som atkomst mellom
Strømsgodset og Gulskogen, og er bl. a. mye brukt av skoleelever. Grøntområdet den krysser
benyttes mye til lek og uorganisert idrett.
Verdi: Stor
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Sundland vest

Figur 19: Til venstre: Område ved Professor Smiths allé 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 allé 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 20. 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 viktige sentrumsfunksjoner i bydelen, men en viss avstand til Drammen sentrum.
Verdi: Middels-stor
Omgivelsene må i den grad det er mulig hensyntas i planleggingen, prosjekteringen og
anleggsgjennomføringen.
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4.1.3 Naturressurser
Verdivurderingen av jordbruksområder i KU er gjengitt her.
Vest for Nybyen
Rundt Smithestrøm gård vil 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. Det er sannsynlig at det etableres en rigg i området og deler
av området kan eventuelt revegeteres til grøntområder eller jordbruksland etter endt
anleggsperiode. Ingen øvrige naturressurser blir berørt av tiltaket.
Verdi: Ingen
Sundland Øst
Traseen berører et mindre skogholt rett etter vinklingen fra Sørlandsbanen. Berørte områder består
videre av mindre områder med uproduktiv skog, skrotemark og opparbeidede plener og
grøntområder frem til tunnelpåhugg.
Verdi: Ingen
Sundland vest
Traseen og sannsynlig riggområde vil medføre inngrep i dyrketmarka. Under befaringen var
området svært fuktig og preget av nitrofile gressarter. Området later til å være i hevd og benyttet til
gressproduksjon.
Verdi: Liten
Pukerud

Figur 21. 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 ligger 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 med plantet en del gran som pr. i dag er langt fra hogstmoden.
Det vil måtte anlegges en ny bro 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.
Det er først og fremst landbruksområdene i Kobbervikdalen og i korridoren Pukerud som peker seg ut
som mest verdifulle og som må hensyntas i størst grad.
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4.1.4 Naturmiljø
Verdivurderingen for naturmiljø i KU er gjengitt her.
Vest for Nybyen
I dette området er verdiene knyttet til parklandskapet rundt Smithestrøm gård, samt de store, gamle
lønnetrærne på skrotemarken, som utgjør en rest av det tilgrensende parklandskapet. Trærne kan
ha betydning som leveområde for fugl og flaggermus, samt spesialiserte insektarter. 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
De identifiserte områdene med høy verdi må hensyntas med avbøtende tiltak i den grad det er mulig.
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4.1.5 Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminner og kulturmiljø er vår primære kilde for kunnskap om – og forståelse av – forhistoriske
samfunn og levekår. Kulturminner og kulturmiljøer er også sentrale kilder for kunnskap om historiske
perioder og nyere tid. Det stilles strenge krav til areal- og samferdselsplanlegging gjennom
kulturminneloven og plan- og bygningsloven.
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 er verdivurderingen av identifiserte områder med kulturmiljøer presentert.
KM 1: Del av Byaksen. (Drammen stasjon, Strømsø torg og Bybrua)

Figur 22. 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
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KM 2: Gulskogen stasjon

Figur 23. Gulskogen stasjon med sykkelhotellet. Foto Norconsult 2015.
Stasjonen ble etablert i 1868 med en stasjonsbygning i tre ved Baker Thoens allé. En reminisens av
alléen 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. Dette var helt uvanlig for
små stasjoner, det var kun de store byene som fikk murbygninger. 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, mens
kulturmiljøet som helhet etter metode V712 får middels verdi.
Verdi: Middels
KM 3: Nybyen og Fraktgodsterminalen

Figur 24. 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. I denne sammenhengen etter
metode for konsekvensutredning blir området gitt middels verdi.
Verdi: Middels
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KM 4: Smithestrøm lystgård og området rundt

Figur 25. Smithestrøm lystgårdsanlegg og Strømsgodset kirke med den tidligere jernbanebroen 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 (Smithestrømveien) er del av det gamle veifaret
mellom Sør-Norge og Viken (Oslo).
Området med det fredete lystgårdsanlegget, veifar, bro 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
KM 5: Område sør for Professor Smiths allé

Figur 26. 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 er
fredet. Området som helhet har en tidstypisk byggeskikk med bygg som har gjennomgått en del
endringer men har likevel beholdt sitt arkitektoniske særpreg og enkelte bygg har høye
arkitektoniske kvaliteter. Bygningsmiljøet er representativt for epoken men ikke lenger typisk.
Området er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Danvik-Fjell et kulturmiljø med høy
verneverdi. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt middels
verdi.
Verdi: Middels
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KM 6: Sundlandområdet

Figur 27. 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. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt
middels verdi.
Verdi: Middels

KM 7: Boligområde i Skogliveien

Figur 28. Sundland trafo til venstre og Skogliveien 70 i forgrunnen til høyre. Foto Norconsult 2015.
Det skrånende terrenget opp mot åsen med Blektjern 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
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KM8: Boligområde vest for Rødgata

Figur 29. 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
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 ti industri.
Stormoen er i Drammen kommunes kulturminneregistrering for Gulskogen et kulturmiljø med høy
verneverdi. I denne sammenhengen etter metode for konsekvensutredning blir området gitt liten til
middels verdi.
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
De identifiserte kulturmiljøene med høy verdi må hensyntas i den grad det er mulig.
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Det forutsettes at anleggsarbeidet gjennomføres med flere avbøtende tiltak. Disse er lagt inn i
kostnadene og gjør at konsekvensene av anleggsarbeidet kan vurderes som gjennomførbart for
naboer og nærmiljø. Dette gjelder spesielt for anleggsarbeider som skal utføres i tett bebodde
områder i Drammen sentrum.
I alle korridorene er det mistanke om forurenset grunn i dagsonene på Drammenssiden på grunn
aktivitet knyttet til eksisterende jernbane. Det kan også være fyllmasser i grunnen ved
boligbebyggelse og eksisterende veger. For dagsonen i Kobbervikdalen er det i utgangspunktet ikke
mistanke om forurenset grunn. Det er gjort noen få miljøtekniske undersøkelser som bekrefter at det
kan være områder med forurenset grunn i Drammen, men det er ikke gjort detaljerte miljøtekniske
grunnundersøkelser per dags dato. Disse vil måtte utføres når korridor er valgt og resultatene vil
danne grunnlag for eventuelle tiltaksplaner for forurenset grunn.
Mulige bekker som kan ta imot renset anleggsvann er per dags dato ikke vurdert.
De gjenværende kartleggingene må utføres når korridor eller trase er valgt for delstrekningen.

4.3

Endring av miljømålene

Ingen endringer per d.d.
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