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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. 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 seks 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.
Rapporten er revidert med disse nye innspillene og forutsetningene.
Valg av løsmassetunnel for korridor Vest for Nybyen virker som risikoreduserende tiltak for alternativet
slik at risikoen for 3. person reduseres noe. Endringer i løsning Sundland vest vil ikke påvirke
resultatet av ROS-analysen. Beskrivelsen av alternativene er oppdatert og endringenes påvirkning på
fareidentifisering og risikovurdering er beskrevet i rapporten.
Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
ved all arealplanlegging, jfr.§ 4.3:
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet
avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.
Målet med denne analysen 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 for InterCity planstrekningen
Drammen - Kobbervikdalen. I det videre arbeidet skal viktige forhold følges opp og avbøtende tiltak
innarbeides i planene. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å identifisere behov for
risikoreduserende tiltak.
I kapittel 4 er det gjort en innledende farekartlegging. I denne er mulige farer identifisert, og det er
angitt om de ulike farene vil vurderes videre i den overordnede sårbarhetsvurderingen. Farene er
beskrevet i vedlegg 1. Gjennom den innledende farekartleggingen og den overordnede
sårbarhetsvurderingen ble totalt 50 uønskede hendelser valgt ut for videre risikovurdering (se vedlegg
2). 19 hendelser gjelder for anlegget etter endt utbygging, mens de resterende 31 hendelsene gjelder
for anleggsfasen. Ingen hendelser er i det røde området av risikomatrisen for noen av korridorene,
men alle befinner seg i det gule eller grønne området.
Hendelsene er hovedsakelig relatert til flom og stormflo, oversvømmelse fra sidebekker, grunnforhold,
trafikksikkerhet og massetransport. For noen av korridorene er det også identifisert risiko tilknyttet
naturmiljø.
Risikovurderingen i vedlegg 2 angir tiltak knyttet til de uønskede hendelsene, både for gult og grønt
område. For hendelser i det gule området bør risikoreduserende tiltak vurderes, mens hendelser i det
grønne området innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig.
Dersom risikoen for hendelsene i det grønne området kan reduseres ytterligere uten at dette krever
betydelig ressursbruk, bør det imidlertid vurderes å iverksette tiltak også for disse hendelsene.
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Det er 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. For hendelser i det gule området
bør risikoreduserende tiltak vurderes, mens hendelser i det grønne området innebærer akseptabel
risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig (se vedlegg 2 for disse hendelsene). Dersom
risikoen for hendelsene i det grønne området kan reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig
ressursbruk, bør det imidlertid vurderes å iverksette tiltak også for disse hendelsene.
Analysen gir et oversiktlig risikobilde av identifiserte uønskede hendelser som er aktuelle for de
forskjellige alternativene som har blitt utredet for kommunedelplan. Korridor 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. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at
iverksettelse av risikoreduserende tiltak vil kunne redusere risikonivået for alle alternativer.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette innebærer at lengden på byggegropen blir noe kortere og at risikoen for Vest for
Nybyen er noe redusert.
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1 INNLEDNING
1.1

Hensikt

Denne rapporten beskriver vurderinger av risiko og sårbarhet for tiltaket i alternative korridorer for ny
dobbeltsporet jernbane mellom Drammen og Kobbervikdalen. Prosjektet er nærmere beskrevet i
kapittel 1.2.

1.2

Beskrivelse av prosjektet og utredningskorridorer

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

Figur 1: Planområde
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Utredningskorridorer og alternativer

1.3.1 Drammen stasjon – Gulskogen stasjon
Ved vurdering av kapasitet skal alternative vendemuligheter for tog utredes. Gulskogen er ett
alternativ for vending, og det vurderes dobbeltspor til Gulskogen. Strekningen Drammen stasjon –
Gulskogen stasjon omfattes derfor av planarbeidet.
For stasjonene er ulike alternativer vurdert. Trasé på strekningen mellom Drammen og Gulskogen,
som ligger etter avgrening for ny Vestfoldbane, vil være sammenfallende og ikke ha betydning for valg
av korridor, med unntak av Pukerud.
Drammen stasjon: Drammen stasjon bygges om og det etableres 350 meter lange plattformer for 6
spor med retningsdrift. Det er i innledende fase av prosjektet vurdert fem alternative utforminger av
Drammen stasjon. I alle alternativene forlenges plattformene mot vest og i et av alternativene heves
sporområdet.
Gulskogen stasjon: Gulskogen stasjon utvides og det etableres 4 spor til plattform. Det forutsettes en
forlengelse av plattformene og en utvidelse av stasjonsområdet mot nord. Baker Thoens allé
forutsettes etablert som firefeltsvei med tosidig gang- og sykkel-løsning.

1.3.2 Avgrening for Vestfoldbanen fra bysiden
Figuren på neste side viser utredningskorridorene. De foreslåtte avgreningene på bysiden har fått
benevnelsene Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland vest og Pukerud.
For å bedre trafikkavviklingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, skal det forutsettes planskilt
kryssing mellom de to banene vest for Drammen stasjon.
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Figur 2: Alternative korridorer for nytt dobbeltspor Drammen - Kobbervikdalen
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Korridor Vest for Nybyen
Det er utredet to alternative løsninger for planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen,
kryssing over eller under Sørlandsbanen. Det foreligger to alternativer for kryssing under:




Vest for Nybyen, under: Sporene for Vestfoldbanen legges i kulvert under Sørlandsbanen og
inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.
Vest for Nybyen under samlet: Sporene for Vestfoldbanen legges samlet i kulvert under
Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård.
Vest for Nybyen, over: Vestfoldbanen i bru over Sørlandsbanen og inn i åsen rett øst for
Smithestrøm gård.

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

1.3.4 Dagsonen i Kobbervikdalen
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. Ulike tunnelalternativer vil også gi ulike koblinger til eksisterende dobbeltspor og
følgelig ulike tunnelpåhugg. Som beskrevet i avsnitt over er det tre påhuggsområder i Kobbervikdalen.

1.3.5 Dagens Vestfoldbane
Framtidig arealbruk av sporområdet til dagens Vestfoldbane er ikke avklart. Arealet vil bli frigitt når nytt
dobbeltspor er tatt i bruk.
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2 BAKGRUNN
2.1

Formål

ROS-analysen har som formål å gi en overordnet og representativ fremstilling av risiko forbundet med
utbyggingen av ny dobbeltsporet jernbane Drammen – Kobbervikdalen, både for den framtidige
driftsperioden og spesielle forhold knyttet til bygge- og anleggsarbeidene. ROS-analysen inngår som
en del av grunnlaget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak i forbindelse med planlegging
og gjennomføring av arbeidet samt for framtidig drift. Viktige forhold vil bli fulgt opp, og avbøtende
tiltak vil bli innarbeidet i det videre planarbeidet.

2.2

Forutsetninger

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for ROS-analysen:







2.3

ROS-analysen er overordnet og kvalitativ.
Analysen omhandler det aktuelle avgrensede planområdet.
Den omfatter mulige farer knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), og spesielle forhold med
betydning for anleggsfasen.
SHA-forhold for entreprenør er ikke vurdert i denne analysen, det forutsettes håndtert i en
egen risikoanalyse for anleggsperioden.
Vurderingene og antakelsene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om
prosjektet.
Analysen omhandler ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser.

Organisering av arbeidet

Arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført av Norconsult. Representanter med
inngående kunnskap om de ulike fagene som inngår i dette oppdraget, berørte aktører og
representanter med risikovurderingsmetode som fagfelt, har deltatt i analysearbeidet.
Det har blitt gjennomført et fareidentifikasjonsmøte med deltakere som vist i Tabell 1.
Det har i tillegg vært gjennomført særmøter med ulike fag i etterkant av møtet for en ytterligere
utdyping av problemstillinger som kom opp.
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Virksom-het

E-post

Telefon
nummer

JBV

jse@jbv.no

91656315

JBV

andhen@jbv.no

92238508

JBV

ahu@jbv.no

91656220

JBV

tof@jbv.no

91655807

JBV

ryding@jbv.no

91880382

JBV

grbr@jbv.no

95188498

JBV

lienha@jbv.no

45401412

JBV

hanbir@jbv.no

99601810

JBV

hkj@jbv.no

91656219

Trond Eriksen

Fagansvarlig Elkraft,
InterCity prosjektet
Fagansvarlig signal og tele,
InterCity prosjektet
Fagansvarlig linjen,
InterCity prosjektet
Ass. planleggingsleder,
InterCity prosjektet
planstrekning Drammen Kobbervikdalen
Prosjekteringsleder,
InterCity prosjektet
planstrekning Drammen Kobbervikdalen
Fagansvarlig RAMS,
InterCity prosjektet
Koordinator
utbyggingsprosjekt,
Vestfoldbanen
Knutepunktutvikler,
InterCity prosjektet
Fagansvarlig ytre miljø,
InterCity prosjektet
Netteier

EBnett

Trond.eriksen@eb.no

90940397

Henning Skau

Trafikk koordinator

99286683

Per-Olav Horne

Trafikkavvikling

Liv Marit Carlsen

Koordinator

Søndre Buskerud
Henning.skau@politiet.no
politidistrikt
Drammen kommune, perhor@drmk.no
vei
Drammen kommune livcar@drmk.no

Bodil N. Martinsen

Vann og avløp

Drammen kommune

bodmar@drmk.no

91314620

Edel H. Nordang

Norconsult

ehn@norconsult.no

45401719

Svein Sørheim

Ass.
Oppdragsleder/disiplinleder
plan/KU
Oppdragsleder

Norconsult

svs@norconsult.no

91854705

Katrin Bakke

Rådgiver ytre miljø

Norconsult

Katrine.bakke@norconsult.com

45401326

Knut Hassel

Koordinator for
prosjektering (KP)

Norconsult

knut.hassel@norconsult.com

95722894

Elin Riise

Fagansvarlig
nærmiljø/friluftsliv

Norconsult

Elin.riise@norconsult.com

45208708

Torgeir Isdahl

Fagansvarlig naturmiljø og
naturresurser

Norconsult

Torgeir.isdahl@norconsult.com

97538086

Dan Lundquist

Rådgiver Flom og stormflo

Norconsult

Dan.lundquist@norconsult.com

95194617

Kaare Stjern

Disiplinleder underbygning
og jernbaneteknikk

Norconsult

kst@norconsult.no

45401702

Bente Gjerstad

Rådgiver ROS

Norconsult

bente.gjerstad@norconsult.com

45401713

Arne Waagbø
Lindefjeld
Sofie Gustafson

Rådgiver ROS

Norconsult

93805529

Rådgiver ROS

Norconsult

arne.waagbo.lindefjeld@norcons
ult.com
sofie.gustafson@norconsult.com

Johan Seljås
Henning Andenæs
Arve Hustadnes
Torgeir Fossnes

Ingrid Rydholt

Britt Granerud
Hanna Agnethe
Lien
Birgitte Haneseth
Håvard Kjerkol

90556171
40214840

41398632
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Det har i etterkant av analysemøtet kommet ytterligere et alternativ til tilknytting i Kobbervikdalen (160
– 200 km/h) samt korridor Vest for Nybyen, Vest for Nybyen under samlet. Ny sporløsning medfører
også ny løsning for Drammen stasjon. Disse har ikke vært gjenstand for den samme omfattende
analyse som de andre mulige korridorene da denne løsningen kom opp etter at analysemøter var
gjennomført. Det er gjort en overordnet vurdering av nye forslag, og det vil fra et risiko- og
sårbarhetsperspektiv ikke bety vesentlige endringer i forhold til opprinnelige alternativer for Drammen
stasjon, korridor Vest for Nybyen og tilknytting i Kobbervikdalen. I analysemøtet var det en
forutsetning at elvepromenaden var tilgjengelig for brukerne både i anleggsfasen og for ferdig anlegg.
Det nye alternativet kan bety at det vil bli korte stengeperioder av elvepromenaden i anleggsfasen.
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3 METODE
3.1

Innledning

ROS-analysen følger retningslinjene i DSBs veiledning "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging" og
hovedprinsippene i "NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger", [2]. Prosessen for gjennomføring av
analysen består av:




Fareidentifikasjon,
Overordnet sårbarhetsvurdering,
Risikovurdering.

Gjennom fareidentifikasjonen, sårbarhetsvurderingen og risikovurderingen, vil det foreslås
risikoreduserende tiltak for vurdering og/eller implementering.

3.2

Fareidentifikasjon

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. En fare er derfor ikke
stedfestet og kan representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. I kapittel 4 gjøres det en
systematisk gjennomgang av analyseobjektet basert på DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging [1] og andre veiledninger utarbeidet av relevante myndigheter. Det benyttes
oppdaterte kartgrunnlag til fareidentifikasjonen.
Farene som anses som relevante for dette tiltaket tas med videre til en overordnet
sårbarhetsvurdering

3.3

Overordnet sårbarhetsvurdering

I "NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger" er begrepet sårbarhet definert slik:
Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å
gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen.
I denne analysen forstår vi sårbarhetsbegrepet som de naturlige, stedlige forhold samt aktive tiltak
som gjør at arealene i reguleringsplanen kan motstå eller begrense virkningene av farer og tilhørende
uønskede hendelser. I denne analysen graderes sårbarhet etter følgende: Svært sårbart, moderat
sårbart, lite sårbart eller ikke sårbart.

3.4

Risikovurdering

Basert på sårbarhetsvurderingen identifiseres uønskede hendelser som tas videre til en
risikovurdering. De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og
konsekvens. "NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger" definerer risiko som:
Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse.
Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er
derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens)
av hendelsen dersom den inntreffer. Risikovurderingen gjengis i sin helhet i vedlegg 2.
3.4.1 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens
Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.
Konsekvensene er vurdert med hensyn til “Liv og helse”, “Ytre miljø” og “Materielle verdier”. For
“Materielle verdier“ inngår også samfunnsverdier, slik som tap av viktige samfunnsfunksjoner.
Følgende kategorier for sannsynlighet og konsekvens er lagt til grunn for denne analysen:
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Tabell 2: Sannsynlighetskategori
Sannsynlighetskategori

Beskrivelse (frekvens)

1. Lite sannsynlig

Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år

2. Moderat sannsynlig

Gjennomsnittlig hvert 100 -1000 år

3. Sannsynlig
4. Meget sannsynlig
5. Svært sannsynlig

Gjennomsnittlig hvert 10-100 år
Gjennomsnittlig hvert 1-10 år
Oftere enn en gang per år

Tabell 3: Konsekvenskategori
Konsekvenskategori

Konsekvensområde

Beskrivelse

1. Svært lite
konsekvens

Liv og helse
Ytre miljø
Materiell verdi/
samfunnsfunksjon
Liv og helse
Ytre miljø
Materiell verdi/
samfunnsfunksjon

Ingen personskade
Ubetydelig miljøskade
< 100.000 kr / ingen skade på eller tap av
samfunnsverdier
Personskade
Lokale miljøskader
Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr /
ubetydelig skade på eller tap av
samfunnsverdier
Alvorlig personskade
Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år
Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr /
kortvarig skade på eller tap av samfunnsverdier
Dødelig skade, en person
Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 10 år
Store materielle skader 10 000 000 - 100 000
000 kr/ skade på eller tap av samfunnsverdier
med noe varighet
Dødelig skade, flere personer
Irreversibel miljøskade
Svært store materielle skader > 100.000.000 kr /
varige skader på eller tap av samfunnsverdier

2. Liten konsekvens

3. Middels konsekvens

4. Stor konsekvens

5. Meget stor
konsekvens

Liv og helse
Ytre miljø
Materiell verdi/
samfunnsfunksjon
Liv og helse
Ytre miljø
Materiell verdi/
samfunnsfunksjon
Liv og helse
Ytre miljø
Materiell verdi/samfunnsfunksjon

Sannsynlighetskategoriene er iht. gjeldende praksis og aktuelle veiledninger som omhandler ROSanalyser i arealplanlegging. Plan- og bygningsloven og TEK 10. TEK10, § 7-3, opererer eksempelvis
med 1000 års hendelser knyttet til flom og stormflo, og 5000 års hendelser knyttet til skred.
Storulykkehendelser vil også ha svært lav sannsynlighet. Sannsynlighetsgradering er en utfordring
pga. usikkerhet. Historiske data, lokalkunnskap, statistikk, ekspertuttalelser etc. må legges til grunn for
sannsynlighetsvurderingen.
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3.4.2 Akseptkriterier for risiko
I en risikovurdering plasseres de uønskede hendelsene inn i en risikomatrise gitt av hendelsenes
sannsynlighet og konsekvens. Risikomatrisen har 3 soner:
Tabell 4: Akseptkriterier for risiko
GRØNN

Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men bør vurderes

GUL

Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes

RØD

Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor:
Tabell 5: Risikomatrise
KONSEKVENS
SANNSYNLIGHET

1 Svært liten

2 Liten

3 Middels

4 Stor

5 Meget stor

5 Svært sannsynlig
4 Meget sannsynlig
3 Sannsynlig
2 Moderat sannsynlig
1 Svært sjelden

3.4.3

Risikoreduserende tiltak

Med risikoreduserende tiltak menes sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller
konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone
og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at
klassifisering av risiko for en hendelse forskyves i matrisen.
Røde hendelser – risikoreduserende tiltak er nødvendig
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i
form av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den
måten reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe.
Gule hendelser – tiltak bør vurderes
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette
hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er
kost/nyttemessig hensiktsmessig (ALARP-sone).
Grønne hendelser – akseptabel risiko
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risikoreduserende
tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres ytterligere uten at dette
krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak også for disse
hendelsene.
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4 FAREIDENTIFIKASJON
Nedenfor følger en oversikt over faretemaer som er aktuelle for Drammen stasjon (DS), Vest for
Nybyen (VN), Sundland øst (SØ), Sundland vest (SV), Gulskogen stasjon (GS), Pukerud (PR) og
Kobbervikdalen (KD) slik de ble identifisert på analysemøtet, se vedlegg 1 for mer detaljerte
beskrivelser. Tabellen viser også hvilke temaer som vil bli identifisert videre i sårbarhetsvurderingen.
De identifiserte farene er basert på deltagernes innspill og analyseobjektet slik det forelå i september
2015.
Oversikten tar utgangspunkt i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen [1], men tar
også for seg forhold som etter faglig skjønn vurderes som relevante.
Tabell 6: Fareidentifikasjon
Tema og kort beskrivelse
Driftsfase
Flom/stormflo temaet vurderes
Ekstrem nedbør/overvann temaet vurderes
Vanninntrenging temaet vurderes
Skred/grunnforhold temaet vurderes
Radon Planområdet er lokalisert i et område med usikker, moderat til lav

DS

VN

SØ

SV

GS

PR

KD

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

og høy sannsynlighet for radon. For driftsperioden vil passasjerer eller
driftspersonell ikke oppholde seg over lang tid og temaet vurderes derfor
ikke videre for driftsfasen. Temaet vurderes ikke videre.

Transport av farlig gods temaet vurderes
Brann temaet vurderes
Ulykker med transportmidler analyseres sammen med

X
X

X
X

X

«Trafikksikkerhet»

X
X

X
X

X
X

X

Forurensning i grunnen Det er forurensede masser i grunnen. For
driftsfasen vil disse være fjernet eller dekket til iht. regelverk
Spredning i anleggsfasen er vurdert nedenfor. Temaet vurderes ikke videre
Elektromagnetisk stråling det er kun en liten del av strekningen som
går i dagen og det forutsettes at avbøtende tiltak som vil redusere eventuell
stråling fra høyspentledning. Temaet vurderes ikke videre.
Støy og vibrasjoner temaet vurderes
Terror og sabotasje Ingen av korridorene antas spesielt utsatt for terror
eller sabotasje. Temaet vurderes ikke videre
Teknisk infrastruktur temaet vurderes
Trafikksikkerhet temaet vurderes
Atkomst for utrykningskjøretøy temaet vurderes
Viktige offentlige bygg temaet vurderes
Kulturminner temaet vurderes
Naturmiljø og biologisk mangfold temaet vurderes

Anleggsfase
Flom/stormflo temaet vurderes
Ekstrem nedbør/overvann temaet vurderes
Vanninntrenging
temaet vurderes ikke i anleggsfasen, det forutsettes at anleggene har
pumpekapasitet til å håndtere eventuell vanninntrenging
3. person temaet vurderes
Trafikksikkerhet temaet vurderes
Skred/grunnforhold temaet vurderes
Ras eller steinsprut som følge av sprenging/pigging temaet
vurderes (for tunneldelen)
Radon Tiltak knyttet til høy radonkonsetrasjon i tunnelen under driving i
anleggsfasen, må kartlegges og håndteres med hensyn på arbeidsmiljø.
Temaet vurderes ikke videre.
Teknisk infrastruktur temaet vurderes
Parallelle anleggsarbeider temaet vurderes

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
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Tema og kort beskrivelse
Atkomst for utrykningskjøretøy temaet vurderes
Anleggsarbeid nær vei og jernbane temaet vurderes
Forurensning som følge av anleggsarbeid temaet vurderes
Støy og vibrasjoner temaet vurderes
Ulykker med transportmidler se «Trafikksikkerhet»
Ulykker ved tunneldriving Driving av jernbanetunnel og parallelle
rømningstunneler til dagen parallelt kan gi økt risiko hvis ikke arbeidene er
koordinert og kommunisert. Det forutsettes at dette håndteres i SHA-plan.
Temaet vurderes ikke videre.
Eksisterende anlegg i fjell ingen kjente anlegg i fjell som vil kunne
komme i konflikt med tunneldriving. Temaet vurderes ikke videre
Naturmiljø og biologisk mangfold temaet vurderes
Transport av farlig gods temaet vurderes
Brann temaet vurderes
Viktige offentlige bygg/bebyggelse temaet vurderes
Kulturminner temaet vurderes

DS
X
X
X
X

VN
X
X
X
X

SØ
X
X
X
X

SV
X
X
X
X

GS
X
X
X
X

PR
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

KD
X
X
X
X

X
X
X
X
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5 OVERORDNET SÅRBARHETSVURDERING
Følgende uønskede hendelser fremsto som særlig relevante i fareidentifikasjonen, se over. Det gjøres
en sårbarhetsvurdering av temaene:



Driftsfasen
o Flom/stormflo
o Ekstrem nedbør/overvann
o Vanninntrenging
o Skred/grunnforhold
o Transport av farlig gods
o Brann
o Støy og vibrasjoner
o Teknisk infrastruktur
o Trafikksikkerhet
o Atkomst for utrykningskjøretøy
o Viktige offentlige bygg
o Kulturminner
o Naturmiljø og biologisk mangfold



Anleggsfasen
o Flom/stormflo
o Ekstrem nedbør/overvann
o 3. person3. person
o Trafikksikkerhet
o Skred/grunnforhold
o Ras eller steinsprut som følge av
sprenging/pigging
o Teknisk infrastruktur
o Parallelle anleggsarbeider
o Atkomst for utrykningskjøretøy
o Anleggsarbeid nær vei og jernbane
o Forurensning som følge av
anleggsarbeider
o Støy og vibrasjoner
o Naturmiljø og biologisk mangfold
o Transport av farlig gods
o Brann
o Viktige offentlige bygg/bebyggelse
o Kulturminner

Sårbarhetsvurderingen er basert på fareidentifikasjonen og er komplettert med informasjon fra
konsekvensutredning [3] og prosjektering.
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Driftsfasen

Sårbarhetsvurderingen er oppdelt etter korridorenes og tiltakenes plassering geografisk.
5.1.1

Dagsonen i Drammen frem til tunnel

Flom/stormflo
Sporanlegget på Drammen stasjon ligger i et lavpunkt og har vært oversvømt tidligere som følge av
stormflo i Drammenselva. Ved en flom som følge av nedbør, vil det også i fremtiden være fare for
vann inn på elvepromenaden og stasjonsområdet med underganger til plattformene. Det er dermed
også i fremtiden fare for flom og at togframføring blir redusert eller ikke mulig samt at kulvert på
stasjonen og elvepromenaden blir utilgjengelig.
Området rundt Drammen stasjon, i alle alternative løsninger, vurderes som svært sårbart ovenfor
dette temaet og vil vurderes videre med hensyn på risiko.
Flom i Drammenselva influerer i liten grad Gulskogen stasjon, og denne vurderes dermed ikke videre.
Vest for Nybyen under og under samlet vil kunne berøres ved flom i Drammenselva. Vann i tunnelen
vil kunne stanse togtrafikken i en periode.
Ekstrem nedbør/overvann og vanninntrenging
Ved ekstrem nedbør vil det være fare for store vannansamlinger på spor og i tunnel som følge av
overvann.




Sundland vest går gjennom de mest utsatte områdene for oversvømmelser forårsaket av flom
i sidevassdrag.
Pukerud går gjennom et område som er i fare for å bli oversvømt, blant annet fra tette
bekkeinntak. Korridoren krysser under en stor overvannsledning og vil gå under et område
hvor det vil stå vann ved ekstremvær.

Ved ekstrem nedbør vil det være fare for vanninntrenging i kulvert under spor ved Drammen stasjon
og i kulvertene under spor ved Gulskogen stasjon. Dette kan føre til at kulverten ikke kan brukes og
stasjonens tilgjengelighet minker. Ved Gulskogen stasjon har utslippsledninger som krysser jernbanen
ikke tilstrekkelig kapasitet ved store vannmengder slik at dette området kan bli utsatt for store
vannmengder.
Sundland vest og Pukerud samt Drammen stasjon og Gulskogen stasjon vurderes som sårbare
ovenfor denne faren og tas videre til risikovurdering.
Skred/grunnforhold
Det er dårlige grunnforhold med bløt leire og lokalt kvikkleire i deler av planområdet. Det er en
morenerygg som krysser dalen ved Strømsgodset kirke. På begge sider av denne er det store
mektigheter av middels fast og bløt leire. Inn mot Strømsåsen er det registrert kvikkleire, og Sundland
øst, Sundland vest og Pukerud kommer i berøring med slike masser. Det planlegges for byutvikling i
områdende omkring korridoralternativene og det er fare for setningsskader på banen i forbindelse med
dette hvis tiltak ikke iverksettes.
Sundland øst, Sundland vest og Pukerud vurderes som sårbare som følge av den planlagte
byutviklingen i området og temaet tas videre til risikovurdering.
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Transport av farlig gods
Det vil i avvikssituasjoner gå farlig gods på banen. En kollisjon eller avsporing kan føre til brann,
røykspredning eller utslipp av farlige stoffer, dette er spesielt aktuelt ved Drammen stasjon og
Gulskogen stasjon samt strekningen mellom disse siden det er flere personer i bevegelse i disse
områdene sammenlignet med tunnelstrekningene. Ved en hendelse vil konsekvensene potensielt
være alvorlig personskade.
Området vurderes som sårbart ovenfor temaet som følge av de potensielle konsekvensene og
vurderes derfor videre i risikovurderingen.
Støy og vibrasjoner
Støy fra banen kan gi problemer for beboere i nærområdet. Støyberegninger på nåværende planfase
viser at alle de nye korridorene vil gi noe større støybelastning enn dagens jernbane med dagens
trafikk. Dette er framfor alt grunnet økt trafikkmengde og siden det vil bli godstrafikk på banen. Vest for
Nybyen under samlet vil sannsynligvis gi færrest støyutsatte, men det er ikke vesentlig forskjell til de
andre alternativene bortsett fra Pukerud. Pukerud vil gi flest støytutsatte på grunn av at den nye
banen da vil følge eksisterende Sørlandsbane helt til Gulskogen stasjon, før banen dukker ned i
terrenget. Det forutsettes at det iverksettes avbøtende tiltak som langsgående og lokale støyskjermer
for å unngå ulemper for personer som bor og besøker området.
Når det gjelder vibrasjoner og strukturlyd er det Sundland Øst som utpeker seg som den korridoren
med flest mulig vibrasjonsutsatte og/eller strukturstøyutsatte boliger. Det er knyttet relativt stor
usikkerhet til disse vurderingene. Høyst sannsynlig vil vibrasjoner og strukturlyd være et minimalt
problem for alle alternativene.
Som følge av dette vurderes sårbarheten ovenfor denne faren som middels for alle alternativer. Det
henvises til Konsekvensutredningen [3] for mer detaljer.
Brann
InterCity utbyggingen vil føre til økt trafikk på Vestfoldbanen. Dette vil øke sannsynligheten for brann
på banen, men som følge av kvaliteten på togmateriell bedres antas at sannsynligheten for at dette
skjer vil være lik eller lavere enn dagens situasjon, det vil si lav sannsynlighet. Nødetatene har i dag
beredskap for togbrann slik at sårbarheten ved brann i dagsonen vurderes som lav.
Ved en brann i tog på Drammen stasjon antas at brannen ikke spres til omgivelsene. Det antas at kun
Drammen stasjon påvirkes ved en brann. 3. person antas å kunne rømme vekk fra stasjonen, da den
er åpen både mot elvepromenaden og mot stasjonsområdet foran hovedinngang. En brann antas
dermed hovedsakelig å berøre passasjerer og togpersonale.
Dette vurderes mer detaljert i overordnet brannstrategi for planfasen og i beredskapsplan i senere
planfase.
Temaet tas ikke videre for risikovurdering.
Trafikksikkerhet
Drammen stasjon er den største InterCity stasjonen og det vil være mange personer i bevegelse i
området. Elvepromenaden vil komme nærmere stasjonen hvis det bygges adkomst rett fra
promenaden til plattform. Dette kan øke faren for at personer som beveger seg på promenaden tar
snarveien fra plattform 6 over sporet for å komme til riktig plattform.
Området vurderes som sårbart og tas videre til risikovurdering.
Sundland øst og Vest for Nybyen over vil skape en barriere i området. Mange barn og unge må krysse
banen for å nå skole og fritidsaktiviteter. Det vil være fare for at personer kommer i konflikt med banen
hvis det ikke tilrettelegges for hensiktsmessige kryssingsmuligheter. Det er planlagt for byutvikling i
området rundt Sundland øst, dette området vil ligge inntil ny jernbanetrasé i bro og på terreng.
Temaet vurderes videre i risikovurderingen.
Det er for disse alternativer også nærføring til nærliggende bilveier. Det kan oppstå farlige situasjoner
hvis snø brøytes ned på bilveien og veien snevres inn. Denne problemstillingen kan også være aktuell
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for Sundland øst, siden denne har nærføring til Tilfartsvei vest. Det samme gjelder for Baker Thoens
allé ved Gulskogen stasjon.
Det forutsettes at rutiner for snørydding ivaretar farene forbundet med bruløsninger og
underganger og ovenfor dette temaet vurderes alternativene som lite sårbare.
Det er langs Gulskogen stasjon planlagt en hovedsykkelvei. Det vil være fare for kollisjon mellom
syklister og reisende som kommer fra plattformsområdet. Det går en skolevei forbi/gjennom
stasjonsområdet, og det er fare for at elever kommer i konflikt med syklister. Det er også fare for at
personer krysser sporet for å komme til motsatt side. Faren for at personer krysser sporene vil
imidlertid alltid være til stede på stasjonsområder. Sammenlignet med dagens situasjon vil det bli
en forbedring ved at det er lagt opp til flere kryssingsmuligheter. Temaet vurderes derfor ikke
videre i risikovurderingen.
Atkomst for utrykningskjøretøy
I Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest er det trangt ved tunnelmunning og her kan
adkomst for redningsetater være utfordrende, også ved Drammen stasjon og Gulskogen stasjon er det
lite plass.
Det er generelt lange og bratte rømningstunneler, spesielt for Pukerud. Redningsinnsats kan
vanskeliggjøres hvis nødetatene ikke kan kjøre i tunnelen med sine kjøretøy dersom
rømningstunellene er for bratte. Det forutsettes at adkomst ivaretas i forbindelse med videre
prosjektering og beredskapsanalyse. I videre planlegging må tilstrekkelige beredskapsplasser, samt
atkomst ivaretas i beredskapsplan.
Det forutsettes at nødvendige beredskapsplasser etableres slik at de ikke er i konflikt med øvrig
aktivitet i området.
Temaet tas ikke videre til risikovurdering.
Viktige offentlige bygg og kulturminner
I området rundt Sundland øst ligger flere undervisningsbygg, blant annet Drammen Montessori og
Akademiet videregående skole. Banen vil utgjøre en barriere i området, se tema trafikksikkerhet for
vurdering av konflikt mellom myke og harde trafikanter.
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. Dersom Bybrua på Drammen stasjon bygges om bør broens
karakter endres i minst mulig grad. For å redusere konsekvensen ytterliggere må man unngå å fjerne
opprinnelige deler av brostrukturen.
Smithestrøm gård og området foran lystgården er bevaringsverdig og kommer i konflikt med Vest for
Nybyen over og Sundland øst. Banen vil gå tett innpå dette og det vil være fare for at området skades.
Samme problematikk gjelder for verneverdige verkstedsbygninger i Sundland vest og verneverdige
stasjonbygninger på Gulskogen stasjon. Se Konsekvensvurderingen [3] for vurdering av konsekvenser
for kulturminner.
Temaet ivaretas i konsekvensutredning [3] og i tema «Trafikksikkerhet».
Naturmiljø og biologisk mangfold
Ved Vest for Nybyen finnes det store, gamle lønnetrær som kan ha betydning som leveområde for fugl
og flaggermus samt spesialiserte insektarter. Fjerning av lønnene antas imidlertid ikke å gi varig tap
av disse artene. Området vurderes som lite sårbart.
I Sundland øst finnes det en edelløvsskog. Deler av denne vil tapes i forbindelse med utbyggingen
men vurderes å ha begrenset verdi. Temaet tas derfor ikke videre til risikovurdering.
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Tunnelalternativer

Oversvømmelse i tunnel ved ekstrem nedbør
Som beskrevet ovenfor vil det være fare for store vannansamlinger i tunnelen ved ekstrem nedbør.
Sundland øst, Sundland vest og Pukerud går gjennom flomutsatte områder og det er fare for at vann
strømmer inn i tunnelen ved store nedbørsmengder. Dette kan ha stor negativ innvirkning på
togframføringen.
Området vurderes som sårbart ovenfor temaet og tas videre til risikovurdering.
Vanninntrenging
Sundland vest går under Blektjern og i tillegg kan Vest for Nybyen, Sundland øst samt tverrslag
tilhørende Pukerud ha en viss innvirkning på området. Det kan være fare for at vann fra tjernet trenger
inn i tunnelen hvis ikke tiltak iverksettes. Samme problemstilling gjelder for Vannverksdammen,
Haddelandsdammen og Austadtjern som krysses i alternativ Pukerud. Vanninntrenging i tunnelen kan
påvirke togframføringen som følge av f.eks. økt behov for vedlikehold, samt behov for utpumping av
vann i tunnel (ved lavbrekk).
Området vurderes som lite sårbart i forhold til sikkerhet i tunnel og det forutsettes at det stilles
tettekrav slik at vann ikke kommer inn i tunnelen, dette tas derfor ikke videre til risikovurdering.
Drenering av Blektjern, Vannverksdammen, Haddelandsdammen og Austadtjern er vurdert nedenfor.
Brann
En brann i tunnel vil kunne påvirke omgivelsen med røyk fra portalåpninger, og ved at nødetatene
trenger tilgang til tunnelen via en beredskapsplass.
3. person i omgivelsene antas i liten grad å bli eksponert for en brann i tunnel. Det vil først og fremst
være ombordpersonale og passasjerer som utsettes for fare.
Rømningsveier vil for tunneler med ett løp bli etablert hver 1000. meter. Der tunneler deles til to
separate løp vil avstand mellom rømningsveier være minimum 500 meter. Det forutsettes at det
etableres god adkomst for nødetatene ved hver rømningsvei slik at brann og redning kan komme til
ulykkesstedet, og passasjerer kan komme trygt vekk fra tunnelen.
For noen av tunnelalternativene vil det kunne bli lang rømningsvei. Dette gjelder spesielt Pukerud der
passasjerene må gå langt i rømningstunnel. Dette er i første grad vurdert som en ulempe, ikke en
fare, da passasjerer ikke antas å utsettes for brann eller røykbelastning når de er kommet fra
togtunnel til rømningstunnel.
Sårbarheten i forhold til brann i tunnel vurderes ikke som annerledes for denne tunnelen enn for andre
tilsvarende togtunneler. Beredskap i forhold til brann forutsettes håndtert i beredskapsanalyser og
beredskapsplanlegging, temaet tas derfor ikke videre til risikovurdering i denne analysen.
Trafikksikkerhet
Det vil for alle alternativer være fare for manglende sikkerhet ved vinterforhold på adkomstveiene til
tverrslag/rømningsvei. Forutsatt at det etablereres rutiner for vedlikehold av adkomstveiene vurderes
sårbarheten ovenfor denne faren som liten.
Naturmiljø og biologisk mangfold
Sundland vest går under Blektjern som er et viktig og mye besøkt turområde med høy verdi. I tillegg
kan Vest for Nybyen, Sundland øst samt tverrslag tilhørende Pukerud ha viss innvirkning på området.
Det kan være fare for at vannstanden påvirkes hvis ikke tiltak iverksettes. Dette er spesielt kritisk for
Sundland vest som krysser rett under Blektjern. Her vil det sannsynligvis være behov for høye
tettekrav slik at vannstanden ikke påvirkes.
Pukerud krysser Vannverksdammen, Haddelandsdammen og Austadtjern, samme problemstilling
gjelder for disse områdene.
Kryssing av Blektjern ved Sundland vest og kryssing av Vannverksdammen, Haddelandsdammen og
Austadtjern ved Pukerud tas videre til risikovurdering.
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Teknisk infrastruktur
Korridoren krysser en hovedkloakkledning. Det forutsettes nøye kartlegging av teknisk infrastruktur i
bakken slik at nødvendige funksjoner kan opprettholdes. Det vil bli utført en SHA risikoanalyse av
dette for anleggsfasen. Området vurderes som lite sårbart ovenfor dette temaet.
5.1.3

Kobbervikdalen

Ekstrem nedbør/overvann
Både alternativ 160 km/t og 200 km/t krysser mindre bekkeløp og konsekvenser for området vurderes
som små. Ingen av alternativene vurderes som sårbare ovenfor dette teamet.
Transport av farlig gods
Det vil i avvikkssituasjoner kunne gå farlig gods på banen. En kollisjon eller avsporing kan føre til
brann, røykspredning eller utslipp av farlige stoffer. Det er per i dag ikke boligområder i nærområdet
og en ulykke med farlig gods vil sannsnyligvis ikke føre til konsekvenser av samme størrelse som for
dagstrekningen mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Området vurderes som lite sårbart
ovenfor dette temaet.
Atkomst for utrykningskjøretøy
Området ligger i nærheten av et verdifullt ravineområde. Det må sikres at etablering av
beredskapsplass og tilkomst til tunnelmunning ikke fører til varige skader på området. Dette kan være
særlig utfordrende for alternativ 160 - 200 km/t og 200 km/t hvis rømning skjer over bru. Temaet
vurderes ikke videre i denne analysen men behandles i brannstrategi og beredskapsanalyse.
Kulturminner
Ved Kobbervikdalen kan det forekomme rester etter uregistrerte tekniske kulturminner. Det kan være
fare for at disse skades i forbindelse med anleggsperioden. Dette må utredes videre. Det er ellers ikke
registrert viktig kulturlandskap her.
Naturmiljø og biologisk mangfold
Ved tunnelportal til alle alternativer vil korridorene krysse ravinedaler med store vegetasjonsverdier.
Dette kan påvirke vanntilsig i ravinedalene ved innlekkasje til tunnel. Det bør derfor stilles tilstrekkelige
tettekrav til tunnelen slik at vannføringen i ravinene ikke blir påvirket. Forandringer i vanntilsig kan gi
bestandige konsekvenser på viktige naturtyper. Konsekvensene vil være avhengig av hvordan
tunnelportalen og beredskapsplassen utformes. Området er i tillegg viktig for elg og rådyr og det vil
være fare for vilt på banen som kolliderer med tog. Området vurderes som sårbart ovenfor temaet og
tas videre til risikovurdering.

5.2
5.2.1

Anleggsfasen
Dagsonen i Drammen fram til tunnel

Flom/stormflo
Det vil være åpen byggegrop på Drammen stasjon. Ved stormflo eller flom i Drammenselva vil det
være fare for utglidninger av masser og arbeidsmaskiner. Dette kan skade forbipasserende og føre til
skader på omkringliggende bygninger. Sikkerhet til anleggsarbeider ivaretas i SHA-plan.
Området vurderes som sårbart ovenfor dette temaet og tas videre til risikovurdering.
Ekstrem nedbør/overvann
Ved ombygging av Drammen stasjon, uansett alternativ, vil det være åpne byggegroper. Ved ekstrem
nedbør vil det være fare for utglidninger av masser og anleggsmaskiner som kan skade
forbipasserende.
I Vest for Nybyen, Sundland øst samt Sundland vest vil det kunne bli etablert lange, dype
byggegroper. Spesielt korridor Sundland vest går gjennom flomveier for overvann og det vil ved
ekstrem nedbør være fare for mye overvann i byggegropen. Siden det er dårlige grunnforhold i
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området vil det være fare for utglidninger som kan skade forbipasserende og omkringliggende
bygninger.
Ved driving av løsmassetunnel (Vest for Nybyen og Sundland øst) antas faren for utglidninger å
minske, da massene ikke eksponeres for vann, trykkendring og lignende i samme grad som i åpen
byggegrop.
Også Pukerud og Gulskogen stasjon ligger ved flomutsatte områder. Det vil ikke være byggegroper i
samme utstrekning her og nærføringen til bebyggelse er ikke like omfattende som i alternativene Vest
for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest.
I Kobbervikdalen krysses mindre bekkeløp. Faren for oversvømmelse vurderes som liten.
Det vil i forbindelse med anleggsperioden være mulighet for oppgradering av utslippsledninger. Dette
vil minske faren for oversvømmelse både i anleggsperioden og videre i driftsfasen.
Alternativ Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest vurderes som sårbare ovenfor dette
temaet ved bruk av byggegrop, og tas videre til risikovurdering.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata. Nye grunnundersøkelser danner grunnlag for valg
av løsning. Dette innebærer at byggegropen blir noe kortere. Faren for skade på 3. person er derfor
noe redusert for alternativ Vest for Nybyen.
3. person
Anleggsområdene ved stasjonene vil være lokalisert tett inntil trafikknutepunkt med mange gående
til/fra buss, tog og taxi. Dette gjelder spesielt for Drammen stasjon som er et knutepunkt med mange
passasjerer. Det vil være mye trafikk rundt anleggsområdet, både med myke og harde trafikanter
involvert og faren for at personer tar seg inn på anleggsområde er derfor tilstede.
Ved bygging av Vest for Nybyen og Sundland øst vil det eventuelt være lange og dype byggegroper i
tettbefolket strøk. Mange barn og unge beveger seg i området for å komme seg til og fra skole og
fritidsaktiviteter og det vil være fare for at 3. person tar seg inn i anleggsområdet. Ved driving av
løsmassetunnel vil riggområdet være mindre omfattende men faren for skader på 3. person er fortsatt
til stede.
Sundland vest ligger nært et verkstedsområde og JBV område for hensetting hvor det er mye aktivitet
både dag- og nattetid. Det vil være fare for konflikt mellom anleggsarbeider og verkstedpersonell med
personskade som konsekvens, spesielt hvis det er byggearbeider på verkstedsområdet samtidig. Det
forutsettes at det etableres rutiner for å sikre grensesnittet.
Pukerud vil gå i kulvert fram til tunnelpåhugg, men byggegropen vil gå gjennom et skog- og
landbruksområde. Faren for at personer tar seg inn i området vurderes derfor som lav.
Det forutsettes at anleggsområdet er tydelig avgrenset slik at uvedkommende ikke får adkomst.
Sårbarheten ovenfor dette temaet vurderes som liten.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette virker som et avbøtende tiltak for alternativet slik at faren for 3. person reduseres
noe.
Trafikksikkerhet
Ved ombygging av Bybrua ved Drammen stasjon vil trafikken på bruen opprettholdes i et kjørefelt og
trasé for buss må sannsynligvis legges om. Dette vil føre til plassmangel og forandret kjøremønster
som kan øke faren for trafikkulykker. Dette kan føre til mennesker i veibanen og videre fare for
uønskede hendelser med personskade på tredjeperson.
Ved ett av alternativene for Drammen stasjon vil deler av elvepromenaden bli brukt, og dermed vil
ferdsel på elvepromenaden kunne bli helt eller delvis stengt i perioder.
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Utbyggingen av stasjonen og sporområdet krever omlegging av eksisterende gang- og sykkelbaner og
vil sannsynligvis også gi noe redusert tilkomst for veitrafikk. Også ved Gulskogen stasjon vil
anleggsarbeider skje nære sykkelveier, skolevei til Rødskogen skole og gangbru. Siden det er mange
som beveger seg i området vil det være fare for ulykker.
For Vest for Nybyen skal toglinjen krysse Konnerudgata, Professor Smiths allé og Smithestrømsveien.
For alle korridorer foruten Pukerud blir det noen inngrep i Kreftings gate med gang- og sykkelvei. I
Vest for Nybyen under samlet er dette spesielt aktuelt. Det vil være fare for trafikkulykker som følge av
omlagt vei i perioder, med nytt bevegelsesmønster.
I Sundland øst vil gang/sykkelbro ved Strømsgodset kirke fjernes. Det er forutsatt etablert en ny
forbindelse under jernbanen lengre øst. Dagens bro er en hovedforbindelse for gående og syklende,
og brukes av mange barn og unge siden det er lekeplass og skole i nærheten og er hovedadkomsten
mellom sentrum og bydelen for gående og syklende. Det vil være mye trafikk rundt anleggsområdet,
både med myke og harde trafikanter involvert og faren for personskader på 3. person er derfor
tilstede.
I anleggsperioden vil det i Sundland vest være mange faseomlegginger. Trafikk på blant annet
Professor Smiths allé og Skogliveien vil kunne bli påvirket i tillegg til sykkelvei over mot Strømsgodset
kirke. Både myke og harde trafikanter vil bevege seg i området og faren for personskader på 3. person
er også tilstede for dette alternativet.
Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest vurderes som sårbare ovenfor temaet som følge av
nærføringen til boligområder og omlegging av veier og tas videre til risikovurdering.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Prof. Smiths allé legges på bru i anleggsfasen. Løsmassetunnelen virker som et
avbøtende tiltak for alternativet slik at faren for 3. person reduseres noe.
I Kobbervikdalen er det dårlige veier for anleggstrafikk. Dette vil være utfordrende i forbindelse med
massetransport, se nedenfor. Faren for kollisjon mellom bilister og anleggstrafikk er derfor til stede.
Alternativ med løsning 200 km/t kan være ekstra utfordrende i forbindelse med dette siden det vil
være behov for samtrafikk med E18 i større utstrekning enn alternativ 160 km/t. Område vurderes
sårbart for massetransport og samtrafikk med E18 og vil tas videre til risikovurdering.
Temaet vurderes videre i risikovurderingen.
Massetransport
Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest vil ha samme tverrslag og således benytte samme
veier for massetransport. Disse vil sannsynligvis gå gjennom boligområder ved Austadveien og
Drafnkollen samt ved Stymoes vei og Møllebekkveien samt passere/krysse populære turveier.
Et eventuelt tverrslag ved Austadveien vil ligge tett inntil et større boligområde og det er fare for
konflikter med nærmiljøet. Det er lokal trafikk på vegene samt trafikk forbundet med aktivitet på
nærliggende idrettsplass og generelle friluftsaktiviteter. Lokale veier vil bli berørt og siden det er både
myke og harde trafikanter som beveger seg i området er faren for ulykker til stede.
Et eventuelt tverrslag ved Kobbervikdalen ligger inntil næringsområdet ved Holmestrandveien og E18.
Som beskrevet ovenfor vil det være fare for konflikt mellom massetransport og vegtrafikk.
I Pukerud kan det være aktuelt med et tverrslag langs Konnerudgata. Konnerudgata er
hovedforbindelsen mellom Konnerud og Drammen. Veien er høyt trafikkert og mye benyttet av barn
og unge som skal til og fra skole. Det vil være fare for begrenset framkommelighet på Konnerudgata
og konflikter mellom anleggstrafikk og vegtrafikk.
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Ved driving av tunnel vil det også bli massetransport på lokalt veinett. Disse er særlig sårbare da noen
lokalveier er svært trafikkerte fra før og de parallelle gang- og sykkelveiene er mye benyttet av barn og
unge som skal til og fra skolen. Det vil derfor være økt fare for trafikkulykke.
Frem for alt etablering tverrslag ved Austadveien og transport av masser fra driving av
løsmassetunnel gjennom sentrumsnære områder vurderes som sårbare ovenfor dette temaet.
Massetransport tas videre til risikovurdering.
Skred/grunnforhold
Siden det er dårlige grunnforhold med kvikkleire i området vil det være fare for utglidninger av masser
og anleggsmaskiner som kan føre til setningsskader på eksisterende bebyggelse. I tillegg vil det være
fare for skader på Sørlandsbanen og nærliggende veier. Dette er spesielt aktuelt for Vest for Nybyen,
Sundland øst, Sundland vest og til dels Pukerud.
Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland vest og Pukerud vurderes som sårbare med hensyn på
dette temaet ved bruk av åpen byggegrop. Temaet tas videre til risikovurdering.
Teknisk infrastruktur
I området rundt Drammen stasjon er det flere kabler og vannledninger. Ved graving vil det være fare
for kabelbrudd dersom ikke tilstrekkelig kartlegging og kabelpåvisning gjøres i forkant. Før
anleggsfasen starter, må tydelige prosedyrer utarbeides for å unngå brudd på infrastrukturen. Dersom
kartlegging viser konflikt må det settes av nødvendig tid til å gjennomføre omlegging av traseer for
kabler eller rør.
Korridorene vil krysse under avløpsledning som går mellom sørlig del av Konnerud (Dunkedalen) og
Fjell (bratt ned mot Kobbervikdalen og videre til Solumstrand avløpsrenseanlegg på Åskollen). Det vil
ikke være konflikt her, siden banen vil krysse minst 70 meter under ledningen.
Spesielt Pukerud har utfordringer med teknisk infrastruktur. Blant annet ligger det en stor
overvannsledning som kan komme i konflikt med korridoren. Det er kjent hvor denne ligger og det
antas at planområdet er lite sårbart i forhold til konflikt mellom toglinjen, overvannledninger og annen
infrastruktur.
Siden det er kjent at området har mye infrastruktur, antas at tilstrekkelig tid avsettes til kartlegging og
eventuell omlegging. Planområdet vurderes derfor som lite sårbart ovenfor denne faren.
Parallelle anleggsaktiviteter
E134 skal bygges om med nytt løp i tunnel. Dette øker faren for trafikkulykker og minsket
framkommelighet i området for Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest hvis arbeidet skjer
parallelt med utbygging av Vestfoldbanen og samtidige anleggsarbeider. For Sundland øst gjelder den
samme problematikken også når Tilfartsvei vest skal bygges og for Pukerud hvis
Stormoenforbindelsen skal bygges. Det forutsettes at dette koordineres.
Området vurderes som sårbart ovenfor dette temaet og tas videre til risikovurdering.
Atkomst for utrykningskjøretøy
Hvis det for alternativ Vest for Nybyen og Sundland øst etableres åpne byggegroper, vil atkomst for
utrykningskjøretøy i perioder kunne bli begrenset. Det planlegges for bilvei over byggegrop og det må
sikres alternative omkjøringsveier i anleggsperioden.
Sundland vest med åpen byggegrop vil krysse professor Smiths allé og Skogliveien. Også for dette
alternativet må det sikres atkomst for utrykningskjøretøy i anleggsfasen.
Området vurderes som sårbart ovenfor temaet og tas videre til risikovurdering. Ved løsmassetunnel
ved bygging av Vest for Nybyen og Sundland øst vil veiene i større grad kunne opprettholdes, og
adkomst for utrykningskjøretøy vil ikke være en utfordring i samme utstrekning.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette vil bedre forholdene for nødetatene ved utrykning.
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Anleggsarbeid nær vei og jernbane i drift
På Drammen stasjon vil jernbanen være i drift samtidig som stasjonen bygges om. Framfor alt i
forbindelse med ombygging av Bybrua vil dette kunne bli utfordrende. Det vil være fare for at
gjenstander faller ned på banen fra brua. Stasjonen vurderes imidlertid som lite sårbar ovenfor dette
temaet forutsatt at gjenstander og arbeidsutstyr sikres. Trafikksikkerhet er vurdert i eget punkt og
sikkerhet for anleggsarbeider ivaretas i SHA-plan. Også på Gulskogen stasjon vil det være arbeid
samtidig som det er trafikk på banen med tilsvarende fare for at utsyr kan dette ned i Baker Thoens
allé.
Vest for Nybyen over og Sundland øst vil ha samme utfordring som Drammen stasjon ved ombygging
av Bybrua. Det forutsettes også for Vest for Nybyen og Sundland øst at gjenstander og arbeidsutstyr
sikres. Området vurderes som lite sårbart.
Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest bygges svært nære eksisterende veier
(Konnerudgata, Professor Smiths allé og Skogliveien) og det vil være fare for at veiene stenges i
perioder eller at denne skades. Det forutsettes at omkjøringsveier etableres. Området vurderes som
lite sårbart ovenfor temaet (adkomst for utrykningskjøretøy er vurdert ovenfor).
I Pukerud går det en firefeltsvei under området og det kan oppstå trafikale problemer her i
anleggsfasen. Det er i tillegg et stort kjøpesenter i området hvor det også kan oppstå konflikter mellom
anleggstrafikk og massetransport, se Trafikksikkerhet.
Ved påkobling i Kobbervikdalen vil det være anleggsarbeider samtidig som det er trafikk på E18,
uansett valg av alternativ. Siden det i alternativ med 200 km/t vil bygges en ny bru over E18, vil
utfordringene være av større grad. Temaet er vurdert under Trafikksikkerhet.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen.
Forurensning som følge av anleggsarbeid
Det forutsettes at det er forurensede masser i grunnen, spesielt i området ved Drammen stasjon og i
området ved eksisterende Vestfoldbane, dvs. Vest for Nybyen og Sundland øst. Utslipp til
Drammenselva kan påvirke vannkvaliteten nedstrøms tiltaksområdet og i Drammensdeltaet. Akutte
utslipp av kjemikalier vil kunne ha alvorlige konsekvenser på fuglelivet også på bestandsnivå.
Vinterstid er det ikke uvanlig at store deler av fjordsystemet fryser og store mengder fugl samler seg i
de strømsterke og isfrie områdene i nedre deler av Drammenselva og akutte utslipp av kjemikalier kan
ha svært alvorlige konsekvenser. Det er også fare for skader på fugl i forbindelse med avrenning og
flukt av forurensede masser i anleggsområdene. Dette temaet vurderes derfor videre i risikovurdering.
Ved Pukerud vil anleggsarbeider skje i et lite område tett på eksisterende spor og gjennom
landbruksområde og en skogteig. Her er det mistanke om forurenset grunn tett på jernbanen. I
Kobbervikdalen er det ikke mistanke om forurenset grunn annet enn tett inntil eksisterende spor og
veger.
Det vil i videre faser bli utført nødvendige tekniske undersøkelser. Forurensete masser vil bli håndtert i
henhold til gjeldende regelverk og en massehåndteringsplan som inkluderer massebalanse,
massehåndtering og deponibehov vil bli utarbeidet. Området vurderes dermed som lite sårbart ovenfor
dette temaet.
Ved Drammen stasjon, Gulskogen stasjon, Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland vest og Pukerud
står grunnvannet relativt høyt og vann fra anleggsfasen må håndteres slik at lekkasje unngås.
Drammenselva er en stor og middels god resipient som vurderes til å kunne ta imot renset
anleggsvann. Det må gjøres avklaringer mot Fylkesmannen og Drammen kommune og søkes om
utslippstillatelse for anleggsvann.
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I Kobbervikdalen vil det være behov for håndtering av vann fra åpen byggegrop. I tillegg vil det være
vann fra tunneldriving. Håndtering og resipient må avklares med Fylkesmannen og Drammen
kommune. Bekkene i området er små og har sannsynligvis ikke tilstrekkelig kapasitet for å håndtere
store mengder av anleggsvann.
Forutsatt at tiltak iverksettes og følges opp i miljøoppfølgingsplanen (MOP) vurderes området ikke
som sårbart ovenfor dette teamet.
Støy og vibrasjoner
Anleggsarbeidene ved alle de ulike korridorene medfører at nærliggende støyfølsomme bebyggelser
utsettes for støynivåer over gjeldende grenseverdier.
I forbindelse med massetransport vil det være fare for at hus og bygninger inntil anleggsveiene
utsettes for støynivåer over gjeldende grenseverdier. Dette er aktuelt for alle korridorer.
Besiktigelse/vibrasjonsovervåking bør iverksettes i utsatte boliger når endelig arbeidsplan foreligger.
Se Konsekvensutredning [3] for detaljer. Temaet vurderes ikke videre i denne planfasen.
Kulturminner
Stasjonsbygningene på Drammen stasjon har høy verneverdi. I forbindelse med ombygging av
stasjonsområde og Bybrua kan det være fare for skader som følge av setninger, rystelser og
vibrasjoner.
Som nevnt i kapittel 5.1 vil flere området med verneverdige bygg berøres. Smithestrømgården og
området foran Smithestrømgården er bevaringsverdig og kommer i konflikt med Vest for Nybyen og
Sundland øst. Samme problematikk gjelder for verneverdige verkstedbygninger i Sundland vest og
verneverdige stasjonsbygninger på Gulskogen stasjon.
Konsekvenser i forbindelse med dette er nærmere vurdert i Konsekvensutredningen [3].
Naturmiljø og biologisk mangfold
Riggområdet for Vest for Nybyen vil plasseres ved et område med tilstedeværelse av svartlistede
arter, anleggsaktiviteten kan dermed medføre fare for spredning av svartlistede arter. Også for
Sundland øst og Sundland vest og ved Gulskogen stasjon er dette en utfordring. Svartlistede arter bør
kartlegges detaljert.
Riggområdet ved jernbaneundergang i Kobbervikdalen vil eventuelt være plassert i en ravinedal med
edelløvskog som kan skades i forbindelse med anleggsarbeider. Ved Fjellsveien vil påhugget kunne
krysse ravinedal med ravinebekker og det er fare for skade på naturtypen ved fylling eller at kantene
raser ut. Det vokser svartlistede arter i området som vil kunne spre seg. Området er svært viktig for
rådyr, og støy og menneskelig tilstedeværelse vil kunne skremme dyrene vekk fra området i den
perioden arbeidet går. I forbindelse med massetransport vil dette være spesielt utfordrende. Dette er
spesielt aktuelt i alternativ 160 km/t siden alternativ 200 km/t krysser færre ravinebekker og ny bru
etableres i område som ikke berører viktige naturtyper
Området i Kobbervikdalen vurderes som sårbart ovenfor dette temaet og tas videre til risikovurdering.
5.2.2

Tunnelalternativer

Ekstrem nedbør
Farer relatert til ekstrem nedbør er vurdert ovenfor
Ras eller steinsprut som følge av sprenging/pigging
Portal til tunneler vil være i nærheten av boligområde og det kan være fare for at bygninger skades
som følge av feilsprenging. Alternativ Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland vest og Pukerud
vurderes som sårbare ovenfor dette temaet siden anleggsområdene vil ha grensesnitt mot
boligområder. Sikkerhet rundt sprengning og pigging i områder der dette kan bli aktuelt, forutsettes
ivaretatt gjennom risikoanalyser i byggefasen.
De aktuelle områdene antas ikke spesielt sårbare i forhold til etablering av portaler.
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Brann
I anleggsfasen vil det kun være personell tilstede som jobber der, og som forutsettes opplært i å
håndtere en brann i anleggsmaskiner.
Området vurderes ikke som spesielt sårbart ovenfor dette temaet og tas ikke videre til risikovurdering.
Ulykker med transportmidler/tilkomst for nødetater
Ved en hendelse vil det kunne bli konflikt mellom vanlig trafikk og nødetatene som skal til tverrslagene
for innsats. Tverrslagene for Vest for Nybyen, Sundland øst, Sundland vest og Pukerud ligger nære
boligområder og framkommeligheten kan være utfordrende. Dette antas imidlertid ikke å være spesielt
utfordrende for tiltaket.
Forurensning i grunn
Forurensning i grunn er vurdert ovenfor.
Støy og vibrasjoner
Støy og vibrasjoner er vurdert ovenfor.
Teknisk infrastruktur
Det forutsettes at området kartlegges nøye slik at konflikter med teknisk infrastruktur unngås. Området
vurderes som lite sårbart ovenfor temaet.
Trafikksikkerhet
Utfordringer ifm. massetransport er vurdert ovenfor.
Bebyggelse
I Vest for Nybyen, Sundland øst og Pukerud er det langt til fjell og det vil eventuelt være behov for
lange og dype byggegroper. I tillegg er det ustabile grunnforhold. Farer i forbindelse med dette er
vurdert ovenfor.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen.
Kulturminner
Ved Kobbervikdalen kan det forekomme rester etter uregistrerte tekniske kulturminner. Det kan være
fare for at disse skades i forbindelse med anleggsperioden. Dette må utredes videre. Det er ellers ikke
registrert viktig kulturlandskap her.
Naturmiljø og biologisk mangfold
Sundland vest går under Blektjern som er et viktig og mye besøkt turområde med høy verdi. I tillegg
kan Vest for Nybyen, Sundland øst samt tverrslag tilhørende Pukerud ha viss innvirkning på området.
Det kan være fare for at vannstanden påvirkes negativt i forbindelse med tunneldriving hvis ikke tiltak
iverksettes. Det forutsettes at det stilles tettekrav til tunnelen slik at vannstanden i Blektjern og
grunnvannstanden i området påvirkes minst mulig.
Pukerud krysser under nedbørsfeltene eller nær tjernene Vannverksdammen, Haddelandsdammen og
Austadtjern, samme problemstilling gjelder for disse områdene. Ved Haddelandsdammen er det
registret en store forekomst av kalkskog, og ved Austadtjern gammel barskog som begge er vurdert
som viktige. Det er i tillegg registret småsalamander, frosk og padde i Vannverksdammen og frosk i
Austadtjern.
Området vurderes som sårbart ovenfor temaet og tas videre til risikovurdering.
I Kobbervikdalen passerer jernbanekorridorene under sårbare ravinedaler med bekkesystemer hvor
det vokser edelløvskog, se vurdering for dette området i kapittel 5.2.1.
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6 RISIKOVURDERING
6.1
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Identifiserte uønskede hendelser
Beskrivelse
Uønskede hendelser i driftsfasen
Drammen stasjon
Togframføring ikke mulig som følge av flom eller stormflo i Drammenselva (alt. A)
Togframføring ikke mulig som følge av flom eller stormflo i Drammenselva (alt. C og D)
Elvepromenaden utilgjengelig som følge av stormflo i Drammenselva
Kulvert ved Drammen stasjon ikke tilgjengelig som følge av oversvømmelse fra overvann
Reisende og personer i nærområdet skadet i forbindelse med brann/utslipp av farlige stoffer som følge
av ulykke med farlig gods på banen
Personer krysser sporet for å komme fra elvepromenaden til stasjonsområdet
Vest for Nybyen
Personer krysser banen på vei til/fra boligområde
Sundland øst
Setningsskader på banen som følge av framtidig utbygging
Personer krysser banen på vei til/fra boligområde
Sundland vest
Forsinkelser/innstilte tog som følge av vann i tunnel pga. oversvømmelse fra sidebekker
Setningsskader på banen som følge av framtidig utbygging
Vanninntrenging i tunnel som følge av drenering av Blektjern
Pukerud
Forsinkelser/innstilte tog som følge av vann i tunnel pga. oversvømmelse fra sidebekker
Setningsskader på banen som følge av framtidig utbygging
Kobbervikdalen
Kollisjon med vilt
Bestandige konsekvenser på ravinemiljø
Gulskogen stasjon
Reisende og personer i nærområdet skadet i forbindelse med brann/utslipp av farlige stoffer som følge
av ulykke med farlig gods på banen
Gangkulvert ikke tilgjengelig som følge av oversvømmelse av stikkrenner og bekkeinntak
Personer på vei til/fra plattform kolliderer med syklister på hovedsykkelvei
Uønskede hendelser anleggsfase
Generelt
Samtidige anleggsarbeider
Drammen stasjon
Personskade som følge av utglidning av masser pga. vann i byggegrop
Personskade i forbindelse med ombygging av Bybrua
Personskade i forbindelse med ombygging av stasjonsområdet
Akutt utslipp som skader fugleliv
Vest for Nybyen
Personskade som følge av utglidning av masser pga. vann i byggegrop
Trafikkulykke i forbindelse med omlegging av vei ved etablering av byggegrop
Trafikkulykke i forbindelse med massetransport
Utrykningskjøretøy kommer ikke fram til ulykkessted
Personskade som følge av utglidning av masser
Setningsskader på bebyggelse nært inntil anleggsområdet
Sundland øst
Personskade som følge av utglidning av masser pga. vann i byggegrop
Forbipasserende skades som følge av utglidning av masser og anleggsmaskiner
Personskade i forbindelse med omlegging av sykkelvei
Trafikkulykke i forbindelse med massetransport
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Beskrivelse
Utrykningskjøretøy kommer ikke fram til ulykkessted
Setningsskader på bebyggelse nært inntil anleggsområdet
Sundland vest
Trafikkulykke i forbindelse med faseomlegginger
Trafikkulykke i forbindelse med massetransport
Utrykningskjøretøy kommer ikke fram til ulykkessted
Forbipasserende skades som følge av utglidning av masser og anleggsmaskiner
Personskade som følge av utglidning av masser pga. vann i byggegrop
Blektjern dreneres / vannstanden endres
Setningsskader på bebyggelse nært inntil anleggsområdet
Pukerud
Trafikkulykke i forbindelse med massetransport
Tjern dreneres eller vannstanden endres
Setningsskader på bebyggelse nært inntil anleggsområdet
Kobbervikdalen
Trafikkulykke i forbindelse med massetransport
Bestandige konsekvenser på ravinemiljø
Skader på naturmiljø i forbindelse med massetransport
Gulskogen stasjon
Trafikkulykke i forbindelse med ombygging av stasjonsområdet

Risikovurdering

Stormflo / flom, naturmiljø, grunnforhold og trafikksikkerhet er temaer som vil påpekes som viktige for
denne planfasen. Nedenfor er risiko oppsummert på et overordnet nivå, for en detaljert oversikt se
vedlegg 2.
Ingen av de vurderte hendelsene gir på dette planstadiet uakseptabel risiko, men for mange
alternativer vil det være viktig å implementere risikoreduserende tiltak.
6.2.1

Drammen stasjon

Driftsfasen
Sporanlegget på Drammen stasjon ligger i et lavpunkt og har vært oversvømt tidligere som følge av
stormflo i Drammenselva. Ved valg av alternativ C eller D minsker sannsynligheten for flom. Ved en
flom som følge av nedbør, vil det også i fremtiden være fare for vann inn på elvepromenaden og
stasjonsområdet med underganger til plattformene. Det anbefales tiltak for å redusere risiko for tap av
verdier.
Med en endring av Drammen stasjon der elvepromenaden gir adgang direkte til spor, vil det også
være viktig å sikre mot mulighet for kryssing av spor.
Anleggsfasen
I anleggsfasen er det særlig viktig å ha fokus på følgene ombygging kan ha for adgang til stasjonen
samt ferdsel på elvepromenaden, særlig i forbindelse med eventuell ombygging av Bybrua. Også i
anleggsfasen vil flomproblematikken utgjøre en risiko. Det vil være fare for utglidning av masser pga.
vann i byggegrop.
Akutte utslipp av kjemikalier Drammenselva vil kunne få bestandige konsekvenser for fuglelivet
vinterstid.
6.2.2 Gulskogen stasjon
Driftsfasen
Ved Gulskogen er dagens overvannsnett underdimensjonert i forhold til de nedbørsmengder som en
kan se for seg. Oppgradering av kryssende utslippsledninger og overvannssystem er et
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risikoreduserende tiltak som bør vurderes for å hindre risiko for vann på stasjonsområdet ved et 200
års regn.
Det planlegges en hovedsykkelvei som passerer stasjonsområdet. Syklister i høy hastighet vil kunne
kollidere med reisende.
Anleggsfasen
Risiko i anleggsfasen er relatert til trafikksikkerhet både for myke og harde trafikanter i forbindelse
med ombygging av stasjonsområdet.
6.2.3 Vest for Nybyen
Driftsfasen
Det foreligger 3 alternativer for Vest for Nybyen. Ingen av disse alternativene gir vesentlig høyere
risiko for omgivelsene enn de øvrige alternativene.
Anleggsfasen
I anleggsfasen er det særlig løsmassetunnel eller åpen byggegrop som må prioriteres i forhold til
vurdering av risiko. Her er det risiko for at 3 person skader seg. Sannsynligheten for skader på 3.
person ved åpen byggegrop vurderes som høyere sammenlignet med løsmassetunnel.
Massetransport vil gå tett inntil større boligområder og det vil være fare for konflikter med nærmiljøet.
Også for dette alternativet vil det være fare for masseutglidninger pga. dårlige grunnforhold, og skader
på nærliggende bygninger og 3. person ved åpen byggegrop. Alternative omkjøringsveier må sikres
slik at det alltid er mulig for utrykningskjøretøy å komme fram til ulykkessted.
Utbyggingen av planstrekningen vil kunne skje samtidig med at E134 skal bygges om med nytt løp i
tunnel. Dette øker faren for trafikkulykker og redusert framkommelighet i området.
Det er ikke identifisert signifikante forskjeller mellom de tre alternativene.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette virker som et avbøtende tiltak for alternativet slik at faren for 3. person reduseres
noe.
6.2.4 Sundland øst
Driftsfasen
Som følge av dårlige grunnforhold i området vil det være fare for setningsskader på banen i
forbindelse med framtidig utbygging.
Anleggsfasen
Massetransport vil gå tett inntil større boligområder og det vil være fare for konflikter med nærmiljøet.
Det vil være behov for omlegging av Sundhaug bru som brukes av mange barn og unge. Det vil være
økt fare for trafikkulykker i forbindelse med dette. Også for dette alternativet vil det være fare for
masseutglidninger, og skader på nærliggende bygninger og 3. person ved åpen byggegrop.
Alternative omkjøringsveier må sikres slik at det alltid er mulig for utrykningskjøretøy å komme fram til
ulykkessted.
Utbyggingen av planstrekningen vil kunne skje samtidig med at E134 skal bygges om med nytt løp i
tunnel. Dette øker faren for trafikkulykker og redusert framkommelighet i området
6.2.5 Sundland vest
Driftsfasen
Her er grunnforholdene vurdert som den største faren med risiko for setninger.
Denne korridoren er også flomutsatt, samt utsatt for overvann fra ovenforliggende terreng. Dette gir
risiko for at vann når tunnelmunningen og medfører stopp i togtrafikken. Siden korridoren krysser
under Blektjern vil det også være risiko for vanninntrenging.
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Anleggsfasen
Massetransport vil gå tett inntil større boligområder og det vil være fare for konflikter med nærmiljøet.
Også for dette alternativet vil det være fare for masseutglidninger og skader på nærliggende
bygninger og 3.person ved åpen byggegrop. Alternative omkjøringsveier må sikres slik at det alltid er
mulig for utrykningskjøretøy å komme fram til ulykkessted.
Siden denne korridoren krysser under Blektjern vil det i forbindelse med tunneldriving være fare for
drenering av tjernet i forbindelse med driving av tunnelen. Tilstrekkelige tettekrav til tunnelen må
stilles.
Utbyggingen av planstrekningen vil kunne skje samtidig med at E134 skal bygges om med nytt løp i
tunnel. Dette øker faren for trafikkulykker og redusert framkommelighet i området.
6.2.6 Pukerud
Driftsfasen
Tunnelen går under nedbørsfeltet til flere vannforekomster som er registrert som prioritert naturtype.
Også for denne korridoren er det risiko for setningsskader på banen i forbindelse med framtidig
boligutvikling.
Anleggsfasen
Massetransport vil gå tett inntil større boligområder og det vil være fare for konflikter med nærmiljøet.
Dårlige grunnforhold fører til farer for setningsskader på nærliggende bygninger. I tillegg krysser
korridoren flere vannforekomster og det vil være fare for at vannstanden i disse påvirkes i forbindelse
med drivingen av tunnelen.
6.2.7 Kobbervikdalen
Driftsfasen
Området er viktig for elg og rådyr og det vil være fare for vilt på banen som kolliderer med tog.
Viltgjerder og krysningspunkt må vurderes.
Anleggsfasen
Den siste delen av tunnelstrekningen vil gå under et område med flere ravinebekker (korridor 160
km/h). Anleggsarbeidet vil kunne virke forstyrrende på dyreliv i nærområdet. Det vil være fare for
konsekvenser på naturtypen ved fylling eller ved at f.eks. kanter raser ut. Det vil også være fare for
skader på naturmiljø i forbindelse med massetransport.
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7 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Det er i denne rapporten utført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for InterCity
planstrekningen Drammen – Kobbervikdalen for kommunedelplan. Gjennom den innledende
farekartleggingen og den overordnede sårbarhetsvurderingen ble totalt 50 hendelser valgt ut for
risikovurdering (se vedlegg 2 for mer detaljert risikovurdering). Ingen hendelser er vurdert som
uakseptable (det vil si i det røde området av risikomatrisen). Nedenfor følger en overordnet
sammenligning mellom risiko for de forskjellige korridorene. Risiko beskrevet nedenfor er vurdert til gul
sone i risikomatrisen, dvs. hendelser som tiltak bør vurderes for. Stasjoner og løsning i
Kobbervikdalen er ikke sammenlignet siden det ikke er identifisert signifikante forskjeller mellom de
forskjellige løsningene. Det bemerkes at det i videre planfaser må utføres mer detaljerte vurderinger
for å redusere usikkerhet knyttet til risiko og sårbarhet.

7.1

Hendelser med risiko for personskade

7.1.1 Driftsfasen
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 imidlertid som liten siden det forutsettes støyskjermer som minsker
tilgjengeligheten til banen samt alternative kryssingsmuligheter.
7.1.2 Anleggsfasen
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 korridor Pukerud vil byggegropen ikke være like nær boligbebyggelse
og risiko for personskade er dermed lavere (men fortsatt til stede).
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette innebærer at lengden på byggegropen blir noe kortere og at risikoen for Vest for
Nybyen er noe redusert
For trafikksikkerhet er det risiko forbundet med alle korridorene. Det er særlig viktig å minimere risiko
ved omlegging av veier for å ivareta trafikksikkerheten 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.

7.2

Hendelser med risiko for miljøskade

7.2.1 Driftsfasen
Det er ikke identifisert risiko som krever avbøtende tiltak for noen av korridoralternativene i driftsfasen.
7.2.2 Anleggsfase
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 Vest for Nybyen,
Sundland øst samt tverrslag tilhørende Pukerud ha en viss innvirkning på området, men siden korridor
Sundland vest krysser nærmest Blektjern, er det vurdert størst risiko knyttet til dette alternativet.
Korridor Pukerud går også under nedbørsfeltet til flere vannforekomster (Vannverksdammen,
Haddelandsdammen og Austadtjern) som er registrert som prioritert naturtype. Det forutsetttes
imidlertid at det stilles tilstrekkelige tettekrav til tunnelen.

Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen

7.3

Side:

36 av 61

Dato:

23.11.2016

ROS-ANALYSE

Hendelser med risiko for materielle verdier

7.3.1 Driftsfasen
Risiko for skade på materielle verdier er særlig tilstede for korridor 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 framtidig utbygging, vil det være
risiko for setningsskader på Vestfoldbanen. Dette gjelder korridor Sundland øst, Sundland vest og
Pukerud.
Korridorene 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.
7.3.2 Anleggsfasen
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 korridor Vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest ved omlegging av
veier ved og rundt byggegrop.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette innebærer at lengden på byggegropen blir noe kortere og at risikoen for Vest for
Nybyen er noe redusert.

7.4

Konklusjon

Det er 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. For hendelser i det gule området
bør risikoreduserende tiltak vurderes, mens hendelser i det grønne området innebærer akseptabel
risiko, dvs. at risikoreduserende tiltak ikke er nødvendig (se vedlegg 2 for disse hendelsene). Dersom
risikoen for hendelsene i det grønne området kan reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig
ressursbruk, bør det imidlertid vurderes å iverksette tiltak også for disse hendelsene.
Analysen gir et oversiktlig risikobilde av identifiserte uønskede hendelser som er aktuelle for de
forskjellige alternativene som har blitt utredet for kommunedelplan. Korridor 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. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at
iverksettelse av risikoreduserende tiltak vil kunne redusere risikonivået for alle alternativer.
For korridor Vest for Nybyen har Jernbaneverket, etter offentlig ettersyn, besluttet å benytte
løsmassetunnel som starter nord for Konnerudgata slik at Konnerudgata ikke blir berørt i
anleggsfasen. Dette innebærer at lengden på byggegropen blir noe kortere og at risikoen for Vest for
Nybyen er noe redusert.
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8 TERMINOLOGI OG REFERANSER
8.1

Terminologi

Uttrykk

Beskrivelse

ALARP

As Low As Reasonable Practicable

DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Konsekvens

Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord eller
som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller materielle
verdier.

Risiko

Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en
uønsket hendelse.

Risikoanalyse

Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen
utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, årsaker til og konsekvenser av
disse.

Risikoreduserende
tiltak

Tiltak som påvirker sannsynligheten foreller konsekvensen av en uønsket hendelse

Sannsynlighet

I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreff
(kan uttrykkes med ord eller som en tallverdi).

Sårbarhet

Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket
hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter
hendelsen.

8.2

Referanseliste
[1]
[2]
[3]

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging
NS 5401 Risikovurdering
InterCity prosjektet Drammen – Kobbervikdalen, Konsekvensutredning, Hovedrapport, ICP32-A-25500

Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

ROS-ANALYSE

38 av 61
ICP-32-A-25630
02A
15.02.2016

9 VEDLEGG 1 FAREIDENTIFISERING
9.1

Farekartlegging driftsfasen

I tabellene nedenfor følger en farekartlegging av de alternative korridorene. Den første tabellen omhandler alternative løsninger frem til tunnelpåhugg, så følger en vurdering av tunnel, til slutt er de to alternativene for Kobbervikdalen vurdert.
9.1.1
Id

Farer for dagsonen i Drammen frem til tunnel
Fare

Vurdering
Drammen stasjon

Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Gulskogen stasjon

Pukerud

Ikke spesielt utsatt

Ikke spesielt utsatt

Ikke spesielt utsatt

Ikke spesielt utsatt

Ikke spesielt utsatt

Eksisterende overvannskulverter
er stedvis underdimensjonerte
og det er fare for
oversvømmelse ved tunnelportal
hvis overvannssystemet ikke tar
unna vannet.

Tunnelmunningen vil ligge nære
en flomvei fra oppstrøms
bekkeinntak. Det vil være fare
for at det renner inn vann i
tunnelportalen.

Utslippsledninger som krysser
jernbanen har dårlig kapasitet og
det er fare for oversvømmelse i
disse

Korridoren ligger mellom to flomutsatte
områder. Det er fare for oversvømmelse
ved tunnelportal hvis
overvannssystemet ikke tar unna
vannet

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Alternativer går gjennom de
verste områdene for
oversvømmelser forårsaket av
flom i sidevassdragene. Det er
fare for flom i tunnel fra
avrenning av overvann ved
ekstrem nedbør.
Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke akutelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

NATURBASERTE FARER – Er området utsatt for eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1.

Flom/ stormflo

2.

Ekstrem
nedbør/ overvann

3.

Havnivå
stigning

4.

Vanninntrenging

Stasjonen og stasjonsområdet er
utsatt både for en flomstor elv og for
stormflo fra Drammensfjorden.
Stasjonsområdet er særlig utsatt ved
flom fra elven, dette kan påvirke
adkomst, samt togtrafikk.
Drammen stasjon ligger i flomvei for
bekkefarene fra Blektjern. Det er fare
for oversvømmelser fra sidevassdrag
som gir problemer for ferdsel til og
fra plattformer, samt for togtrafikken

Havnivåstigning vil potensielt kunne
påvirke Drammen stasjon med
hensyn på drift av stasjonen og
tilkomst til stasjonen samt for
rømning fra stasjonen ved en
hendelse.
Rømningsvei langs elven vil kunne
bli påvirket / stengt ved høy
vannstand i elven.
Drammen stasjon vil kunne få
vanninntrenging i lavere deler av
stasjonen (undergang til sporene)
ved høy vannstand i elven.
Dette kan gi fare for manglende
rømningsvei.
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Vurdering
Drammen stasjon

Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Gulskogen stasjon

Pukerud

Fare for setningsskader på
infrastruktur som følge av ugunstige
grunnforhold (bløt- og kvikkleire).

Fare for setninger i brua som
konsekvens av dårlige
grunnforhold (kvikk- og bløtleire i
området). Det planlegges for
byutvikling i området. Det er fare
for setningsskader på banen i
byggeperioden.

Det planlegges for byutvikling i
området. Det er fare for
setningsskader på banen i
byggeperioden.

Det planlegges for byutvikling i
området. Det er fare for
setningsskader på banen i
byggeperioden.

Det planlegges for byutvikling i
området. Det er fare for
setningsskader på banen i
byggeperioden.

Det planlegges for byutvikling i området.
Det er fare for setningsskader på banen
i byggeperioden.

Planområdet er lokalisert i et
område med usikker, moderat til
lav og høy sannsynlighet for
radon.

Planområdet er lokalisert i et
område med usikker, moderat til
lav og høy sannsynlighet for
radon.

Planområdet er lokalisert i et
område med usikker, moderat til
lav og høy sannsynlighet for
radon.

Planområdet er lokalisert i et
område med usikker, moderat til
lav og høy sannsynlighet for radon.

Planområdet er lokalisert i et område
med usikker, moderat til lav og høy
sannsynlighet for radon.

Kan gi fare for togframføring og
avsporing

6.
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Det planlegges for byutvikling i
området. Det er fare for
setningsskader på banen i
byggeperioden.
Planområdet er lokalisert i et område
med usikker, moderat til lav og høy
sannsynlighet for radon.

VIRKSOMHETSBASERTE FARER – Er området utsatt for eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
7.

Håndtering av
farlige stoffer
(transport av
farlig gods)

Det transporteres farlig gods på
banen. En kollisjon eller avsporing
kan føre til brann og røykspredning
eller utslipp av farlige stoffer, dette er
spesielt aktuelt ved stasjonsområdet.

Det vil gå lokal godstrafikk og
godstrafikk i avvikssituasjon på
banen. En kollisjon eller
avsporing kan føre til brann og
røykspredning eller utslipp av
farlige stoffer

Det vil gå lokal godstrafikk og
godstrafikk i avvikssituasjon på
banen. En kollisjon eller
avsporing kan føre til brann og
røykspredning eller utslipp av
farlige stoffer

Det vil gå lokal godstrafikk og
godstrafikk i avvikssituasjon på
banen. En kollisjon eller
avsporing kan føre til brann og
røykspredning eller utslipp av
farlige stoffer

Det vil gå lokal godstrafikk og
godstrafikk i avvikssituasjon på
banen. En kollisjon eller avsporing
kan føre til brann og røykspredning
eller utslipp av farlige stoffer

Det vil gå lokal godstrafikk og
godstrafikk i avvikssituasjon på banen.
En kollisjon eller avsporing kan føre til
brann og røykspredning eller utslipp av
farlige stoffer

8.

Storbrann

Stasjonen ligger i sentrum og ved en
brann vil denne kunne påvirke
nærområdet.

Ved brann er det fare for at
helseskadelig røyk kan nå
boligområder

Ved brann er det fare for at
helseskadelig røyk kan nå
boligområder

Ved brann er det fare for at
helseskadelig røyk kan nå
boligområder

Ved brann er det fare for at
helseskadelig røyk kan nå
boligområder

Ved brann er det fare for at
helseskadelig røyk kan nå boligområder

9.

Ulykker med
transportmidler

Ikke identifisert

Ikke identifisert

Det går en bilvei i kulvert under
Vestfoldbanen. Ved
trafikkulykke med
drivstofflekkasjer som fører til
brann kan jernbanen skades.

Ikke identifisert

Trafikkulykke, med brann som
konsekvens, under jernbanebroen
kan spre seg til stasjonsområdet
og vise versa.

Ikke identifisert

10.

Forurensning i
grunnen

11.

Elektromagnetisk
stråling

Felles for alle alternative
korridorer:
Det er forurensede masser i
grunnen. For driftsfasen vil disse
være fjernet eller dekket til ihht
regelverk.
Spredning i anleggsfasen er vurdert
nedenfor.
Ikke identifisert

Ikke identifisert

Ikke identifisert

Det kan være fare for påvirkning
fra elektromagnetisk felt mot
bygninger over tog.

Ikke identifisert

Ikke identifisert

Avskjerming mot
elektromagnetiske felt for
bygninger over kan være aktuelt

Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen

Id

Fare

Drammen stasjon

Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Gulskogen stasjon

Pukerud

Fare for at støyfølsom
bebyggelse vil oppleve
vibrasjoner og/eller støy fra
banen. Dette er spesielt aktuelt i
planlagt boligområde
(Papirbredden 4).

Banen krysser Sørlandsbanen
på bru. Det vil være fare for at
støyfølsom bebyggelse vil
oppleve vibrasjoner og/eller støy
fra banen.

Korridoren er bred og det kan
være fare for at støyfølsom
bebyggelse vil oppleve
vibrasjoner og/eller støy fra
banen.

Støy kan påvirke støyfølsom
bebyggelse som følge av høy
hastighet på tog

Støy kan påvirke støyfølsom
bebyggelse som følge av høy hastighet
på tog

Støy og
vibrasjoner

Det antas ikke at endringene som
gjennomføres på Drammen stasjon
vil endre støy og vibrasjoner fra
togtrafikken.

13.

Terror og
sabotasje

Felles for alle alternative
korridorer:
Ingen av korridorene antas spesielt
utsatt for terror eller sabotasje.
Ved en terrorhandling mot tog vil
konsekvensene kunne bli omfattende
i tettbygd strøk, og i tunnelene. Dette
er ikke spesielt for denne
strekningen.

INFRASTRUKTUR – Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
VAledningsnett
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Se ovenfor for overvannshåndtering
og nedenfor for konflikter i
anleggsfasen
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Vurdering
Drammen stasjon

Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Gulskogen stasjon

Pukerud

Drammen stasjon er den største
av InterCity stasjonene med
mange personer i bevegelse i
området. Det kan være fare for
konflikt mellom trafikanter som
krysser vegen fra bussterminalen
til jernbanestasjonen

Det planlegges å bygge nye
veier/gangveier.
Trafikksikkerhet og
tilgjengelighet for 3. person
må ivaretas.

Det er fare for at snø fra
bane brøytes ned fra broen
på bilvei siden disse grenser
mot hverandre. Dette øker
faren for kollisjon som følge
av innsnevring av veien.

Strekningen har grensesnitt
mot tilfartsvei vest og
Sørlandsbanen. Siden vei
og bane grenser mot
hverandre er det fare for at
snø fra bane brøytes ned på
bilvei. Dette øker faren for
kollisjon som følge av
innsnevring av veien.

Stasjonen har grensesnitt mot
Baker Thoens alle. Det er fare
for at snø fra bane brøytes ned
på bilveg, noe som øker faren
for kollisjon.

Ikke identifisert

Det er vanskelig å få til en
god G/S-vei på tvers av
jernbanen. Dette øker faren
for at myke trafikanter tar
andre veier og skades som
følge av forsøk å krysse
banen på steder som ikke er
egnet for dette.

Det planlegges å bygge adkomst
fra Bybrua til plattform. Det kan
være fare for at personer som
kommer fra plattformen og opp på
broen kommer i konflikt med
trafikk på broen.

Det er planlagt en
hovedsykkelvei langs
stasjonsområdet. Her kan det
være fare for konflikt mellom
reisende og syklister i høy fart.
Det går en skolevei
forbi/gjennom stasjonsområdet,
dette gir fare for at elever
kommer i konflikt med trafikk.
Det er også fare for at personer
krysser sporet for å komme til
motsatt side som følge av
begrensede
kryssingsmuligheter.

Elvepromenaden er populær og
trafikanter langs elven kan
komme i konflikt med trafikk fra
toget som følge av plassmangel.

Fare for kollisjon mellom bilister
og reisende i «kiss and ride»
område.
Fare for kødannelse inn til
stasjonsområde og dermed
trafikkulykke.
16.

Atkomst for
utrykningskjøretøy

Tiltaket forventes ikke endre dagens
situasjon

Det er lite plass for
utrykningskjøretøy i området og
foreløpig (ved analysemøtet)
ikke prosjektert
beredskapsplass.

Det er lite plass for
utrykningskjøretøy i området og
foreløpig ikke prosjektert
beredskapsplass.

Det er lite plass for
utrykningskjøretøy i området og
foreløpig ikke prosjektert
beredskapsplass.

Adkomst for redningsetater kan bli
redusert dersom det er
kødannelse langs Baker Thoens
alle.

Det er lange rømningstunneler og
tunneler. Dette kan øke faren for at
redningsetater ikke kommer fram til og i
tunnelen med nødvendig utstyr raskt
nok.

I området ligger flere
undervisningsbygg, blant annet
Drammen Montessori og
Akademi videregående skole.
Banen vil utgjøre en barriere i
området og det er fare for
begrenset tilkomst til skoler etc.
Ikke aktuelt

Ikke identifisert

Ikke identifisert

Ikke identifisert

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

SÅRBARE OBJEKTER – Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
17.

Viktige
offentlige bygg

18.

Bybrua

Torget rundt Drammen stasjon er
nylig oppgradert, og et prioritert
område for ferdsel for gående,
syklende og kollektivtrafikk. Økt
trafikk over Drammen stasjon gir
også økt pådrag av mennesker i
dette området.
Fare for konflikt med KL anlegget og
bybrua på grunn av lav overhøyde
mellom eksisterende bruk og spor.

Ikke identifisert

Ikke aktuelt

Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen
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Vurdering
Drammen stasjon

Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Gulskogen stasjon

Pukerud

Stasjonsbygninger på Drammen
stasjon har høy verneverdi og kan
skades i forbindelse med tiltaket

Smithestrømgården er fredet,
bebyggelsen rundt og området
foran Smithestrømgården er
bevaringsverdig. Det er rester
etter et historisk hageanlegg
foran gårdsbygningen som
strekker seg ned på flaten. I
tillegg er området et
rekreasjonsområde. Også
Strømmorenen er verneverdig
og det er fare for at denne
skades i forbindelse med
bygging av brualternativet.

Det vil være konflikt med
eksisterende Sundhaugen bru
og kulturmiljøet ved kirken og
Smithestrøms lystgård. Det er
fare for skader på området i
forbindelse med
anleggsperioden. Eksisterende
Sundhaugen bro er registrert
som verneverdig i Statens
vegvesens Nasjonale verneplan
for veger og bruer

Som for Sundland Øst p.g.a.
behov for 4 spor

Verneverdige stasjonsbygninger
kan skades.

Som for Sundland Øst p.g.a. behov for
4 spor

For alle alternativer, se kapittel
4.2, farekartlegging anleggsfase

Det er flere bevaringsverdige
verkstedbygninger i området
som kan skades i forbindelse
med tiltaket
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Farer for de ulike tunnelalternativer med tverrslag
Fare

Vurdering
Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Pukerud

Tunnelmunningen vil ligge nære en flomvei fra
oppstrøms bekkeinntak. Det vil være fare for at det
renner inn vann i tunnelportalen. Dette kan påvirke
togframføringen.

Alternativet går gjennom de verste områdene
for oversvømmelser forårsaket av flom i
sidevassdragene. Det er fare for flom i tunnel
fra avrenning av overvann ved ekstrem
nedbør. Dette vil påvirke togframføringen.

Eksisterende kulverter er underdimensjonert
og bekkeinntak kan være tette. Dette fører til
fare for avrenning av overvann mot
tunnelportalen ved ekstrem nedbør. Dette vil
påvirke togframføringen.

Dette alternativet vil gå under eller svært nære
Blektjern, og det vil være fare for dreneringseffekter
og skader på verdifull vegetasjon.

Dette alternativet vil gå under eller svært
nære Blektjern, og det vil være fare for
dreneringseffekter og skader på verdifull
vegetasjon.

Dette alternativet krysser nær
vannverksdammen, og det vil være fare for
dreneringseffekter

NATURBASERTE FARER – Er området utsatt for eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
21.

Flom/stormflo

Felles for alle alternativer: tunneler med tverrslag
ligger ikke utsatt for stormflo i Drammenselva

22.

Ekstrem nedbør/
overvann

Eksisterende overvannskulverter er stedvis
underdimensjonerte og det er fare for flom ved
tunnelportal på grunn av avrenning av overvann. Dette
vil påvirke togframføringen.

23.

Havnivå stigning

24.

Vanninntrenging

Felles for alle alternativene: tuneller med tverrslag
ligger godt over og er skjermet mot fremtidig
havnivåstigning
Dette alternativet vil gå nære Blektjern, og det vil være
fare for dreneringseffekter og skader på vegetasjon.

25.

Radon

Felles for alle alternativer:
Planområdet er lokalisert i et område med usikker,
moderat til lav og høy sannsynlighet for radon.
For driftsperioden vil passasjerer eller driftspersonell
ikke oppholde seg over lang tid og temaet vurderes
derfor ikke videre for driftsfasen.
Tiltak knyttet til høy radonkonsetrasjon i tunnelen under
driving i anleggsfasen, må kartlegges og håndteres
med hensyn på arbeidsmiljø.
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Vurdering
Vest for Nybyen

Sundland øst

VIRKSOMHETSBASERTE FARER – Er området utsatt for eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
26.

Transport av farlig gods

Felles for alle alternativer:
Det transporteres farlig gods som en del av
godstrafikken på banen. En kollisjon eller avsporing kan
føre til brann og røykspredning eller utslipp av farlige
stoffer

27.

Storbrann

Felles for alle alternativer:
Om det skjer en ulykke som fører til f.eks. brann vil
konsekvenesene potensielt bli store.
Ved brann i tunnelen kan helseskadelig røyk nå
boligområder
Felles for alle alternativer:
Ved en hendelse vil det kunne bli konflikt mellom vanlig
trafikk og nødetatene som skal til tverrslagene for
innsats.

29.

Ulykker med
transportmidler
(jernbane, fly,
skipshavari,
trafikkulykker)
Forurensning i grunn

30.

Elektromagnetisk stråling

Felles for alle alternativer:
Det forutsettes at det er forurensede masser i grunnen.
Spredning i anleggsfasen er vurdert nedenfor.
Felles for alle alternativer:Det vil ikke være nærhet
mellom tunnelinstallasjoner og omgivelsene,
elektromagnetisk stråling er ikke vurdert relevant for
tunnelene

31.

Støy og vibrasjoner

Ikke stor forskjell for de ulike alternativene

28.

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

INFRASTRUKTUR – Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
32.

Trafikk-sikkerhet

Felles for alle alternativer:
Det er fare for manglende sikkerhet ved vinterforhold og
snø/glatte forhold på adkomstveiene til
tverrslag/rømningsvei hvis dette vil være privatvei uten
annen biltrafikk.

33.

Atkomst for utrykningskjøretøy

Felles for alle alternativer:
Det kan være fare for at nødetater ikke kommer frem til
og i tunnelen med nødvendig utstyr grunnet lange
avstander og bratte rømningstunneler

Sundland vest

Pukerud
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Vurdering
Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Pukerud

Strømmorenen er viktig fra et naturmiljø perspektiv og
det er fare for at denne skades i forbindelse med
bygging av brualternativet.

Det er fare for konsekvenser for naturmiljø
særlig knyttet til mulige dreneringseffekter,
med Blektjern og områdene rundt som de
klart viktigste. Anlegggsfasen er vurdert
nedenfor

Det er fare for konsekvenser for naturmiljø
særlig knyttet til mulige dreneringseffekter,
med Vannverksdammen og områdene rundt
som de klart viktigste. Anlegggsfasen er
vurdert nedenfor

Det er lite plass for utrykningskjøretøy i området og
foreløpig (ved analysemøtet) ikke prosjektert
beredskapsplass. Det kan være fare for at
redningstjenester ikke kommer frem til og i tunnelen
med nødvendig utstyr grunnet lange avstander.
SÅRBARE OBJEKTER – Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
34.

Naturmiljø og biologisk
mangfold

Det er fare for konsekvenser for naturmiljø særlig
knyttet til mulige dreneringseffekter, med Blektjern og
områdene rundt som de klart viktigste. Anlegggsfasen
er vurdert nedenfor

Det er fare for konsekvenser for naturmiljø særlig
knyttet til mulige dreneringseffekter, med Blektjern og
områdene rundt som de klart viktigste. Anlegggsfasen
er vurdert nedenfor

Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen
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Farer for Kobbervikdalen
Fare

Vurdering
Kobbervikdalen alternativ for 160 km/time

Kobbervikdalen alternativ for 200 km/time

NATURBASERTE FARER – Er området utsatt for eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
35.

Ekstrem nedbør/ overvann

Felles for begge alternativer: Stikkrenner og kulverter ved kryssing er viktige for drenering av
overvann. Ved nedbør kan det være fare for at disse oversvømmes.

36.

Skred/ grunnforhold

Tunnelen kommer ut i ravinområde og her kan det være fare for ras som skader banen og/eller havner
i spor

Tunnelen kommer ut i ravinområde og her kan det være fare for ras som skader banen og/eller
havner i spor.
Fare for setningskader ved kryssing av E18 på grunn av dårlige grunnforhold.

37.

Radon

Felles for begge alternativer: Planområdet er lokalisert i et område med usikker, moderat til lav og
høy sannsynlighet for radon.

38.

Håndtering av farlige stoffer
(transport av farlig gods)

Felles for begge alternativer: Det vil gå lokal godstrafikk og godstrafikk i avvikssituasjon på banen.
En kollisjon eller avsporing kan føre til brann og røykspredning eller utslipp av farlige stoffer

39.

Felles for begge alternativer: brann i tog på bro eller i nærheten av jernbanen vil påvirke E18. Brann
i kjøretøy på E18 vil også påvirke jernabanen.

40.

Ulykker med transportmidler
(jernbane, fly, skipshavari,
trafikkulykker)
Støy og vibrasjoner

41.

Terror og sabotasje

Felles for begge alternativer: Alternativene antas ikke spesielt utsatt for terror eller sabotasje.

Felles for begge alternativer: Bebyggelsen i Kobbervikdalen er begrenset i dag men ved utvikling av
området kan støyfølsom bebyggelse oppleve vibrasjoner og/eller støy fra banen.

Ved en terrorhandling mot tog vil konsekvensene kunne bli omfattende i tettbygd strøk, og i tunnelene.
Dette er ikke spesielt for denne strekningen
INFRASTRUKTUR – Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
42.

VA-ledningsnett/Teknisk
infrastruktur

Stikkrenner og kulverter ved kryssing er underdimensjonert og ved nedbør kan disse oversvømmes.
Det er også fare for konflikt med kloakktunnel som krysser korridoren

Det er fare for konflikt med kloakktunnel som krysser korridoren

43.

Trafikk-sikkerhet

Felles for begge alternativer: Ved lokal bru ved skole er det fare for at personer kaster ned
gjenstander på banen som kan føre til avsporing.

Med hensyn på broens plassering over E18 kan det være fare for at tog blender motgående
trafikk på E18. Dette kan resultere i kollisjon på E18.

44.

Atkomst for utryknings-kjøretøy

Felles for begge alternativer: siden påhugg er i ravineområde vil det være vanskelig å etablerer
driftsveg/adkomst for nødetater. Det kan også være utfordringer i forbindelse med snøbrøyting.
Det kan være fare for at redningstjenester ikke kommer frem til og i tunnelen med nødvendig utstyr
grunnet lange avstander.

SÅRBARE OBJEKTER – Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
45.

Kulturminner

Felles for begge alternativer: Ved påhugg og tverrslag er det potensielle arkeologiske funn som kan
skades i anleggsgjennomføringen
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Naturmiljø og biologisk
mangfold

Kobbervikdalen alternativ for 200 km/time

Felles for begg alternativer: Adkomstvei til tverrslag kan komme til å krysse ravinebekker (prioritert
naturtype), og ødelegge dagens løp

Farekartlegging anleggsfasen

I tabellene nedenfor følger en innledende farekartlegging av de alternative korridorene knyttet til anleggsfasen. Den første tabellen omhandler alternative løsninger for dagsone, så følger en vurdering av tunnel alternativene.
9.2.1
Id

47.

Farer for dagsonen
Fare

Flom/ stormflo/

Vurdering
Drammen stasjon

Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Gulskogen stasjon og Pukerud

Kobbervikdalen

Stasjonen og stasjonsområdet er
utsatt både for stormflo fra
Drammenselva.

Ikke spesielt utsatt

Ikke spesielt utsatt

Ikke spesielt utsatt

Ikke spesielt utsatt

Ikke spesielt utsatt

Eksisterende
overvannskulverter er stedvis
underdimensjonerte og det er
fare for oversvømmelse.

Tunnelmunningen vil ligge nære
en flomvei fra oppstrøms
bekkeinntak.

Alternativer går gjennom de verste
områdene for oversvømmelser
forårsaket av flom i
sidevassdragene.

Pukerud: Korridoren ligger mellom
to flomutsatte områder.

Det er flere bekkefar som krysser
linjen i dette området. Hvis
stikkrenner eller kulverter blir
blokkert kan det være fare for
oversvømmelser.

Det antas at byggeperioden vil
være særlig utsatt for dette, med
åpne byggegroper, grøfter mm
48.

Ekstrem
nedbør/
overvann

Drammen stasjon ligger i flomvei
for bekkefarene fra Blektjern. Det
er fare for oversvømmelser fra
sidevassdrag.
Det antas at byggeperioden vil
være særlig utsatt for dette, med
åpne byggegroper, grøfter mm

Det antas at byggeperioden vil
være særlig utsatt for dette, med
åpne byggegroper, grøfter mm

Det antas at byggeperioden vil
være særlig utsatt for dette, med
åpne byggegroper, grøfter mm

Det antas at byggeperioden vil
være særlig utsatt for dette, med
åpne byggegroper, grøfter mm

Gulskogen stasjon:
utslippsledninger som krysser
jernbanen har dårlig kapasitet og
det er fare for oversvømmelse i
disse

Det antas at byggeperioden vil
være særlig utsatt for dette, med
åpne byggegroper, grøfter mm

Det antas at byggeperioden vil
være særlig utsatt for dette, med
åpne byggegroper, grøfter mm
49.

50.

3. person

Trafikk-sikkerhet

I byggeperioden ved Drammen
stasjon vil det være fare for skade
på 3. person siden det forutsettes
at det vil være trafikk også i denne
perioden

Det vil være åpen byggegrop i
tettbefolket strøk. Det vil være
fare for at personer tar seg inn
på anleggsområdet og skader
seg.

Anleggsarbeidet vil skje i nærhet
til boligområde. Det kan være
fare for skader på 3. person i
forbindelse med f.eks. kraner
som strekker seg over hager.

Alt. C: fare for at reisende skades
ved bygging av ny kulvert under
plattformen og spor og ved
ombygging av Bybrua.

Ved bygging av bro er det fare
for at gjenstander faller på
Sørlandsbanen og skader
personer og banen

Det er også fare for at
gjenstander faller på
Sørlandsbanen og skader
personer og banen

Det er trangt i området og
begrenset atkomst for
anleggstrafikk. Det vil være økt

Kreftings gate og undergang for
gående og syklende skal
krysses. Det er fare for

Gang/sykkelvei fra
Strømsgodset til Professor
Smiths allé må flyttes/bygges

Anleggsområdet ligger i nærhet til
Sundland verksted hvor det er mye
aktivitet. Det er fare for konflikt
mellom anleggsarbeider og
verkstedpersonell med
personskade som konsekvens,
spesielt hvis det er byggearbeider
også på verkstedområdet

I byggeperioden ved Gulskogen
stasjon vil det være fare for skade
på 3. person siden det forutsettes
at det vil være trafikk også i denne
perioden

Ikke identifisert

Det vil være mange
faseomlegginger i byggeperioden.
Dette øker faren for ulykker som

Massetransport i anleggsperioden
vil gå gjennom boligområder langs
Konnerudgata. Denne veien er

Massetransport er utfordrende
siden det er vanskelig adkomst til
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Vurdering
Drammen stasjon

Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Gulskogen stasjon og Pukerud

Kobbervikdalen

fare for trafikkulykker og for myke
trafikanter (spesielt
togpassasjerer) siden
bevegelsesmønster vi bli endret i
anleggsfasen.

trafikkulykker som følge av
endret bevegelsesmønster og
eventuelt fravær av midlertidig
kryssing.

om. Denne brukes av mange
barn og unge siden det er
lekeplass og skole i nærheten.

følge av flere endringer i
trafikkmønster over kort tid.

svært trafikkert og mye benyttet av
barn og unge som skal til og fra
skole. Dette øker faren for en
trafikkulykke. Det vil også foregå
massetransport langs Fjellsveien
og nærliggende boligområde.

området og dårlige veier for
anleggstrafikk.

Elvepromenaden er populær og
det vil være fare for ulykker med
anleggstrafikk og trafikanter som
følge av begrenset plass. Dette
gjelder også for gang og sykkel-vei
under Bybrua.
Alt. A: hvis Bybrua bygges om
etter at InterCity-prosjektet er
ferdig vil det bli en ny
anleggsperiode med lignende
utfordringer som for alt. C. Dette vil
bety en forlenget byggeperiode og
fare for trafikkulykker.
Alt. C: Det er lagt opp til at
trafikken opprettholdes i ett
kjørefelt på brua i anleggsfasen.
Dette fører til økt fare for
trafikkulykker som følge av blant
annet plassmangel og forandret
kjøremønster. I tillegg vil bussruter
legges om. Det er fare for at det
blir lang vei mellom alternative
kryssingsområder fra
bussterminalen til
jernbanestasjonen. Dette kan føre
til at reisende tar snarveier med
økt fare for kollisjon/konflikt med
andre trafikanter.

Massetransport i
anleggsperioden vil gå i
boligområde. Dette øker faren
for trafikkulykke i
anleggsperioden.

Massetransport se vest for Nybyen
Både Professor Smiths allé og
Lassebakken har hovedatkomst
ved Konnerudgata. Det må
sikres alternativ adkomst for
beboere i området.
Det vil være trangt i området i
anleggsperioden. Dette øker
faren for trafikkulykker siden
tilkomsten til og i området vil
være begrenset og veier må
legges om.
Massetransport se vest for
Nybyen

Gulskogen: Det går en tofeltsvei
(Baker Thoens allé) under området
og det kan oppstå trafikale
problemer her i anleggsfasen.
Baker Thoens allé planlegges
utvidet til firefeltsvei med tosidig
gs-anlegg, dette må skje samtidig
med ombygging av Gulskogen
stasjon pga. kulvert. Det er i tillegg
et stort kjøpesenter i området hvor
det kan oppstå konflikter mellom
anleggstrafikk og massetransport.
Anleggsarbeider vil skje nær
sykkelveier, skoleveier og
gangbru, med fare for
trafikkulykker. Massetransport er
utfordrende siden det er dårlig
kvalitet på veiene som skal brukes
for dette.

E18 skal krysses i
anleggsperioden. Det vil da være
fare for konflikt med trafikken der.
Alt. 160 km/t: Det er bratt adkomst
til og dårlig plass ved
tunnelpåhugg og tung trafikk som
skal kjøre her. I tillegg vil
anleggsområdet være nære veien.
Varierte grunnforhold kan føre til
ustabile anleggsveier. Dette øker
faren for ulykker.
Alt. 200 km/t: krever samtrafikk
med E18 noe som kan føre til
trafikale sikkerhetsutfordringer
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Vurdering
Drammen stasjon

Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Gulskogen stasjon og Pukerud

Fare for setningsskader på
infrastruktur som følge av
ugunstige grunnforhold samt
utglidninger av f.eks.
anleggsmaskiner og skade på
forbipasserende (bløt- og
kvikkleire).

Fare for setninger i nærliggende
bygninger samt utglidninger av
f.eks. anleggsmaskiner og
skade på forbipasserende som
konsekvens av dårlige
grunnforhold (kvikk- og bløtleire
i området).

Fare for setningsskader på
nærliggende bygninger samt
utglidninger av f.eks.
anleggsmaskiner og skade på
forbipasserende som følge av
dårlige grunnforhold

Fare for setningsskader på
nærliggende bygninger samt
utglidninger av f.eks.
anleggsmaskiner og skade på
forbipasserende som følge av
dårlige grunnforhold

Det er høyt grunnvann i området.
Bygging kan føre til endringer i
poretrykk/føre til setningsskader

Kobbervikdalen

Pukerud: det er grunnforhold med
leire i området og fare for
ras/utgliding i anleggsfasen som
kan skade forbipasserende eller
eksisterende Vestfoldbane. Dette
er spesielt aktuelt ved midlertidig
skråning i leire.
Gulskogen stasjon: dårlige
grunnforhold (leire) kan føre til
utgliding og ras samt
setningsskader på nærliggende
bebyggelse

52.

53.

Skade på
bygninger og
installasjoner over
og under bakken
som følge av
setninger,
rystelser,
vibrasjoner og
anleggs-arbeid

Støy

Fare for skader på
hovedvannledning og
overvannsledning som krysser
sporområdet samt kabeltrase og
ledninger langs sporet og i bakken.

Korridoren ligger nær
hovedvannledning. Det er også
flere kabler og ledninger i
bakken. Det vil være fare for
skader på disse.

Det går en kabeltrase på tvers
av sporområdet. Det vil være
fare for kabelbrudd dersom ikke
tilstrekkelig kartlegging og
kabelpåvisning gjøres i forkant.

Generell fare for påvirkning av
eksisterende kommunalt
ledningsnett.

Fare for skader på
Sørlandsbanen, eksisterende
Vestfoldbane og Professor
Smiths alle som følge av
rystelser og vibrasjoner

Det er også fare for
setningsskader på
Sørlandsbanen som følge av
grunnvannssenking

Felles for alle alternativer:
Anleggsarbeidene ved alle de ulike
korridorene medfører at
nærliggende støyfølsomme
bebyggelser utsettes for
støynivåer over gjeldende
grenseverdier.

Ved bygging av kulvert er det
fare for grunnvannssenking som
gir setningsskader på
konstruksjoner i nærområdet

Rystelser og vibrasjoner kan
skade eksisterende bebyggelse,
spesielt området ved
Skogliveien og Professor Smiths
allé

Generell fare for påvirkning av
eksisterende kommunalt
ledningsnett.

Generell fare for påvirkning av
eksisterende kommunalt
ledningsnett.

Det skal legges en ny kabeltrasé.
Dette må koordineres slik at denne
ikke blir ødelagt i forbindelse med
utbyggingen av Vestfoldbanen.

Pukerud: ved
sprengningsarbeider er det fare for
skader på omkringliggende
bebyggelse

Det er en trafo i området som skal
være i drift i anleggsperioden. Det
er fare for at denne skades.

Generell fare for påvirkning av
eksisterende kommunalt
ledningsnett.

Rystelser og vibrasjoner kan skade
eksisterende bebyggelse, spesielt
Professor Smiths allé
Generell fare for påvirkning av
eksisterende kommunalt
ledningsnett.

Felles: Bygninger i området kan
utsettes for setningsskader og
skader som følge av rystelser i
forbindelse med
sprengningsarbeider.
Hvis kartlegging av teknisk
infrastruktur ikke er tilstrekkelig vil
det være fare for skader på denne.
Generell fare for påvirkning av
eksisterende kommunalt
ledningsnett.
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Vurdering
Drammen stasjon

Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Gulskogen stasjon og Pukerud

Kobbervikdalen

Generelt for alle unntatt
Kobbervikdalen: Mulig
langsgående regional sykkelvei ikke avklart enda. SVV ansvarlig.

Det vil være flere
anleggsplasser i området
samtidig. F.eks. skal E134
bygges om med nytt løp i tunnel.
Dette øker faren for
trafikkulykker og minsket
framkommelighet i området

Tilfartsvei vest skal bygges.
Dette må koordineres for å
minimere faren for ulykker

Tilfartsvei vest skal bygges. Dette
må koordineres for å minimere
faren for ulykker

Pukerud: Hvis Stormoenforbindelsen skal bygges samtidig
er det økt fare for trafikkulykker og
begrenset fremkommelighet for
nødetater

Ikke identifisert

Gulskogen stasjon: Dagens
kulvert over Baker Thoens allé må
utvides / bygges ny p.g.a. utvidelse
av stasjonen og ønske om 4 felt,
todisidig gs-anlegg og full fri høyde
i Baker Thoens allé

55.

Atkomst for
utrykningskjøretøy

Ved omlegging av veger kan det
være fare for at
tilkomstmulighetene for
nødetatene begrenses

Det er trangt i området i
anleggsfasen og det vil være
fare for at nødetatene ikke
kommer til nærliggende
boligområder

Det er trangt i området i
anleggsfasen og det vil være
fare for at nødetatene ikke
kommer til nærliggende
boligområder

Det er trangt i området i
anleggsfasen og det vil være fare
for at nødetatene ikke kommer til
nærliggende boligområder

Det er trangt i området i
anleggsfasen og det vil være fare
for at nødetatene ikke kommer til
nærliggende boligområder

56.

Anleggs-arbeid
nær vei og
jernbane i drift

Alt. C: det vil være
anleggsarbeider over spor i drift
når Bybrua bygges om og fare for
at f.eks. gjenstander faller ned på
jernbanen og skader banen eller
passasjerer.

Bygging vil skje over og under
eksisterende bane. Det er fare
for at gjenstander faller ned på
og skader banen

Bygging vil skje over og under
eksisterende bane. Det er fare
for at gjenstander faller ned på
og skader banen

Anleggsarbeidet vil skje nært vei
og det er fare for stengt vei i
perioder, samt skade på veien.

Gulskogen stasjon: bygging vil
skje med drift på banen. Det vil
være fare for skader på banen og
anleggsarbeider

Fare for forurensing som følge av
lekkasje av anleggsvann til
Drammenselva og støvspredning
til luft.

Grunnen ved eksisterende
jernbane forutsettes å være
forurenset og det kan dermed
være fare for spredning av
forurensning ved gravearbeider

57.

Forurensning som
følge av
anleggsarbeid
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Pukerud: Det går en firefeltsvei
under området og det kan oppstå
trafikale problemer her i
anleggsfasen. Det er i tillegg et
stort kjøpesenter i området hvor
det også kan oppstå konflikter
mellom anleggstrafikk og
massetransport.
Fare for spredning av
forurensning i forbindelse med
anleggsarbeider

Det er mest sannsynlig forurenset
grunn ved Sundland verksted. Det
er fare for spredning av denne i
forbindelse med anleggsarbeider.

Pukerud: det er viktig
landbruksmark i området og fare
for lekkasje av forurenset
anleggsvann til landbruksmarken
og Drammenselva i anleggsfasen.

E18 og Vestfoldbanen vil være i
drift ved bygging av tuneller. Det er
fare for ras på bane og E18.
Alt. 200 km/t: bygging av ny bru vil
skje i nærhet til E18. Det er fare for
konflikt mellom trafikk på E18 og
anleggstrafikk samt farer i
forbindelse med endret
kjøremønster. I tillegg må Fv34
(Unelsrudlina) stenges. Dette vil
føre til økt trafikk på andre veger,
eventuelt av mindre størrelse, og
økt fare for ulykker.
Det er flere bekkedrag i området
og det er fare for at disse blir
forurenset ifm. anleggsarbeider
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Vurdering
Drammen stasjon

58.

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Gulskogen stasjon og Pukerud

Kobbervikdalen

Riggområdet i Kobbervikdalen
vil være plassert i en ravinedal
med edelløvskog og det vil være
fare for skader på dette
området.

Riggområder, se vest for
Nybyen.

Riggområder se vest for Nybyen

Pukerud: Det er fare for drenering
av Vannverksdammen i
anleggsfasen og skader på
verdifullt landbruksområde.

Riggområder, se vest for Nybyen

Ved Fjellsveien vil påhugget
kunne krysse ravinedal med
ravinebekker. Det vil være fare
for skader på området.
Påhugg ved jernbanebru ved
Kobbervikdalen ligger tett på
verdifullt skogområde.
Fare for spredning av
svartlistede arter

Gulskogen stasjon: fare for
spredning av svartlistearter til nye
områder
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Farer for tunnelalternativene
Fare

Vurdering
Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Pukerud

Alternativer går rett under Blektjern og det vil
være for vanninntrenging i tunnelen og drenering
av tjernet

Alternativet krysser nære Vannverksdammen og det
vil være for vanninntrenging i tunnelen og drenering
av tjernet

NATURBASERTE FARER – Er området utsatt for eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
59.

Ekstrem nedbør/
overvann

For alle alternativer: se kapittel 4.2.1

60.

Havnivåstigning

61.

Vanninntrenging

62.

Ras eller steinsprut
som følge av
sprenging/pigging

63.

Radon

For alle alternativene ligger tunneler med
tverslag godt over og er skjermet mot fremtidig
havnivåstigning
Alternativet krysser nære Blektjern og det vil
være for vanninntrenging i tunnelen og
drengering av tjernet
Felles for alle alternativer: portal til tunnel vil
være i nærheten av boligområde og det kan
være fare for at bygninger skades som følge av
feilsprenging ved sprenging/pigging
Felles for alle alternativer:

Alternativet krysser nære Blektjern og det vil
være for vanninntrenging i tunnelen og
drengering av tjernet

Planområdet er lokalisert i et område med
usikker, moderat til lav og høy sannsynlighet for
radon.
Tiltak knyttet til høy radonkonsetrasjon i tunnelen
under driving i anleggsfasen, må kartlegges og
håndteres med hensyn på arbeidsmiljø.

VIRKSOMHETSBASERTE FARER – Er området utsatt for eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
64.

Storbrann

Felles for alle alternativer:
Om det skjer en ulykke som fører til f.eks. brann
vil konsekvenesene potensielt bli store.
Ved brann i tunnelen kan helseskadelig røyk nå
boligområder

65.

Ulykker med
transport-midler/
tilkomst nødetater

Felles for alle alternativer: Ved en hendelse vil
det kunne bli konflikt mellom vanlig trafikk og
nødetatene som skal til tverrslagene for innsats.

66.

Forurens-ning i grunn

Felles for alle alternativer:
I anleggsfasen vil det være fare for forurensning
som følge av avrenning fra tunneldriving og
anleggsarbeid nær vannforekomster samt fra
massedeponier.

Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen
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Fare

Elektro-magnetisk
stråling

68.

Støy og vibrasjoner

69.

Ulykker ved tunneldriving

ROS-ANALYSE

Sundland øst

Felles for begge alternativer:
Det vil ikke være nærhet mellom
tunnelinstallasjoner og omgivelsene,
elektromagnetisk stråling er ikke vurdert relevant
for tunnelene i anleggsfasen
Felles for alle alternativer: Støynivåer vurderes
å være like for alle alternativer i anleggsfasen
Felles for alle alternativer: Driving av
jernbanetunnel, parallelle rømningstunneler og
rømningstunneler til dagen parallelt kan gi økt
risiko hvis ikke arbeidene til enhver tid er
koordinert og kommunisert.

INFRASTRUKTUR – Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
70.

Eksisterende kabler i
grunnen og over
grunnen/VA-ledningsnett

Felles for alle alternativer: eksisterende kabler
og VA-ledningsniett må kartlegges nøye slik at
konflikt unngås

71.

Eksisterende anlegg i
fjell

Felles for alle alternativer: Ingen kjente anlegg
fjell som vil kunne komme i konflikt med
tunneldriving
Fare for konflikt med kloakktunnel mellom
Konnerud og Åskollen

72.

Trafikk-sikkerhet
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Utfordringer ifm. massetransport er vurdert
ovenfor.

SÅRBARE OBJEKTER – Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
73.

Viktige offentlige bygg

Felles for alle alternativer: Det er ikke
identifisert viktige offentlige bygg som berøres
langs tunneltrasen ifm. tunneldrivingen

74.

Bebyggelse

På grunn av løsmasser i påhuggssonen og langt
til fjell vil det kunne bli store byggegroper med
fare for at dette berører omkringliggende
bebyggelse

75.

Kulturminner

Felles for alle alternativer: Det er ikke
identifisert kulturminner i nærområdet

76.

Naturmiljø og
biologisk mangfold

Farer knyttet til riggområder er beskrevet i
kapittel 9.2.1

På grunn av løsmasser i påhuggssonen og langt
til fjell vil det kunne bli store byggegroper med
fare for at dette berører omkringliggende
bebyggelse

Sundland vest

Pukerud
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10 VEDLEGG 2 RISIKOVURDERING
10.1 Driftsfase
Nr.

Faretema

Uønsket hendelse

Lokasjon/
Alternativ

Vurdering av årsaker, sannsynlighet og konsekvens

1.

Stormflo/flom

Togframføring ikke mulig
som følge av flom eller
stormflo i Drammenselva

Drammen
stasjon

Sporområdet på Drammen stasjon ligger i et lavpunkt og har vært oversvømt i
forbindelse med stormflo tidligere. Vannstanden i området vil være minst det
samme som vannstanden i Drammenselva.

S
4

Stormflo/flom

Togframføring ikke mulig
som følge av flom eller
stormflo i Drammenselva

Drammen
stasjon (heving
av spor)

3.

Stormflo/flom

Elvepromenaden
utilgjengelig som følge av
stormflo i Drammenselva

Drammen
stasjon (alle
alternativer)

4.

Ekstrem
nedbør/
overvann/
vanninntrenging

Kulvert ved Drammen
stasjon ikke tilgjengelig som
følge av oversvømmelse fra
overvann

Drammen
stasjon

Sporområdet på Drammen stasjon ligger i et lavpunkt og har vært oversvømt i
forbindelse med stormflo tidligere. Vannstanden i området vil være minst det
samme som vannstanden i Drammenselva.
Det kan bli problemer for Drammen stasjon ved en 100-årsflom dersom sporene
heves. Konsekvensen vil bli problemer i togframføring. Ved store vannmengder vil
stasjonen måtte stenges inntil elektriske anlegg sjekkes og er klare for å brukes
igjen.
Ved stormflo i Drammenselva vil det være fare for at elvepromenaden blir
utilgjengelig siden størrelsen på denne minkes sammenlignet med eksisterende
elvepromenade. Konsekvensen for 3. person vurderes som liten siden det finnes
alternative veier. For materielle verdier vurderes konsekvensen som noe høyere
siden promenaden kan bli utilgjengelig en periode.

Per dags dato er det ikke tilstrekkelig kapasitet på utslippsledninger eller
bekkeinntak til å håndtere et 200-årsregn. Store vannmengder som ikke håndteres
av overvannssystem kan ta alternative flomveier og oversvømme
stasjonsområdet. Det vil da være fare for at kulvert ved Drammen stasjon ikke er
tilgjengelig. Dette kan føre til at passasjerer ikke ankommer riktig plattform.

2

6.

Farlig gods

Trafikksikkerhet

Reisende og personer i
nærområdet skadet i
forbindelse med
brann/utslipp av farlige
stoffer som følge av ulykke
med farlig gods på banen

Drammen
stasjon
(dagsone fram
til avgrening)

Personer krysser sporet for
å komme fra
elvepromenaden til
stasjonsområdet

Drammen
stasjon

Godstrafikken på jernbanen innebærer en fare for ulykke med farlig gods ved
f.eks. avsporing eller av- og pålasting. Det er mange personer som beveger seg i
det sentrumsnære området og konsekvensene kan være alvorlige ved en ulykke.
Hvis et utslipp når Drammenselva og andre vassdrag vil miljøet utenfor
planområdet også kunne påvirkes.

Elvepromenaden vil komme nærmere stasjonen hvis det bygges adkomst rett fra
denne. Det vil være fare for at personer tar snarveien over sporet fra plattform 6
for til riktig plattform som følge av begrensede kryssingsmuligheter.

2

2

1

Trafikksikkerhet

Personer krysser banen på
vei til/fra boligområde

Vest for Nybyen
(over)

Bruløsningen vil skape en barriere i området, og det er flere boliger i området som
vil ligge nær jernbanen. Det er en fare for at personer krysser banen.

-

Heving av sporområde over nivå for 5 årsflom
Beskytte spor og anlegg mot vann dersom sporene
blir liggende under nivå for en 5 årsflom

Materielle
verdier:
2
3. person:
1

-

Heving av sporområdet
Beskytte spor og tekniske anlegg mot vann dersom
sporene blir liggende under nivå for en 100 årsflom

Materielle
verdier:
2
3. person:
1
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
2
3. person:
1
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
1
3. person:
4

-

Oppgradering av kryssende utslippsledninger og
overvannssystem

-

God beredskap for konsekvensreduksjon

-

Vurdere flere kryssningsmuligheter fra
Elvepromenaden til stasjonsområdet
Hindre kryssing av spor ved fysiske barrierer (gjerde).

Ytre miljø:
3

2

Erfaring tilsier at kryssing av spor skjer jevnlig. Konsekvensen vil være alvorlig
hvis det kommer et tog samtidig.
7.

Risikoreduserende tiltak

Ytre miljø:
1

Risikoen vurderes som lav men tiltak for å sikre framkommelighet bør vurderes.
5.

3. person:
1

R

Ytre miljø:
1

Det kan bli problemer for Drammen stasjon ved en 5-årsflom. Konsekvensen vil
bli problemer i togframføring. Ved store vannmengder vil stasjonen måtte stenges
inntil elektriske anlegg sjekkes og er klare for å brukes igjen.
2.

K

3

Materielle
verdier:
3
3. person:
3
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
2
3. person:
3

-

-

Gjerder og andre tiltak som hindrer uvedkommende å
krysse over toglinjen.
Etablering av kulvert for kryssing under jernbane

Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen
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Faretema

Skred/ grunnforhold

Uønsket hendelse

Setningsskader på banen
som følge av vedtatt
framtidig boligutvikling
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Lokasjon/
Alternativ

Sundland øst

Vurdering av årsaker, sannsynlighet og konsekvens
Sannsynligheten for at dette skjer vurderes imidlertid som liten siden det vil være
støyskjermer som minsker tilgjengeligheten til banen og det vil være mulighet for å
krysse under banen.
Det er dårligere grunnforhold i området og det er registrert kvikkleire. Det vil være
fare for setningsskader på banen.

S

K

R
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Risikoreduserende tiltak

Ytre miljø:
1
3

3. person:
1

-

Detaljert kartlegging av grunnforhold

-

Gjerder og andre tiltak som hindrer uvedkommende å
nå banen samt gode kryssingsmuligheter under
banen bør vurderes.

3. person:
1

-

Tunnelmunningen bør sikres mot flomvannstand med
200-år gjentaksintervall

Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
3

-

Omlegging av utslippsledninger

3. person:
1

-

Detaljert kartlegging av grunnforhold

-

Tettekrav til tunnelen

-

Tunnelinslaget bør flomsikres og legges på
tilstrekkelig høyde slik at overvann ikke kommer inn i
tunnelen

Ytre miljø:
2

9.

Trafikksikkerhet

Personer krysser banen på
vei til/fra boligområde

Sundland øst

Bruløsningen vil skape en barriere i området. Det er flere boligområder og
fritidsområder som vil ligge svært nære jernbanen. Det går en gang-sykkelvei opp
mot Professor Smiths allé som i dag brukes av mange barn og unge. Som følge av
barrierevirkningen vil det være fare for at personer krysser banen for å komme til
boligområder.

3

Materielle
verdier:
1

Sannsynligheten for at dette skjer vurderes imidlertid som liten siden det
sannsynligvis vil være støyskjermer som minsker tilgjengeligheten til banen og det
vil etableres nye kryssingsmuligheter under banen. Konsekvensen kan være
alvorlig hvis det kommer et tog samtidig som banen krysses.
10.

Ekstrem
nedbør/
overvann

Forsinkelser/innstilte tog
som følge av vann i tunnel
pga. oversvømmelse fra
sidebekker

Sundland vest

Korridor Sundland vest går i tunnel rett øst for godsterminalen og
jernbaneverkstedet på Sundland. Tunnelmunningen går midt i det mest
flomutsatte området på Sundland. Ved oversvømmelse som når tunnelmunning
kan det bli behov for å stenge tunnelen for oppryddingsarbeid.

2

Sannsynligheten for at dette skjer vurderes som sjelden, men konsekvensen for
togframføringen vil være alvorlig ved oversvømmelse.

11.

Skred/ grunnforhold

Setningsskader på banen
som følge av vedtatt
framtidig boligutvikling

Sundland vest

Det er dårligere grunnforhold i området og det er registrert kvikkleire. Det
planlegges for byutvikling i området og det vil være fare for setningsskader på
banen i forbindelse med dette.

Materielle
verdier:
3
3. person:
3
Ytre miljø:
1

2

12.

Vanninntrenging

Vanninntrenging i tunnel
som følge av drenering av
Blektjern

Sundland vest

Tunnelstrekningen i korridor Sundland vest krysser under Blektjern. Det vil være
fare for vanninntrenging i tunnelen som følge av at grunnvannstanden endres.

3

13.

Ekstrem
nedbør/overv
ann

Forsinkelser/innstilte tog
som følge av vann i tunnel
pga. oversvømmelse fra
sidebekker

Pukerud

Tunnelen går gjennom et område som er i fare for å bli oversvømt fra tette
bekkeinntak. Det vil være fare for at vann kommer inn i tunnelen ved ekstrem
nedbør som ikke håndteres av overvannssystemet.

2

Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
3
3. person:
1
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
1
3. person:
1
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
3
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14.

Skred/ grunnforhold

Setningsskader på banen
som følge av vedtatt
framtidig boligutvikling

Pukerud

Det er dårligere grunnforhold i området og det er registrert kvikkleire. Det
planlegges for byutvikling i området og det vil være fare for setningsskader på
banen i forbindelse med dette.

2

3. person:
1

15.

16.

Naturmiljø

Naturmiljø

Sammenstøt mellom tog og
vilt

Bestandige skader på
ravinemiljø

Kobbervikdalen

Kobbervikdalen

Området er viktig for elg og rådyr og det vil være fare for vilt på banen som
kolliderer med tog.

3

Plassering av tverrslag i viktig ravinemiljø med store vegetasjonsverdier vil
medføre fare for bestandige konsekvenser på viktige naturtyper og tilknyttet
dyreliv. Konsekvensene vil være avhengig av hvordan tunnelportal og
beredskapsplass utformes.

3

17.

Farlig gods

Reisende og personer i
nærområdet skadet i
forbindelse med
brann/utslipp av farlige
stoffer som følge av ulykke
med farlig gods på banen

Gulskogen
stasjon

Godstrafikken på jernbanen innebærer en fare for ulykke med farlig gods ved
f.eks. avsporing eller av- og pålasting. Det er mange personer som beveger seg i
det området og det er et kjøpesenter i nærheten, konsekvensene kan derfor være
alvorlige ved en ulykke. Hvis et utslippet når Drammenselva og andre vassdrag vil
miljøet utenfor planområdet også kunne påvirkes

1

18.

Ekstrem
nedbør/
overvann

Gangkulvert ikke tilgjengelig
som følge av
oversvømmelse av
stikkrenner og bekkeinntak

Gulskogen
stasjon

Per dags dato er det ikke tilstrekkelig kapasitet på utslippsledninger eller
bekkeinntak til å håndtere et 200-årsregn. Store vannmengder som ikke håndteres
av overvannssystem kan ta alternative flomveier og oversvømme
stasjonsområdet. Det vil da være fare for at kulvert ved Gulskogen stasjon ikke er
tilgjengelig. Dette kan føre til at passasjerer ikke ankommer riktig plattform.
Risikoen vurderes som lav men tiltak for å sikre framkommelighet bør vurderes.

2

19.

Trafikksikkerhet

Personer på vei til/fra
plattform kolliderer med
syklister på hovedsykkelvei

Gulskogen
stasjon

Det planlegges for hovedsykkelvei langs Gulskogen stasjon. Syklister vil kunne
holde høy hastighet og det vil være mange personer som beveger seg til og fra
plattformene. Det er fare for kollisjon mellom syklister og reisende.

4

Det vurderes som sannsynlig at dette skjer i rush-tid på formiddag og
ettermiddag. Konsekvensene kan være hardt skadde personer.

Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
3
3. person:
1
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
1
3. person:
1
Ytre miljø:
3
Materielle
verdier:
1
3. person:
4
Ytre miljø:
3
Materielle
verdier:
3
3. person:
1
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
1
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
2
3. person:
2
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
1

R
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Risikoreduserende tiltak
-

Detaljert kartlegging av grunnforhold

-

Viltgjerder bør settes opp langs dagstrekningen frem
til broen
Krysningsområde

-

-

Plassere beredskapsplass, riggområder etc slik at de
ikke kommer i konflikt med viktige vegetasjonsverdier
Tilstrekkelig tettekrav

-

God beredskap for konsekvensreduksjon

-

Oppgradering av kryssende utslippsledninger og
overvannssystem

-

Tydelig avgrensning mellom stasjonsområde og
sykkelvei

-

Skilting

-

Sykkelvei bør vurderes i forhold til sikker
gangadkomst til stasjonen
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10.2 Anleggsfase
Nr.

Faretema

Uønsket hendelse

Lokasjon

Vurdering av årsaker, sannsynlighet og konsekvens

S

K

20.

Trafikksikkerhet

Parallelle anleggsaktiviteter

Vest for
Nybyen,
Sundland
øst og
Sundland
vest

Utbyggingen vil kunne skje samtidig med at E134 skal bygges om med nytt
løp i tunnel. Dette øker faren for trafikkulykker og minsket framkommelighet i
området for alternativ vest for Nybyen, Sundland øst og Sundland vest hvis
arbeidet skjer parallelt med utbygging av Vestfoldbanen.

2

3. person:
3
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
2
3. person:
3
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
3
3. person:
4

Også annen vegbygging vil kunne skje i samme periode som IC-utbyggingen

21.

Flom/
stormflo

Personskade som følge av
utglidning av masser pga.
vann i byggegrop

Drammen
stasjon

Stormflo i Drammenselva i forbindelse med anleggsarbeid vil kunne føre til
utglidning av masser med personskader og skader på nærliggende bygninger som
konsekvens. Problemer i forbindelse med stormflo er en kjent utfordring.

2

22.

Trafikksikkerhet

Personskade i forbindelse
med ombygging av Bybrua

Drammen
stasjon

Ved ombygging av Bybrua vil det være behov for omlegging av trafikk og bussruter.
Gang- og sykkelveier vil sannsynligvis også legges om i perioder. Dette kan utgjøre
en fare for trafikksikkerheten for 3. person i området.

3

Det vurderes sannsynlig at det skjer en ulykke siden det vil være mye aktivitet i
området over en lenger periode. Konsekvensen kan være alvorlig.
23.

24.

Trafikksikkerhet

Naturmiljø

Personskade i forbindelse
med ombygging av
stasjonsområdet

Akutt utslipp som skader
fugleliv

Drammen
stasjon

Drammen
stasjon

Utbyggingen av stasjonen og sporområdet krever omlegging av eksisterende gangog sykkelveger og vil sannsynligvis også gi noe redusert tilkomst for veitrafikk i
perioder. Det er mange personer som beveger seg i området og det vurderes som
sannsynlig at det kan skje en ulykke.

Akuttutslipp av kjemikalier kan føre til forurensning i Drammenselva. Hvis dette skjer
vinterstid kan det være fare for alvorlige konsekvenser på fuglelivet. Vinterstid er det
ikke uvanlig at deler av fjordsystemet fryser og store mengder fugl samler seg i de
strømsterke og isfrie områdene i nedre deler av Drammenselva.

3

2

Ytre miljø:
3

Sannsynligheten for akutt utslipp vurderes som lav forutsatt at rutiner og instrukser
følges. Konsekvensen på ytre miljø kan være alvorlig hvis utslipper skjer vinterstid.

25.

26.

Ekstrem
nedbør/overv
ann

Trafikksikkerhet

Personskade som følge av
utglidning av masser pga.
vann i byggegrop

Trafikkulykke i forbindelse
med omlegging av vei ved
etablering av byggegrop

Vest for
Nybyen

Vest for
Nybyen

Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
3
3. person:
4
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
3
3. person:
1

Ved alternativet åpen byggegrop for etablering av kulvert til tunnel, vil det etableres
dype og brede byggegroper. Ved mye nedbør vil det være fare for innsig av vann i
byggegrop på grunn av som følge av utilstrekkelig kapasitet på overvannsnettet.
Dette kan føre til ustabile masser og utglidning.

2

Ved alternativet åpen byggegrop for etablering av kulvert til tunnel, er det påkrevd å
legge om lokale veger. Det vil være fare for trafikkulykker som følge av endret kjøreog bevegelsesmønster.

2

Materielle
verdier:
1
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
3
3. person:
3
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
2
3. person:
4
Ytre miljø:
1

R

Risikoreduserende tiltak
-

Planlegging og koordinering av arbeider i forkant.

-

Tiltak for å sikre byggegropen

-

Fokus på å opprettholde gode gang- og sykkelveier i
anleggsfasen

-

Tydelig avsperringer og skilting av anleggsarbeider

-

Planer for trafikkavvikling utarbeides. Disse bør ses i
sammenheng med planleggingen av anleggsarbeidet

-

Fokus på å opprettholde gode gang- og sykkelveier i
anleggsfasen

-

Tydelig avsperringer og skilting av anleggsarbeider

-

Planer for trafikkavvikling utarbeides. Disse bør ses i
sammenheng med planleggingen av anleggsarbeidet
Ved arbeid nær elven bør det vurderes å legge ut
lenser
Oppsamling av avrenning fra anleggsområdet
Tiltak for å hindre mating av fugl fra promenaden
utenfor stasjonen i perioder med tungt anleggsarbeid
nært elva anbefales

-

-

Området avgrenses

-

Sikringstiltak

-

Installasjon av pumper for fjerning av overvann

-

Gode omkjøringsveier
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Lokasjon

Vurdering av årsaker, sannsynlighet og konsekvens

S

K
Materielle
verdier:
2

27.

Trafikksikkerhet

Trafikkulykke i forbindelse
med massetransport

Vest for
Nybyen

Massetransport vil gå tett inntil større boligområder og det er fare for konflikter med
nærmiljøet. Lokale veier vil bli berørt og siden det er både myke og harde trafikanter
som beveger seg i området vil faren for ulykker være til stede.
Sannsynligheten for at det skjer en ulykke vurderes som høy som følge av nærheten
til boligområder. Konsekvensen vil potensielt være alvorlig som følge av tung trafikk.

2

R
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Risikoreduserende tiltak
-

Alternative gang/sykkelvei slik at gående ikke forsøker
å krysse anleggsområdet

-

Tydelig avgrensing og skilting av anleggsområde

-

Planer for trafikkavvikling utarbeides. Disse bør ses i
sammenheng med planleggingen av anleggsarbeidet

3. person:
4

-

Ytre miljø:
2

-

Masse- og anleggstransport bør planlegges utenom
rushtiden, og særlig utenom tidspunktet da barn og
unge skal til skolen
Vurdere massetransport via hovedvei der dette er
mulig

Materielle
verdier:
2
28.

Adkomst for
utrykningskjøretøy

Utrykningskjøretøy kommer
ikke fram til ulykkessted

Vest for
Nybyen

Ved byggegrop kan det bli begrenset med plass for utrykningskjøretøyer.

2

Dersom ikke god omkjøring er etablert kan dette få konsekvenser for 3.person i
området.

3.person:
4
Ytre miljø:
2

-

Opprettholde veier i anleggsperioden

-

Dialog med nødetater

-

Detaljert kartlegging av grunnforhold

-

Sikring av byggegrop

-

Grunnforhold kontrolleres og kartlegges mer detaljert i
videre planfaser
Verneverdige bygninger må sikres etter antikvariske
prinsipper

Materielle
verdier:
4
29.

30.

31.

32.

3. person/
Grunnforhold

Personskade som følge av
utglidning av masser

Skred/ grunnforhold

Setningsskader på
bebyggelse nært inntil
anleggsområdet

Ekstrem
nedbør/overv
ann

3. person/
Grunnforhold

Personskade som følge av
utglidning av masser pga.
vann i byggegrop

Forbipasserende skades
som følge av utglidning av
masser og
anleggsmaskiner

Vest for
Nybyen

Vest for
Nybyen

Sundland øst

Sundland øst

Siden det er dårlige grunnforhold i området vil det være fare for utglidninger av
masser og anleggsmaskiner.

2

Det er dårligere grunnforhold i området og det er registrert kvikkleire etter kryssing
av eksisterende Vestfoldbane. Korridoren vil gå nære kulturmiljøet på Smithestrøm
gård. Det vil være fare for setningsskader på bebyggelse nært anleggsområdet i
forbindelse med bygging av Vestfoldbanen.

2

Ved alternativet åpen byggegrop for etablering av kulvert til tunnel, vil det etableres
dype og brede byggegroper. Ved mye nedbør vil det være fare for innsig av vann i
byggegrop på grunn av som følge av utilstrekkelig kapasitet på overvannsnettet.
Dette kan føre til ustabile masser og utglidning.

2

Siden det er dårlige grunnforhold i området vil det være fare for utglidninger av
masser og anleggsmaskiner. Konsekvensen ved en slik hendelse vurderes som høy
for 3. person og materielle verdier og liten for ytre miljø.

2

3.person:
3
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
2
3. person:
1

Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
3
3. person:
3
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
2
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
3

-

Området avgrenses

-

Sikringstiltak

-

Installasjon av pumper for fjerning av overvann

-

Området avgrenses med gjerde
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Lokasjon

Vurdering av årsaker, sannsynlighet og konsekvens

S

33.

Trafikksikkerhet

Personskade som følge av
omlegging av sykkelvei

Sundland øst

I alternativ Sundland øst må gang/sykkelvei over mot Strømsgodset kirke
flyttes/bygges om. Denne brukes av mange barn og unge siden det er lekeplass og
skole i nærheten. Det vil være mye trafikk rundt anleggsområdet, både med myke
og harde trafikanter involvert og faren for personskader på 3. person er derfor
tilstede.

2

34.

Trafikksikkerhet

Trafikkulykke i forbindelse
med massetransport

Sundland øst

Massetransport vil gå gjennom boligområder og det er fare for konflikter med
nærmiljøet. Lokale veier vil bli berørt og siden det er både myke og harde trafikanter
som beveger seg i området vil faren for ulykker være til stede.

2

35.

Adkomst for
utrykningskjøretøy

Utrykningskjøretøy kommer
ikke fram til ulykkessted

Sundland øst

Ved byggegrop kan det bli begrenset med plass for utrykningskjøretøyer.

2

Skred/ grunnforhold

Setningsskader på
bebyggelse nært inntil
anleggsområdet

36.

Dersom ikke god omkjøring er etablert kan dette få konsekvenser for 3.person i
området.

Sundland øst

Det er dårligere grunnforhold i området og det er registrert kikkleire. I området er det
registrert hus med verneverdi. Det vil være fare for setningsskader på bebyggelse
nært anleggsområdet i forbindelse med bygging av Vestfoldbanen

2

Materielle
verdier:
2
3. person:
4
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
2
3. person:
4
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
2
3.person:
4
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
4
3. person:
1

R

Risikoreduserende tiltak

-

Gode omkjøringsveier for gående og syklende
Planer for trafikkavvikling utarbeides. Disse bør ses i
sammenheng med planleggingen av anleggsarbeidet

-

Masse- og anleggstransport bør forlegges utenom
rushtiden, og særlig tidspunktet da barn og unge skal
til skolen bør unngås

-

Opprettholde veier i anleggsperioden

-

Dialog med nødetater

-

Grunnforhold kontrolleres og kartlegges mer detaljert i
videre planfaser
Verneverdige bygninger må sikres etter antikvariske
prinsipper

-

37.

Trafikksikkerhet

Trafikkulykke i forbindelse
med faseomlegginger

Sundland vest

Det vil i forbindelse med bygging av tunnel være behov for flere faser i
anleggsperioden. Forandringer i trafikkmønster i en lengre periode vil øke faren for
trafikkulykker.

2

38.

Trafikksikkerhet

Trafikkulykke i forbindelse
med massetransport

Sundland vest

Massetransport vil gå tett inntil større boligområder og det er fare for konflikter med
nærmiljøet. Lokale veier vil bli berørt og siden det er både myke og harde trafikanter
som beveger seg i området vil faren for ulykker være til stede.

2

39.

Adkomst for
utrykningskjøretøy

Utrykningskjøretøy kommer
ikke fram til ulykkessted

Sundland vest

Ved byggegrop kan det bli begrenset med plass for utrykningskjøretøyer.

2

Dersom ikke god omkjøring er etablert kan dette få konsekvenser for 3.person i
området.

K

Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
3
3. person:
4
Ytre miljø:
3
Materielle
verdier:
2
3. person:
4
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
2
3.person:
4
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
4
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-

Planer for trafikkavvikling utarbeides. Disse bør ses i
sammenheng med planleggingen av anleggsarbeidet

-

Masse- og anleggstransport bør forlegges utenom
rushtiden, og særlig tidspunktet da barn og unge skal
til skolen bør unngås

-

Opprettholde veier i anleggsperioden

-

Dialog med nødetater
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Lokasjon

Vurdering av årsaker, sannsynlighet og konsekvens

S

K

40.

3. person/
Grunnforhold

Forbipasserende skades
som følge av utglidning av
masser og
anleggsmaskiner

Sundland vest

Siden det er dårlige grunnforhold i området vil det være fare for utglidninger av
masser og anleggsmaskiner. Konsekvensen ved en slik hendelse vurderes som høy
for 3. person og materielle verdier og liten for ytre miljø.

2

-

Ekstrem
nedbør/overv
ann

Personskade som følge av
utglidning av masser pga.
vann i byggegrop

Sundland vest

Ved åpen byggegrop for etablering av kulvert til tunnel, vil det etableres dype og
brede byggegroper. Byggegropen vil etableres i flomutsatt området og ved mye
nedbør vil det være fare for innsig av vann i byggegrop på grunn av utilstrekkelig
kapasitet på overvannsnettet. Dette kan føre til ustabile masser og utglidning.

2

3.person:
3
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
3
3. person:
3
Ytre miljø:
1
Materielle
verdier:
2
3. person:
1
Ytre miljø:
4
Materielle
verdier:
1

3. person:
1

41.

42.

Naturmiljø

Blektjern dreneres /
vannstanden synker

Sundland vest

Tunnelen vil drives under Blektjern som er et populært friluftsområde. Det vil være
fare for at vannstanden i Blektjern påvirkes i forbindelse med driving av tunnelen.
Konsekvensene på naturmiljøet kan da være store.

2

43.

Skred/grunnf
orhold

Setningsskader på
bebyggelse nært inntil
anleggsområdet

Sundland vest

Det er dårligere grunnforhold i området og det er registrert kikkleire. Det vil være
fare for setningsskader på bebyggelse nært anleggsområdet i forbindelse med
bygging av Vestfoldbanen

2

44.

Trafikksikkerhet

Trafikkulykke i forbindelse
med massetransport

Pukerud

Massetransport vil gå tett inntil større boligområder og det er fare for konflikter med
nærmiljøet. Lokale veier vil bli berørt og siden det er både myke og harde trafikanter
som beveger seg i området vil faren for ulykker være til stede.

2

45.

Naturmiljø

Vannforekomst skades /
vannstanden endres

Pukerud

Tunnelen går under nedbørfelt til flere vannforekomster (Vannverksdammen,
Haddelandsdammen og Austadtjern) som er registrert som prioritert naturtype. Det
vil være fare for at vannstanden påvirkes i forbindelse med driving av tunnel.

2

46.

Skred/grunnf
orhold

Setningsskader på
bebyggelse nært inntil
anleggsområdet

Pukerud

Det er dårligere grunnforhold i området og det er registrert et tynt lag med kivvleiere.
Det vil være fare for setningsskader på bebyggelse nært anleggsområdet i
forbindelse med bygging av Vestfoldbanen

2

Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
3
3. person:
3
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
2
3. person:
1
Ytre miljø:
4
Materielle
verdier:
1
3. person:
1
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
3
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Risikoreduserende tiltak

-

Grunnforhold kontrolleres og kartlegges mer detaljert i
videre planfaser
Verneverdige bygninger må sikres etter antikvariske
prinsipper

-

Området avgrenses

-

Sikringstiltak

-

Installasjon av pumper for fjerning av overvann

-

Tilstrekkelige tettekrav til tunnelen må stilles

-

Grunnforhold kontrolleres og kartlegges mer detaljert i
videre planfaser

-

Masse- og anleggstransport bør forlegges utenom
rushtiden, og særlig tidspunktet da barn og unge skal
til skolen bør søkes unngått

-

Det må stilles tilstrekkelige tettekrav til tunnelen

-

Grunnforhold kontrolleres og kartlegges mer detaljert i
videre planfaser

Vestfoldbanen Drammen - Kobbervikdalen

Side:
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S

K

47.

Trafikksikkerhet

Trafikkulykke i forbindelse
med massetransport

Kobbervikdalen

Massetransport vil gå på lokalveier og det er fare for konflikter med nærmiljøet.

1

48.

Naturmiljø

Bestandige konsekvenser
på naturmiljø

Kobbervikdalen (160
km/t)

Den siste delen av tunnelstrekningen vil gå under et område med flere ravinebekker.
Det vil være fare for påvirkning på vannstanden i bekkene. Anleggsarbeidet vil også
kunne virke forstyrrende på dyreliv i nærområdet.

3

3. person:
4
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
2
3. person:
1
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
2
3. person:
1
Ytre miljø:
3
Materielle
verdier:
1
3. person:
4
Ytre miljø:
2
Materielle
verdier:
3

49.

Naturmiljø

Skader på naturmiljø i
forbindelse med
massetransport

Kobbervikdalen

Massetransport vil kunne komme i konflikt med ravinemiljø og ravinebekk i området.
Det vil være fare for konsekvenser på naturtypen ved fylling eller ved at f.eks. kanter
raser ut.

2

50.

Trafikksikkerhet

Trafikkulykke i forbindelse
med ombygging av
stasjonsområdet

Gulskogen
stasjon

Omlegging av eksisterende trafikk samt anleggsarbeider og anleggskjøretøy til og
fra anleggsområdene kan utgjøre en fare for trafikksikkerheten i området (biler,
sykler, gående), spesielt siden det vil være trafikk langs vei og bane tett inntil
anleggsarbeidene. Det er mange som beveger seg i området, blant annet går det
skolevei til Rødskog skole her, og det vil være fare for ulykker med alvorlig
personskade.

2
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Risikoreduserende tiltak
-

Vurdere å benytte hovedvei for massetransport der
dette er mulig

-

Det må vises aktsomhet ved arbeid i nærheten av
ravinedalene.
Det må stilles tilstrekkelige tettekrav

-

-

Særlig forsiktighet i forbindelse med bygging av vei
nær ravinebekk

-

Planer for trafikkavvikling utarbeides. Disse bør ses i
sammenheng med planleggingen av anleggsarbeidet

