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18/1295 Detaljreguleringsplan for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark 

Flomfare etter at Holmen er delvis eller fullt utbygd er overhodet ikke nevnt. 

Stormflo samtidig med nedbørsflom er ikke nevnt, fylling ved sykehuset vil føre til at flomvannet må 

flomme over land oppstrøms, dvs Drammen, eller nedstrøms, dvs. Lierstranda. 

Hvilke nivåer er brukt for maks havnivåstigning, høyeste stormflo og høyeste nedbørsflom? 

En jernbanebro mellom sykehuset og Brakerøya og hva som vil skje ved flom i forbindelse med den er 

ikke beskrevet. Den må bygges i plan med Holmen og Brakerøya og vil virke som et hinder ved flom 

og forverre skadevirkningene. VMU mener dette må være med i detaljreguleringen. 

VMU har sendt brev til Drammen kommune om  åpning av Nøstebekken og hvordan det kan gjøres, 

men vi har aldri fått svar på våre forslag. Vi ønsker kontafyllinger, restaurering av gruntvannsområder 

og randsonen rundt Nøstebekken med naturlig vegetasjon. 

Virkninger av erosjon på fylling langs Bragernesløpet er ikke beskrevet. 

Finnes det en liste over tidligere skred i dette området?  

Vi viser til Forprosjektrapport geoteknikk, dok.nr. NSD-8202-G-RA-002. 8.1.3 Oppsummering: er det 

planlagt å analysere satellittdata lenger tilbake i tid enn 3 år for å undersøke om vertikale setninger 

er konsolidert? 

VMU ber om at forurenset grunn blir renset i h.t. forurensningsgrad 2. 

Er det utført analyse av innsynkning av sykehustomta med radarinferometri eller InSAR? 

Vi finner ingen krav til grønne tak og vegger. Grønne tak ble nedstemt i bystyret etter et forslag fra 
MDG. I et sterkt trafikkert område som Brakerøya mener VMU at grønne tak er helt nødvendig for å 
rense lufta for pasientene. I tillegg vil det virke som fordrøyning ved store mengder nedbør og det er 
godt for pasientene å være omgitt av grønne planter. Vi mener derfor at det bør settes opp grønne 
vegger i tillegg til grønne tak. 
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Drammen fjernvarme skal pelefundamenteres, men bygget er allerede satt opp. Hvordan skal det 

gjøres? 

Med hilsen 

Petter Øijord (sign.)   John Tollefsen (sign.) 

Leder Vannmiljøutvalget  Sekretær Vannmiljøutvalget 
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