
     

  Klima- og miljøvernavdelingen  
  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

1  

Skjema for søknad om  

mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag  
Skjemaet sendes elektronisk til Fylkesmannen i Oslo og Viken, fmovpost@fylkesmannen.no.  
 

 

 

1 Generell informasjon 

 a Søker (tiltakshaver) 

 Navn: Drammen kommune 

Adresse: Pb 7500, 3008 Drammen 

Tlf.: 32 04 00 00 

e-post:  kommunepost@drammen.kommune.no     

 

 b Kontaktperson (søker eller konsulent) 

 Navn: Norconsult AS v/ Marthe-Lise Søvik 

Adresse: Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika 

Tlf.: 91791499 

e-post: Marthe-lise.sovik@norconsult.com 

 

 c Ansvarlig entreprenør (hvis kjent) 

 Navn:       

Adresse:       

Tlf.:       

 e-post:       

 

 

2 Beskrivelse av tiltaket ved mudring 

 a Type tiltak  b Lokalisering 

 Mudring fra land  Kommune: Drammen kommune 

 Mudring fra fartøy (lekter, båt) x Stedsnavn: Drammenselva, Drammen sentrum 

  Gnr/bnr: 114/1473 og 110/531 

  Koordinater 

(UTM): 

      

 

Legg ved kart i målestokk 1:50.000 (oversikt) og 1:1000 med inntegnet areal (lengde og bredde)  

på området som skal mudres. Eventuelle prøvetakingspunkter skal avmerkes på kartet. 

 

 c Formål 

 

 

 

 

 

 

Privat brygge    

 

Felles båtanlegg   

Infrastruktur   

Kabel/sjøledning 
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Annet forklar: Riving av eksisterende Drammen bybru, oppføring av både 

midlertidig bru og ny Drammen bybru (for kollektivtrafikk og 

myke trafikanter). Se vedlagt rapport/søknad. 

 

Dd d Mengde som skal mudres (oppgi også usikkerhet): 

Se detaljer i vedlagt rapport/søknad. 

19150 m3 ± ? m3 

 

 e Areal som berøres av tiltaket (vises også i kart): 

Se detaljer i vedlagt rapport/søknad. 

      m2 ±        m2 

 

 f Mudringsdybde (hvor dypt ned i sedimentet det skal 

mudres/til hvilken kotehøyde): 

Det skal mudres til maks 2,5 m for etablering av 

erosjonssikring i elva. Inne i spuntgropene skal det 

graves ut ned til 6,5 m dyp. Se detaljer i vedlagt 

rapport/søknad. 

 

Maks 6,5 m 

 g Vanndyp før tiltak 3-5 m. Ingen større endring før og etter 

tiltak. Heller større dyp enn mindre dyp 

– etterstrebe samme elvebunnsnivå. 

Ligger nå på ulik kotehøyde – må 

nødvendigvis bli noe endring. Omtalt i 

vedlagt rapport/søknad. 

 

 h Tiltaksmetode: Omtalt utførlig i vedlagt rapport/søknad 

 Gravemaskin, bakgraver  

 Grabbmudring  

 Sugemudring   

 Sprengning  

 Peling  

 Boring   

 Annet forklar: Ramming av spunt og peler 

 Analyser (sett kryss): 

Kvikksølv (Hg) x Nikkel (Ni) x Totalt organisk karbon 

(TOC) 

x  

Bly (Pb) x TBT x Tørrstoff x  

Kobber (Cu) x PAH x Kornfordeling x  

Krom (Cr) x PCB x Annet (angi nedenfor) x  

Kadmium (Cd) x Brommerte (PBDE, HBSD)  Skeletonema (maritim algevekst) i 

porevann 

 

Sink (Zn) x Perfluorerte (PFOS)  

 

                           Sedimentenes sammensetning (angi %): Omtalt og beskrevet i vedlagt søknad/rapport 

 i Prøvetaking av sedimentene på mudringslokalitet (analyserapport vedlegges søknaden) 

 

   Grus:         Skjellsand:         Leire:        

  Sand:         Silt:         Annet:        
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 j Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere forurensning: Beskrevet i vedlagt rapport/søknad. 

   

 

 k Beskriv planlagt disponeringsløsning for overskuddsmasser: 

Overskuddsmasser vil trolig leveres til godkjent avfallsmottak (som har tillatelse til å ta imot 

forurensede løsmasser/sedimenter). Se rapport/søknad i vedlegg. 

 

 l Tidsperiode for gjennomføring av tiltak: Fremdriftsplan er vedlagt rapport/søknad 

(Legg ved en tidsplan for gjennomføringen) 

 

 m Berørte eiendommer inkl. naboer: 

 

 

 

 

 

Eier: Gnr: Bnr: 

(Nordøstre elveløp) – tiltaksområde 114 1473 

(Sørvestre elveløp) - tiltaksområde 110 531 

(Bragernes torg) 114 1290 

(Øvre Strandgate) 114 6040 

 (Nedre Strandgate) 114 6066 

 (Oppstrøms elv nordøstre side) 114 1106 

 

    

  (Kap. 3 ikke aktuelt og dermed fjernet fra skjema)  

 

   

  
4 Lokale forhold 

 Beskriv følgende forhold på lokaliteten(e) i vedlegg: 

 

 a) Bunnforhold og sedimentenes beskaffenhet 

 

 b) Naturforhold 

 

 c) Områdets bruksverdi (fiske, rekreasjon, friluftsliv etc.)  

 

 d) Annen bruk av området (næringsinteresser)  

 

 e) Forurensningskilder i nærheten (aktive og historiske)  

 

 Alle punkter svart ut i vedlagte rapport/søknad. 
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5 Behandling av andre myndigheter ja nei 

 a Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området?   

Angi plangrunnlag: Reguleringsplan til behandling: Detaljregulering for den nye Bybrua og for 

midlertidig gang- og sykkelbru. Nasjonal arealplan-ID: 3005_20200002. 

 ja nei 

 b Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet lovverk i 

kommunen? (Hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved) 

 

  

 ja nei 

 c Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene?  

(Hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved) 

  

   ja nei 

 d Ved tiltak i vassdrag: Er tiltaket vurdert av Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) etter Lov om vassdrag og grunnvann 

(vannressursloven)? 

Informasjon til NVE er oversendt. 

  

 ja nei 

 e Ved tiltak i vassdrag: Er tiltaket vurdert av Fylkeskommunen etter Lov om 

laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)? 

Fylkesmannen er myndighet. 

 

  

Andre opplysninger som er av betydning for saken vedlegges søknaden 

 

6 Liste over vedlegg 

 Rapport «Søknad om tiltak i Drammenselva» dokumentummer R-YM-03 datert 26.10.2020 av 
Norconsult AS. 

  

  

  

 

 

 

Oslo,  12. nov 2020     

 

 

 

 

_________Marthe-Lise Søvik___________ 

Sted, dato Søkers underskrift 

 


