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Dagens transformatorstasjon

Søknad om konsesjon
• Glitre Energi Nett AS har søkt NVE om konsesjon til å bygge ny transformatorstasjon på Sundland.
• Bakgrunnen er behovet for økt og sikrere strømforsyning i området, i tillegg har dagens stasjon et
fornyelsesbehov. Glitre vil derfor bygge en ny og moderne transformatorstasjon på Sundland som
ivaretar fremtidige behov. Den nye stasjonen vil også erstatte dagens stasjon på Grønland.
• Glitre søker i medhold av Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk
av energi m.m. (energiloven) § 3-1 om konsesjon for bygging og drift.
• Anlegg etter energiloven § 3-1 er unntatt fra bestemmelser i plan og bygningsloven (jf. §1-3). Det
skal derfor ikke lages reguleringsplan eller byggesøknad.

• NVE ber om synspunkter på Glitres planer, og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.
• Høringsfristen til NVE er 13. desember

Alternativer som er vurdert på Sundland
Alternativ 1: Bygge Nye Sundland transformatorstasjon der det gamle bygget står i dag. Det innebærer at
eksisterende bygg må rives. Alternativet vil også kreve at det etableres et midlertidig og forenklet anlegg for å
ivareta forsyningen i anleggsperioden.
Alternativ 2: Bygge Nye Sundland transformatorstasjon på vestsiden av eksisterende bygg, slik at deler av dette
kan bevares.

Alternativ 3: Bygge Nye Sundland transformatorstasjon på vestsiden av eksisterende bygg, for deretter å rive
det gamle stasjonsbygget.

Glitre har kun søkt
konsesjon på alternativ
1, alternativ 2 og 3 er
vurdert av Glitre som
uaktuelle.

Plassering
og
utforming

Glitres vurdering av dagens
transformatorstasjon på Grønland
Dersom det bygges ny
transformator-stasjon
på Sundland, er det ikke
lenger behov for dagens
transformator-stasjon
på Grønland.

Glitres vurdering av gamle Sundland
transformatorstasjon
• Gamle Sundland transformatorstasjon eies og driftes av Glitre. Stasjonen er bygget ut i
flere faser (1911 – 1955).
• Bygget preges av stor slitasje, og bygningskroppen fra 1955 preges av forvitring og mulig
armeringskorrosjon grunnet for liten overdekning på armeringen (Sweco, 2017).
• Det er utarbeidet kostnadsestimater for å rehabilitere bygget for videre drift. Bevaring av
bygget vil kreve omfattende opprusting og fremtidig vedlikehold hvis det skal tilfredsstille
gjeldende krav til HMS.
• I tillegg vil alternativet det nå søkes konsesjon på gi en vesentlig bedre løsning med hensyn
til fremtidig nettutvikling. Dette gjør at Glitre ønsker å rive dagens Sundland
transformatorstasjon og erstatte den med en ny stasjon.

Byantikvarens vurdering
• Byantikvaren mener at dette sentrale Drammenskulturminnet må bevares. Det kan
vurderes å rive det bakenforliggende tilbygget fra 1955, dersom det er nødvendig
av hensyn til gjenbruk av de eldre bygningsvolumene eller utnytting av tomta.
• Ny trafostasjon kan bygges slik det foreslås i mulighetsstudien fra
Kulturminnekompaniet/Felix arkitekter eller man kan gjenbruke eksisterende
trafostasjon som også kan bygges på. I begge tilfellene må det settes høye krav til
arkitektonisk kvalitet.

• Bærekraft er viktig i kulturminnevernet og gjenbruk står derfor helt sentralt. Å rive
et så stort volum for å bygge nytt, er ikke bærekraftig. Skal delvis eller hel riving
vurderes må det settes krav om klimagassregnskap både i forhold til de kortsiktige
og langsiktige klimamålene, før saken behandles.

Rådmannens vurdering
• Det støttes at plasseringen av ny trafostasjon skal være på Sundland og at Grønland
trafostasjon da avvikles, men at bygget fra 1918 beholdes
• Rådmannen ser ikke at behovet for riving av hele bygget er tilstrekkelig begrunnet i
konsesjonssøknaden:
- Det er små kostnadsforskjeller mellom alternativene
- Det totale verdi-regnskapet tar ikke for seg tapet av bygg med høy bevaringsverdi,
verken som symbol-verdi, eller som et sjeldent og autentisk objekt som forteller en
viktig historie
- Klimaregnskapet omtales ikke – riving av all bebyggelse med nybygg, versus
beholde bygget fra 1918 med nybygg – sett i et 30-års perspektiv
- Tomten er stor, 7,7da – har plass til både bygget fra 1918 og nybygg

Rådmannens vurdering (2)
• Drammen kommune ber NVE anvende § 3-5, pkt. 4 i energiloven ved
behandling av konsesjonen – den tilsier at departementet har anledning til å
fastsette vilkår for konsesjon etter § 3-1 for å unngå skader på natur og
kulturverdier.
- slik at konsesjonen gis kun for en løsning med delvis riving, der bygget
fra 1918 beholdes.
- og at det åpnes for at vernehensyn i forbindelse med delvis riving og
nybyggets utforming ivaretas gjennom byggesakssøknad, eller ved at
den konkrete løsninger vurderes av uavhengige fagkyndige før
tillatelse/konsesjonen gis.

Videre prosess
• Rådmannen vil gi en høringsuttalelse til NVE basert på vurderinger i denne
presentasjonen, samt eventuelle innspill fra Hovedutvalget for tekniske
tjenester.
• Sak kan hvis ønskelig legges frem i ekstraordinært møte i hovedutvalget som i
så fall kan berammes før kommunestyremøtet 14 desember. Rådmannen ber
NVE om 2 dagers utsettelse eller sender uttalelse med forbehold om politisk
behandling

