
Detaljregulering for hensetting 
av tog på Sundland

Orientering for formannskapet 8. juni 2021



Kommunestyrets vedtak 9.2.2021 (1)

1. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i 
Drammensområdet vedtas for alternativ Sundland byggetrinn 1 i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 11-15, i henhold til plankart og planbestemmelser datert 30.11.2020. 

2. Drammen kommune forutsetter at Bane NOR, i tråd med brev datert 30.11.2020, 
gjennom arbeidet med detaljreguleringsplan:

a. optimaliserer fotavtrykket av hensettingsanlegget, med sikte på reduksjon av arealbeslag til 
permanent togparkeringsanlegg.

b. opphever båndleggingen av «Bankesporene» i vedtatt områdereguleringsplan for Sundland.

3. Drammen kommune forutsetter at Bane NOR, i tråd med brev datert 30.11.2020, 
opphever båndleggingen av midlertidig anlegg- og riggområder på Sundland (RIGG7) og 
Arbojordet (ANLEGG og RIGG8) senest når ny Vestfoldbane tas i bruk, slik at områdene 
kan byutvikles.



Kommunestyrets vedtak 9.2.2021 (2)

4. Drammen kommune anmoder Bane NOR Eiendom om snarlig oppstart av 

detaljregulering for sentrumsbebyggelse på den gjenværende delen av felt A1 på 

Sundland.

5. Båndlegging av alle de andre hensettingsalternativene oppheves gjennom vedtak 

av denne planen

6. Drammen kommune forutsetter at en eventuell fremtidig fase 2 tar utgangspunkt 

i arealer fra Ryghkollen og vestover. 

7. Detaljregulering ses i sammenheng med gjennomføring av planen for intercity for 

Drammen- Gulskogen 



Fotavtrykk i tråd med vedtatt kommunedelplan

Rød skravur
Arealer som skal 
brukes permanent 
til togparkering og 
serviceområde for 
togparkeringen 

Stiplet sort linje
Midlertidig rigg-
og anleggsområde



Fotavtrykk i tråd med vedtatt kommunedelplan



Illustrasjon av hensettingsanlegg



Arealbehov nytt hensettingsanlegg



Plankart



Rekkefølgekrav før offentlig ettersyn
Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn skal følgende rekkefølgekrav innarbeides i planbestemmelsene:

Gang- og sykkelundergang Vintergata
Før hensettingsanlegget tas i bruk skal regulert gang- og sykkelundergang Vintergata være ferdigstilt. 

Sundlandgata
Før hensettingsanlegget tas i bruk skal midlertidig trasé for Sundlandgata være ferdigstilt fra Vintergata til dagens adkomst
til Sundland.

Adkomst
Før hensettingsanlegget tas i bruk skal permanent adkomst fra felt o_SKV være ferdig opparbeidet, og midlertidig adkomst 
fra Vintergata skal være fjernet.

Overvann / flom
Det skal gjennomføres tredjepartsvurdering av overvann/flom i fagrapport VA og drenering, og nødvendige rekkefølgekrav 
til overvannsløsninger og flomveier skal utarbeides og innarbeides i bestemmelsene.



Adkomstforhold



Permanent 
adkomst

Adkomstforhold



Nytt trafikksystem gir rammebetingelser for alle planer i området

• Alle planer på 
Sundland/Gulskogen 
har krav i forhold til 
samferdselssystem

Vedtatt samferdselssystem for Sundland



Sundland/Gulskogen – vedtatte reguleringsplaner ivaretar samferdselssystemet 
på Gulskogen – hensettingsprosjektet må tilpasse seg dette og bidra

Reguleringsplaner vedtatt i 

2015 og 2018

13



Overvann

Flere prosjekter på 
Sundland har ulike krav i 
forhold til overvann –
krav må også stilles til 
hensettingsprosjektet

3 parts kontroll og 
bestemmelser nødvendig



Gang- og sykkelundergang Vintergata

Sundlandveien

Rådmannen foreslår å 
legge inn en 
rekkefølgebestemmelse 
om at 
fotgjengerundergang i 
Vintergata etableres 
samtidig med 
Hensettingsprosjektet
blant annet fordi det blir 
vanskeligere å etablere 
dette i ettertid på grunn 
av hensettingsanlegget
og sporomleggingen. 



Sporplan for sporfornyelse på Sundland



Sporplan for arbeider på Sundland

Merknad fra BaneNOR som gjelder vedlegg 17 i saksfremlegget (sporplan):

Det vedlegges godkjent (23.4.21) og gjeldende sporplan, UVB-03-Y-10202.
Som det fremgår av planen skal BaneNOR gjøre en rekke bytte av eksisterende sporveksler grunnet 
elde og slitasje. Dette er veksler som ikke er kompatible med forestående ERTMS utbygging. 
Det presiseres at arbeidet gjøres i et eget fornyelsesprosjekt og ikke av UDK og er avgrenset mellom 
km 54.0 og km 55.0.
Arbeidene er merket med rosa og grønt i den vedlagte sporplanen.

Vi ber Drammen kommune videreformidle denne informasjon ifm den politiske behandlingen.

Kommentar fra Rådmannen: Den nye utgaven av sporplanen endrer ikke det prinsipielle i saken, og 
er i tråd med det vi har oppfattet er sporendringene.



BaneNOR eiendom har startet planprosessen for sitt 
eiendomsutviklingsprosjekt

Illustrasjoner fra planinitiativ


