
Med hovedfokus på 2 planer som kommer til politisk behandling i februar:

• Områdereguleringsplan for Holmen

• Hensetting (parkering) av persontog

Samordnet utvikling av bysentrum og jernbane 
i Drammen kommune



Agenda:

1. Bakgrunn - avhengigheter mellom de ulike prosjekter

2. Reguleringsplan for Holmen

3. Hensetting (parkering) av persontog

Samordnet utvikling av bysentrum og jernbane 
i Drammen kommune
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Samarbeidsavtale 1: Undertegnet 01.02.2012 

Holmen-forhold til samarbeidsavtaler med jernbaneaktører 
(Jernbaneverket,Rom eiendom, NSB)



- Utvidelse skal legge til rette for annen byutvikling 

Holmen er et viktig element for å oppnå 

sentrumsutvikling og utvikling av jernbane:



5

• Ny Drammen stasjon

• Ny Gulskogen stasjon

• Nytt dobbeltspor mellom stasjonene 

• 6 km fjelltunnel

• 275 m løsmassetunnel

• 700 m kulvert

InterCity Vestfoldbanen – ny hovedpulsåre i 
jernbanesystemet

2018: Godkjent reguleringsplan

2018-19: Grunnerverv

2018-19: Forberedende arbeider

2019: Byggestart hovedarbeider

2024: Drammen stasjon ferdig

2025: Ferdig anlegg i drift



Bruene er det gjenstående svake leddet i kjeden for å få flest 
mulig passasjertog til Drammen.

Strekning med 
kapasitetsutfordringer på grunn av 
godstogtrafikk mellom Holmen og 
Sundland samt Lierstranda-
Sundland

Plan for Holmen bidrar til løsning
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Eksisterende togparkering i Drammen – plasser til 
20 togsett forsvinner med IC-utbyggingen
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• Vedtatt i Bystyret i tidligere Drammen 3.9.2019

• Etableres i 2021 – DA LEGGES NYBYEN GODSTERMINAL NED

• Må fjernes i 2024 når ny vestfoldbane tas i bruk – DA ETABLERES BOLIG/ NÆRING

Hensetting – reguleringsplan vedtatt for 
midlertidig hensetting i Nybyen (20 togsett)



Holmen – vesentlig for den totale kabalen  
Utvidelse av spor nødvendig for å flytte virksomhet samt effektivisere

BaneNOR sin 
motivasjon: 
Effektivisere 
hovedspor + evt. 
godshåndtering.

Kommunen sin 
motivasjon: Frigjøre 
andre arealer – også 
sporkapasitet på 
Sundland
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Spor som må fjernes for nytt sykehus



Spor som må frigjøres for nytt 
sykehus
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Bane NOR ønsker å utvide jernbaneterminalen på 
Holmen. Det er avsatt midler i Statsbudsjett 2020 til 
detaljplanlegging. Planlagt utbygging 2022  - 2024.

En jernbaneterminal på Holmen vil kunne frigjøre 
eksisterende spor på Sundland.

Disse sporene kan dekke en del av hensettingsbehovet 
etter 2024, midlertidig eller permanent.

Hensetting av tog i Drammensområdet

Må ses i sammenheng med reguleringsplan for Holmen



Holmen
Områderegulering med konsekvensutredning



2015 Utfylling lagt inn i kommuneplanens arealdel

20.3.2018 Førstegangsbehandling av planforslag i 
formannskapet

27.8.2019 Lagt fram for 2.gangsbehandling. Vedtak i 
formannskapet:

Saken utsettes for behandling i nytt 
kommunestyre

Hensetting av tog i Drammensområdet

Status for reguleringsplan for Holmen



Forslag reguleringsplan (20.03.2018) 



Høringsprosess 

• Forslag til områderegulering for Holmen ble lagt ut til offentlig ettersyn 
etter 1. gangs behandling i formannskapet 20.03.2018 med 
opprinnelig frist 23.05.2018. Det er siden gitt fristforlengelse til 
offentlige instanser og naboer som har søkt om dette. 

• Totalt 41 uttalelser til planforslaget.
- Offentlige instanser: 13
- Interesseorganisasjoner: 4
- Grunneiere, naboer: 24

• Innsigelser til planforslaget fra Statens vegvesen, Kystverket sørøst og 
NVE.  



Høringsprosess 

Hva er hovedpunktene i innsigelsene:

• Statens vegvesen
- Trafikale forhold

- Vegkapasitet
- Tilrettelegging for gående/syklende

- Planforslaget legger opp til kontorformål (Felt 2)
- Tilrettelegging for ny bru fra Tangen til Holmen i en fremtidig situasjon

• Kystverket sørøst
- Legger for store begrensninger for utnyttelse av havneområdene, 

spesielt mht krav om veiutbygging
- Støy må ikke bare vurderes for havna, men også vei og bane

• NVE
- Krav til alternativ utfylling med bedre hydraulisk form og som ikke gir 

virkninger på flom, erosjon og skred. Dette må dokumenteres.



Revidert utkast til reguleringsplan

• Utfyllingen er endret
- Utfyllingen er vesentlig redusert med 155 da (55%)
- Utfyllingen er endret for å skape bedre hydrauliske forhold
- Forholdene knyttet til flom, erosjon og skred er bearbeidet og analysert.  

Uavhengig kontroll er gjennomført

• Trafikkskapende virksomhet er begrenset
- Gjennom redusert utfylling er potensialet for økning av biltrafikken 

redusert. 
- Det legges ikke opp til kontorvirksomhet (Felt 2)
- Det skal utarbeides en detaljregulering for nytt utfyllingsområde før 

dette kan bebygges

• Planområdet er justert og tilpasset omkringliggende planer for 
eksisterende og fremtidig vegsystem



Revidert utkast til reguleringsplan 



Revidert utkast til reguleringsplan 



Status Holmen:
- Eksisterende fylling 



Hensetting (parkering) av 
persontog i 

Drammensområdet
Orientering til formannskapet 21. januar 2020



Sundhaugen (8 plasser)

Skamarken (12 plasser)

Drammen stasjon –
natthensetting av 5 tog på spor

Hensetting av tog i Drammensområdet

Bane NOR ønsker en helhetlig plan for hensetting i Drammen

Utfordring med plasser som 
forsvinner ved IC-utbygging 
eller er uønsket:



2020

Planprogram («plan for planen»)

21. januar Formannskapet, orientering om planprogrammet

Februar Sluttbehandling av planprogrammet

Kommunedelplan

Vår 2020 Førstegangsbehandling av kommunedelplan

Høst 2020 Sluttbehandling av kommunedelplan

2021-2022

Detaljreguleringsplan

Hensetting av tog i Drammensområdet

Planlagt framdrift for planprosessen



Planprogram

• Krav i plan og bygningsloven om planprogram for alle 
regionale planer og kommuneplaner, og for 
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn

• Et planprogram viser
• Hvordan det arbeidet organiseres.

• Hvilke alternativer og tema som skal belyses

• Hvilke konsekvenser som skal utredes

• Hvordan prosessen gjennomføres med høringsfrister og 
medvirkning.

6.12.2011 25



Hensetting av tog i Drammensområdet

Siling av alternativer er en del av prosessen med et planprogram



Hensetting av tog i Drammensområdet

Opprinnelig geografisk avgrensning



Gjennom forstudiet ble antall 
alternativer silt fra 14 ned til 8

Disse alternativene ble vedtatt lagt 
ut til offentlig høring av Bystyret i 
tidligere Drammen og 
kommunestyret i Nedre Eiker

Hensetting av tog i Drammensområdet

Forstudie gjennomført i 2018



Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn i tidligere Drammen kommune 
19.03.2019

1. Formannskapet gir sin tilslutning til at Bane NOR legger forslag til planprogram for kommunedelplan med 
konsekvensutredning for hensetting av tog i drammensområdet, datert 19.2.2019, ut til offentlig ettersyn, under 
forutsetninger av at alle 8 alternativer tas med i forslag til planprogram. Det endelige vedtaket av planprogrammet 
vil fastsette hvilke av disse 8 alternativene som skal utredes i den kommende kommunedelplanen.

2. Alle alternativer skal utredes like grundig. Drammen kommune forutsetter at ytterligere siling av alternativer fram 
mot endelig vedtak av planprogrammet skjer i samråd med begge kommunene. 

3. Dersom Nedre Eiker kommune ikke gjør tilsvarende vedtak, trekker Drammen kommune sin tilslutning til at 
planprogrammet kan legges ut til offentlig ettersyn. 

4. Drammen kommune gir følgende signal til Bane NOR: 
a. Drammen kommune kan ikke akseptere alternativet Sundland som beslaglegger areal som er avsatt til 

byutvikling. Drammen kommune forutsetter at Sundland siles ut som alternativ før planprogrammet kan 
sluttbehandles. 

b. Drammen kommune er svært skeptisk til alternativet Kleggen, men aksepterer at Kleggen kan utredes som et 
av flere alternativer i kommunedelplanen. 

c. Drammen kommune er svært skeptisk til alternativet Fjellhall Pukerud slik det er vist i forslaget til planprogram, 
da det tar mye areal på Kleggen som er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. Drammen kommune 
aksepterer likevel at alternativet utredes som et av flere alternativer i kommunedelplanen.

5. Drammen kommune støtter signalene som gis av Nedre Eiker kommune til Bane NOR til alternativer som ligger i 
Nedre Eiker. 



Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn i tidligere Nedre Eiker kommune 
13.03.2019

• Kommuneplanutvalget gir sin tilslutning til at Bane NOR legger forslag til planprogram for kommunedelplan med 
konsekvensutredning for hensetting av tog i Drammensområdet, datert 19.2.2019, ut til offentlig ettersyn, under 
forutsetninger av at alle 8 alternativer tas med i forslag til planprogram. Det endelige vedtaket av planprogrammet 
vil fastsette hvilke av disse 8 alternativene som skal utredes i den kommende kommunedelplanen.

• Alle alternativer skal utredes like grundig. Nedre Eiker kommune forutsetter at ytterligere siling av alternativer fram 
mot endelig vedtak av planprogrammet skjer i samråd med begge kommunene.

• Dersom Drammen kommune ikke gjør tilsvarende vedtak, trekker Nedre Eiker kommune sin tilslutning til at 
planprogrammet kan legges ut til offentlig ettersyn.

• Nedre Eiker kommune gir følgende signal til Bane NOR:
a. Rangering og utsiling av alternativer har begynt på et for tidlig stadie i planprosessen.
b. Nedre Eiker kommune er negativ til at alternativet Ryggkollen siles ut før planprogrammet skal sluttbehandles.
c. Nedre Eiker kommune er negativ til alternativer som i hovedsak baserer seg på areal med svært verdifull 

landbruksjord, når det finnes alternativer. 
• Nedre Eiker kommune støtter signalene som gis av Drammen kommune til Bane NOR til alternativer som ligger i 

Drammen.



Hensetting av tog i Drammensområdet

Alternativer som har vært ute på høring i planprogramfasen

Langum

Daler

Pukerud fjellhall



Følgende hovedtema er spilt inn i høringsfasen:

• Hensynet til jordvern

• Merskapt transport og atkomstløsninger

• Trafikksikkerhet

• Støy

• Hensynet til mineralressurser

• Hensynet til flom, overvann og skredfare

• Hensynet til verdifulle fuglearter

• Områder nær Drammen og Gulskogen stasjon bør benyttes til byutvikling

Hensetting av tog i Drammensområdet

De mest vesentlige innspill i høringsfasen



Bane NOR og 
rådmannen er innstilt 
på at alle 
alternativene som 
minst én av partene 
ønsker tatt med 
videre blir med inn i 
kommunedelplanen 
gjennom fastsettelse 
av planprogrammet.
Ingen av alternativene 
er konfliktfrie, men 
den videre 
utredningen vil vise 
hvilken som 
anbefales.

Bane NORs anbefaling Rådmannens anbefaling
Felles enighet om hvilke 
alternativer som anbefales tas 
med videre / anbefales siles ut

Sundland
Bane NOR anbefaler at 
alternativet tas med videre.

Rådmannen anbefaler at alternativet siles ut, i 
henhold til Drammen formannskaps vedtak 
19.3.2019.

Anbefaler at Sundland tas med 
videre

Kleggen
Bane NOR anbefaler at 
alternativet tas med videre.

Rådmannen er svært skeptiske til alternativet, men 
aksepterer at det tas med videre.

Anbefaler at Kleggen tas med 
videre

Pukerud 
fjellhall

Bane NOR anbefaler at 
alternativet siles ut.

Rådmannen er i utgangspunktet positive til fjellhall, 
men svært skeptiske til plasseringen av 
tilførselssporet slik det er vist. Kommunene 
aksepterer at alternativet siles ut.

Anbefaler at Pukerud fjellhall 
siles ut

Pukerud
Bane NOR anbefaler at 
alternativet tas med videre.

Rådmannen er enige i at alternativet kan tas med 
videre.

Anbefaler at Pukerud tas med 
videre

Langum
Bane NOR anbefaler at arealet 
siles ut.

Rådmannen er enige i at alternativet kan siles ut. Anbefaler at Langum siles ut

Narverud
Bane NOR anbefaler at 
alternativet tas med videre.

Rådmannen er enige i at alternativet kan tas med 
videre under forutsetning om endret plassering som 
reduserer tap av landbruksareal. 

Anbefaler at Narverud tas med 
videre

Daler
Bane NOR anbefaler at 
alternativet siles ut.

Rådmannen er enige i at alternativet kan siles ut. Anbefaler at Daler siles ut

Ryggkollen
Bane NOR anbefaler at 
alternativet siles ut.

Rådmannen anbefaler at alternativet tas med 
videre, i henhold til Nedre Eiker 
kommuneplanutvalgs vedtak 13.3.2019. 

Anbefaler at Ryggkollen tas med 
videre

Hensetting av tog i Drammensområdet

Forslag til planprogram siler ned til 5 alternativer



Hensetting av tog i Drammensområdet

Forslag i planprogrammet – alternativer som utredes videre



• Alternativene for hensettingsanlegg utredes også med mindre kapasitet enn 36 
persontogsett. Det påviste behovet for hensetting av tog som har sin reelle 
endestasjon i Drammen legges til grunn for dimensjoneringen.

• Hensetting av arbeidsmaskiner som erstatter dagens spor på Tangen og Brakerøya 
tas med i dimensjoneringen

• Bruk av eksisterende sporområde på Sundland utredes som en del av 
hensettingskapasiteten.

• Etappevis utbygging for de ulike alternativene utredes.

• En samordning av hensetting med planen for dobbeltspor Drammen-Mjøndalen 
utredes for å optimalisere jernbaneprosjektenes totalinngrep og kostnader.

Hensetting av tog i Drammensområdet

Tilleggsmomenter som foreslås tatt med i planprogram



Alternativene for hensetting vest for 
Gulskogen stasjon trenger et ekstra 
(tilførsels)spor fra Gulskogen stasjon. 
Dette sporet, med tilhørende 
veiomlegginger, vil kunne være en 
begynnelse på dobbeltspor til 
Mjøndalen og etter hvert Hokksund / 
Kongsberg.

Det er ikke satt av midler i NTP til 
dobbeltspor Gulskogen - Hokksund

Hensetting av tog i Drammensområdet

Må ses i sammenheng med dobbeltspor Gulskogen - Hokksund


