
Kommunedelplan for togparkering i 
Drammensområdet

Orientering til formannskapet 1. desember 2020



Formannskapets vedtak 09.06.2020

1. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet med 
plankart datert 27.04.2020, og planbestemmelser og retningslinjer daterte 27.04.2020 legges ut 
til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven §11-14. 

2. Før planen vedtas, skal det foreligge utdypende dokumentasjon av følgende forhold: 

a. Dimensjoneringsgrunnlaget for behovet for hensetting i Drammensområdet totalt sett og i henholdsvis 
byggetrinn 1 og byggetrinn 2. Det påviste behovet for hensetting av tog som har sin reelle endestasjon i 
Drammen skal legges til grunn for dimensjoneringen. 

b. Oppdeling av investeringskostnadene for de ulike alternativene, spesielt sett i forhold til sannsynlig 
fordeling av kostnadene på arealverdi, veiomlegginger og tilførselsspor som «forskuttering» av nytt 
dobbeltspor til Hokksund. 

c. Drammen kommune ser Sundland som uaktuelt alternativ - og mener hensetningen skal legges til 
Ryghkollen, Pukerud eller en kombinasjon av disse. 
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Togparkering: Alternativene som har vært utredet
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Samlet anlegg Sundland (byggetrinn 1+2)

Samlet anlegg Kleggen (byggetrinn 1+2)

Samlet anlegg Pukerud (byggetrinn 1+2)

Samlet anlegg Narverud (byggetrinn 1+2)

Samlet anlegg Ryggkollen (byggetrinn 1+2)

Delt anlegg Sundland (BT1) + Kleggen (BT2)

Delt anlegg Sundland (BT1) + Pukerud (BT2)

Delt anlegg Sundland (BT1) + Narverud (BT2)

Delt anlegg Sundland (BT1) + Ryggkollen (BT2)



Sundland, byggetrinn 1 og 2
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Figurer hentet fra 
planbeskrivelsen



Sundland, delt løsning, byggetrinn 1
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Figurer hentet fra 
planbeskrivelsen



Kleggen, byggetrinn 1 og 2
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Figurer hentet fra 
planbeskrivelsen



Kleggen, delt løsning, byggetrinn 2
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Figurer hentet fra 
planbeskrivelsen



Pukerud, byggetrinn 1 og 2
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Figurer hentet fra 
planbeskrivelsen



Pukerud, delt løsning, byggetrinn 2
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Figurer hentet fra 
planbeskrivelsen



Narverud, byggetrinn 1 og 2
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Figurer hentet fra 
planbeskrivelsen



Narverud, delt løsning, byggetrinn 2
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Figurer hentet fra 
planbeskrivelsen



Ryggkollen, byggetrinn 1 og 2
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Figurer hentet fra 
planbeskrivelsen



Ryggkollen, delt løsning, byggetrinn 2
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Figurer hentet fra 
planbeskrivelsen



Mulighetsrommet er begrenset etter høringsfasen

Alternativ Fylkesmannen Bane NOR
Viken fylkes-

kommune

Samlet anlegg Sundland (byggetrinn 1+2)

Samlet anlegg Kleggen (byggetrinn 1+2) Innsigelse Dialog

Samlet anlegg Pukerud (byggetrinn 1+2) Innsigelse Innsigelse

Samlet anlegg Narverud (byggetrinn 1+2) Innsigelse Innsigelse Innsigelse

Samlet anlegg Ryggkollen (byggetrinn 1+2) Innsigelse Innsigelse Innsigelse

Delt anlegg Sundland (BT1) + Kleggen (BT2) Innsigelse Dialog

Delt anlegg Sundland (BT1) + Pukerud (BT2) Innsigelse Dialog

Delt anlegg Sundland (BT1) + Narverud (BT2) Innsigelse Innsigelse Innsigelse

Delt anlegg Sundland (BT1) + Ryggkollen (BT2) Innsigelse Innsigelse Innsigelse
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Innsigelser - dialog med Fylkesmannen
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• Fylkesmannen har innsigelse til alle andre alternativer enn Sundland, med begrunnelse i 
forhold til jordvern

• Fylkesmannens innsigelse omfatter også områder som er allerede er avsatt til bolig i 
kommuneplanens arealdel.

• Rådmannen har derfor hatt dialog med Fylkesmannen om denne delen av innsigelsen

• Rådmannen anmodet Fylkesmannen i brev 06.10.2020 om å trekke sin innsigelse på 
Kleggen og Pukerud.

• Fylkesmannen har i brev til kommunen 09.11.2020 opprettholdt sin innsigelse til Kleggen 
og Pukerud, og har dermed fortsatt innsigelse til alle andre alternativer enn Sundland.



Kapasitet - antall togsett (1)

• Hovedandelen av togsettene som planlegges parkert i Drammen er Flytog.

• Flytoget har i offentlig ettersyn uttalt seg til forslaget til kommunedelplan.

• Alle togsett vedlikeholdes i eget verksted i Lodalen. 

• De ser det som problematisk hvis flytogets base flyttes til Drammen.

• Bane NOR har kommentert uttalelsen, og peker på at Flytogets merknad beskriver 
en «nåsituasjon» for Flytogets drift.

• Flytoget har en driftsavtale som løper til 2028, driftsavtalen er til vurdering i 
Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet.

• Behov for byggetrinn 2 for hensetting utløses hovedsakelig av mulige 
tilbudsforbedringer med ny Oslo-tunnel. Ny Oslo-tunnel er anslått til å være ferdig 
bygget etter 2040.
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Kapasitet - antall togsett (2)

Rådmannen mener at det fortsatt er stor usikkerhet om hvor mange tog som 
vil få sin endestasjon i Drammen. Dette gjelder i særdeleshet byggetrinn 2.

Rådmannen vurderer derfor at:

• Byggetrinn 1 bør optimaliseres i reguleringsplanfasen med sikte på reduksjon av det 
totale fotavtrykket

• Byggetrinn 2 bør ikke planlegges eller båndlegges nå, da det er usikkert om det er et 
behov utover byggetrinn 1 i Drammensområdet.
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Dialog med Bane NOR

Bane NOR åpnet i sitt brev til kommunen 5.10.2020 for en dialog om de 
alternativene de ikke hadde innsigelse til. Rådmannen og Bane NOR har de 
siste ukene drøftet følgende temaer:

• Størrelsen på byggetrinn 1 for hensetting, optimalisering av fotavtrykket

• Behovet for byggetrinn 2 for hensetting – og båndlegging

• Båndlegging av eksisterende sporområde i Sundland-planen

• Båndlegging  til midlertidig rigg- og anleggsområde for InterCity-prosjektet på 
Sundland og Arbojordet
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Samarbeidsavtalen fra 2012
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Vedtatt reguleringsplan for Sundland

Områderegulering 
for Sundland ble 
vedtatt juni 2015

Togparkeringen er 
foreslått i delområde 
A1, som er regulert 
til Sentrumsformål
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Vedtatt reguleringsplan - «Bankesporene»

Eksisterende sporområde kalt 
«Bankesporene» ligger innenfor 
delområde A1 i vedtatt 
reguleringsplan for Sundland.

Bankesporene er båndlagt til 
jernbaneformål uten 
tidsbegrensning, og hindrer 
sentrumsutvikling inntil 
jernbanemyndighetene beslutter 
at sporene kan legges ned.
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Sundland, byggetrinn 1 og 2 - Banksporene
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Området som foreslås til togparkering omfatter 

også areal som er båndlagt uten tidsbegrensning 

til «Bankesporene».

Dette arealet vil ikke bli frigitt selv om det ikke 

blir vedtatt togparkering på Sundland.



Sundland, byggetrinn 1 - Banksporene
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Området som foreslås til togparkering omfatter 

også areal som er båndlagt uten tidsbegrensning 

til «Bankesporene», i alt 13 daa.

Dette arealet vil ikke bli frigitt selv om det ikke 

blir vedtatt togparkering på Sundland. 

Arealet som ikke er båndlagt utgjør ca. 10 daa av 

arealet som foreslås til togparkering.



Sundland, illustrasjon av byggetrinn 1
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Resultat av forhandlinger

Bane Nor har i brev 30.11.2020 bekreftet en løsning de håper begge partene kan 
enes om.

Dersom kommunen kan akseptere Sundland til togparkering byggetrinn 1:

1. Bane NOR frafaller byggetrinn 2 både på Sundland og på de andre alternativene.

2. Dersom det blir aktuelt med byggetrinn 2 på et senere tidspunkt vil dette bli en 
egen ny planprosess. Bane NOR vil da søke etter aktuelle arealer både øst og vest 
for Hokksund, der Ryghkollen vil være ett av de alternativene som utredes.

3. Bane NOR aksepterer at Drammen kommune innstiller på et vedtak med kun 
byggetrinn 1 på Sundland ved sluttbehandling av kommunedelplanen. 

4. Bane NOR vil optimalisere fotavtrykket for byggetrinn 1 på Sundland.
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Resultat av forhandlinger
5. Resten av felt A1 på Sundland kan byutvikles i.h.h.t. vedtatt reguleringsplan for 

Sundland.

6. Båndlegging av Bankesporene på felt A1 på Sundland oppheves når 
reguleringsplan for togparkering på Sundland vedtas. 

7. Brakerøyasporet og Tangensporet legges ned for godt. Med etablering av 
byggetrinn 1 på Sundland er alle tidligere krav til omforent løsning for 
arbeidsmaskiner oppfylt.
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Etappevis utbygging mot Gulskogen

Det kan bli aktuelt med en etappevis utbygging av Gulskogen stasjon. I så fall 
etableres følgende:

• Dobbeltsporfunksjon mellom Drammen og Gulskogen stasjon ivaretas og en mindre 
oppgradering av Gulskogen stasjon gjennomføres som 1. etappe.

• Full ombygging av Gulskogen stasjon utsettes, tidspunkt for gjennomføring er ikke 
avklart. 

• Ombygging av Baker Thoens allé er dermed også utsatt.

• Hvis etappevis utbygging blir aktuelt frafalles uansett båndlagte riggområder 
når ny Vestfoldbane tas i bruk
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Riggområder som frigis når ny Vestfoldbane åpnes

Båndlegging til midlertidig 
rigg- og anleggsområde for 
InterCity
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Videre prosess
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• Rådmannen legger fram BaneNOR sitt innspill gjennom å fremme planen om togparkering til 
sluttbehandling.

• Hvis planen vedtas vil BaneNOR starte detaljplanlegging av det minste utbyggingsalternativet på 
Sundland

• Detaljreguleringen behandles av Drammen kommune

• Hvis et annet alternativ vedtas vil prosessen gå videre til statlig myndighet

• Mekling

• Hvis mekling ikke fører fram vil planen løftes til departementet for avgjørelse


