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A. Formål med planen
Hensikten med planen er å sikre areal for hensetting av tog. Begrepet hensetting rommer i
tillegg til parkering av tog, nødvendige støttearealer og ankomstspor.
Det er behov for flere hensettingsplasser for persontog som følge av økt trafikk på Østlandet.
Ved utbygging av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen forsvinner 25 hensettingsplasser blant
annet på Skamarken og ved Sundhaugen. Planen skal også sikre sporbehov for arbeidsmaskiner
som tidligere har benyttet Tangensporet og spor på Brakerøya.
B. Planområdet
Planområdet er på ca. 92 daa og er lokalisert mellom Sundhaugen og Vintergata like sør for
Drammenbanen, se Figur B-1 og Figur B-2. Planforslaget vil i tillegg til regulering av
banegrunn, avsette midlertidige bygge- og anleggsområder for anleggsfasen. Den nordligste
delen av Vintergata tas med for å sikre midlertidig areal for påkobling av teknisk infrastruktur.

Figur B-1 Ortofoto med forslag til varslet planområde.

Figur B-2 Forslag til varslet planområde vist med sort stiplet strek.
Til informasjon er varslet planområdet justert etter oppstartsmøte med Drammen kommune.
C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
En teknisk detaljplan vil danne grunnlag for konkret regulering av arealer for hensetting,
tekniske bygninger, bil- og sykkelparkering, internveger, gjerde/skjerm, grøntarealer med mer.
Hensettingsanlegget skal ha plass til 7 parallelle spor med lengde for doble togsett og tilsvarer
arealet det som i kommunedelplanen er kalt byggetrinn 1. Det forutsettes at eksisterende spor
på Sundland kan benyttes til hensetting av 17 togsett. Det planlegges for at anlegget skal kunne
tas i bruk i løpet av 2024.
Anlegget planlegges plassert lengst opp mot eksisterende sporområder på Sundland for å
utnytte arealene mest mulig effektivt. Vintergata er den naturlige avgrensningen i vest. En slik
utnyttelse sørger for at det blir det mest mulig igjen av byutviklingsarealer sør for anlegget.

Figur C-1 Skisse for mulig utforming av hensettingsanlegg.
Eksisterende stillverk ved
Vintergata (Figur C-2) vil med noe
innvendig ombygging kunne
benyttes som servicebygg for
nødvendige innendørs fasiliteter
som garderober, dusj, toalett,
vaskerom, lager mm.

Figur C-2 Skisse for mulig organisering
av fasiliteter

Øvrige arealer skal ellers romme
serviceveg langs anlegget, bil- og
sykkelparkering, tekniske
bygninger, trafo og renovasjon. Et
vegetasjonsbelte med et tett, 3 m
høyt gjerde vil være viktig for
nabobebyggelsen i sør. Sonen vil
også ha en funksjon knyttet til
overvannshåndtering.

Det er planlagt adkomst til hensettingsanlegget fra Vintergata, da dette gir minst interntrafikk
på Sundlandområdet. Som nevnt i kap. F er det regulert gang-/sykkelveikulvert i forlengelsen av
Vintergata. Gjennomføring av denne er knyttet til bygging av nytt dobbeltspor mellom
Drammen og Gulskogen, som er utsatt på ubestemt tid. Hvis/når dette kommer til utførelse, må
atkomsten til Stillverket revurderes.
Dagens driftsatkomst til verkstedområdet lenger øst opprettholdes, men forenkles. Det er
uvisshet om- og når regulert Tilfartsvei vest blir realisert. Inntil videre planlegges nytt veianlegg
koblet opp mot dagens løsning.

Utviklingsfaser
Hensettingsanlegg vil bli bygget i faser fra sommeren 2022 til høsten 2024. Anlegget har viktige
grensesnitt mot verksteddriften på Sundland, etablering av nytt signalsystem ERTMS og mot
Utbygging Drammen-Kobbervikdalen (UDK), som er førende for bruddarbeider og faseinndeling
av prosjektet. Hovedstrategien er å utnytte totalbruddene som foreligger i UDK.
Arealene mellom hensettingsanlegget og nye Sundlandvei er tenk benyttet som bygge- og
anleggsareal. Etter anleggsfasen kan disse arealene byutvikles. Utviklingen vil kunne skje etter
egen detaljreguleringsplan med Bane NOR Eiendom som forslagsstiller.
D. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter
Hensettingsanlegget vil bli etablert inntil eksisterende jernbanespor på Sundland, og delvis på
det som er kalt «Banksporene». Anlegget vil dermed ikke danne en ny barriere.
Hensettingsanlegget vil skape nokså lite biltrafikk. Trafikken knytter seg i hovedsak til togførere,
renholdspersonale, vareleveranser og renovasjon.
Et vegetasjonsbelte som vist i Figur C-1 og Figur C-2 vil få en viktig miljømessig funksjon i å
ramme inn anlegget og skape en tiltalende skjerming.
E.

Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser

Tema landskapsbilde for Sundland ble konsekvensutredet ifm. kommunedelplan for hensetting
i Drammensområdet. Hensettingsanlegget ble vurdert å ha liten påvirkning og få negative
konsekvenser.
Med bygging av et redusert anlegg på Sundland blir flateinngrepet mindre enn et stort anlegg,
det bidrar til at de negative konsekvensene reduseres. Inngrepet konsentreres inntil
eksisterende sporområder mot nord, med mulighet for bredere buffersone mot sør. Det
planlegges å regulere inn en ca. 8 m bred, grønn buffersone med gjerde og beplantning.
Anlegget er plassert i et område som er preget av jernbanedrift, og hensettingsanlegget utvider
denne typen arealbruk med ca. 10 dekar. Selv om anlegget har et fotavtrykk på ca. 25 dekar, vil
ikke hensettingsanlegget ruve i høyden. Flirt-togene er 4,38 m høye, åk (type 12) for
kontaktledningsanlegget er typisk 8 m fra plattform.
Anlegget gir visuell påvirkning på de nærmeste omgivelsene, og mindre på de fjerne. Lyssetting
av hensettingsanlegget nattestid kan ha betydning, men det er først og fremst direkte og nær
lyspåvirkning som gir negative virkninger. For å redusere lysspredningen er det planlagt å
montere belysningen i nedre del av åkene.
Hensettingsanlegget på Sundland fordrer ikke omlegging av veger, slik andre alternative
lokaliseringer ville medført, og endrer dermed ikke nærmiljøet i så måte.

F.

Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og
pågående planarbeid

Kommunedelplaner
Kommunedelplanen og tilhørende konsekvensutredning ligger til grunn for reguleringsplanen.
Kommunedelplan for Hensetting i Drammen ble vedtatt 09.02.2021.
Kommunedelplan med konsekvensutredning båndlegger areal for regulering. Den reguleringen
initieres nå, og reguleringsplanen vil konkretisere arealbruken. Det er kommunedelplanens
beskrivelse av redusert anlegg på Sundland som foreslås regulert.

Figur F-1 Kommunedelplanens plankart for alt. Sundland.
Reguleringsplaner
To reguleringsplaner berøres av tiltaket: Detaljregulering av InterCity-strekningen Drammen–
Kobbervikdalen og Områderegulering for Sundland. Disse omtales nedenfor.

Figur F-2 Foreslått planavgrensning vist med eksisterende reguleringssituasjon.

InterCity-strekningen Drammen–Kobbervikdalen, vedtatt 24. april 2018

Figur F-3 Plankart for Drammen–Kobbervikdalen på Sundland. Jernbanearealer i lysebrunt.
Planen legger til rette for oppgradering av Drammen og Gulskogen stasjon. Mellom stasjonene
reguleres det areal til nytt dobbeltspor for Sørlandsbanen (
Figur F-3). Planen omfatter også nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen, med planskilt avgrening
med Sørlandsbanen, og videre i tunnel til Skoger.
I dag er det 25 hensettingsplasser på Sundhaugen, Skamarken og Drammen stasjon.
Persontogsett hensettes også inne på Sundland. Som en konsekvens av den nye planen
bortfaller de fleste av disse plassene, og i tillegg forsvinner det hensettingsplasser for
arbeidsmaskiner, som følge av at bl.a. Tangensporet kuttes og nedlegges.

På deler av det som er planlagt areal for hensettingsanlegget, er det i planen regulert rigg- og
anleggsarealer (sort skravur). Sentrumsarealer og grønnstruktur er vist som underliggende
formål. Planen legger også til rette for etablering av g/s-forbindelse på tvers av jernbanen i
Vintergata.
Områderegulering for Sundland, vedtatt 16. juni 2015
Planen har til hensikt å utvikle en ny bydel på Sundland med boliger, sentrumsbebyggelse,
næring og undervisning. Aktuelle arealer er regulert til friområde, sentrumsformål og veg.
Banksporene og arealet mellom ny Sundlandvei og Sundland skiftestasjon / jernbaneverkstedet
er regulert til sentrumsformål A1, med en grønn buffer (friområde) mot
skiftestasjonen/verkstedet (Figur F-4). Et mindre areal (bestemmelsesområde BG#1,
banksporene) kan brukes til jernbaneformål inntil området kan frigjøres til byutvikling. I praksis
hindrer denne båndleggingen sentrumsutvikling inntil Bane NOR beslutter at sporene kan
legges ned.
Det er godkjent og igangsatt bygging av boliger på område B1 mellom nye Sundlandvei og
Professor Smiths allé. Området kalles «Proffen Hageby». Bane NOR Eiendom er grunneier.

B1

Figur F-4 Utsnitt av Områdereguleringsplan for Sundland med markering av felt A1 og B1. Noe
areal regulert til grønnstruktur øst i utsnittet er senere blitt omregulert til jernbaneformål i 2018
i reguleringsplanen for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen.

G. Berørte interesser av planinitiativet

Figur G-1 Foreløpig antatt behov for grunnerverv
Foruten noen kommunale vegarealer, er det kun arealer tilhørende ulike Bane NOR-selskaper
som vil bli direkte berørt av tiltaket.
Det vil bli behov for å etablere vann- og avløpsanlegg for toalettømming/vannpåfylling på
serviceplattformene, disse må kobles til kommunalt nett langs Vintergata.
Ingen bygninger med kulturhistorisk verdi blir berørt. 6-7 bygninger må rives der
hensettingsanlegget er tenkt plassert, men disse er ikke verneverdige.
H. Samfunnssikkerhet
Det er kun flom som vurderes som aktuelt tema knyttet til samfunnssikkerhet.
Flom: Oppstuvning ved en 200 års flom uten utbygging medfører oversvømmelse i østlige del av
hensettingsanlegget. Planleggingen legger opp til at hensettingsanlegget ikke skal bli en
barriere. Det prosjekteres med at underbygningen med ballast og elektroanlegg tåler å stå
under vann ved en 200 års flom. Det vil ikke bli etablert barrierer langs hensettingsanlegget i
form av forhøyet vei, støyvoll, tett støyskjerm, murer eller fundamenter.
I.

Samarbeid og medvirkning

Opplegg for samarbeid og medvirkning foreslås drøftet i planarbeidets oppstartsmøte. For
gjennomføring av høringer og medvirkning vil det bli tatt utgangspunkt i de føringer som følger
av plan- og bygningsloven, §§1-1, 12-8 og 12-10. Behov for eventuelle informasjonsmøter mot
berørte aktører i nærområdet vil bli vurdert i samråd med planmyndighet.

Forslagsstiller vurderer at den jevnlige og tette kontakten med kommunen gjennom
InterCity/UDK-prosjektet, samt KDP for Hensetting er av stor verdi. Bane NOR håper det gode
samarbeidet kan fortsette også i den forestående planprosessen. Opplegg for
dokumentgjennomsyn og annen kontakt underveis i planprosessen diskuteres gjerne i
oppstartsmøtet.
J.

Vurderingen av behov for konsekvensutredninger

Arealet ble konsekvensutredet i henhold til fastsatt planprogram i forbindelse med
kommunedelplan for hensetting Drammensområdet. Konsekvensutredningen ble begrunnet ut
fra at tiltaket ville få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og at det dermed er
konsekvensutredningspliktig etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om
konsekvensutredninger vedlegg II A pkt. 10 bokstav c).
I forskrift om konsekvensutredning §6 og 8 står det at reguleringsplaner er unntatt
utredningsplikten når det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.
Selv om utredningsplikten vurderes som oppfylt, legges det opp til at reguleringsplanen
beskriver planens virkninger for følgende forhold:
Støy i driftsfasen

Støy er utredet i kommunedelplanen, men er et aktuelt tema i alle
planfaser. Det vil bli utført støyberegninger knyttet til fremtidig drift av
hensettingsanlegget. Det må beskrives hvilke tiltak som må iverksettes, slik
at nasjonale grenseverdier blir overholdt.

Flom og overvann

Det vurderes at NVE m.fl. ønsker dokumentasjon på hvordan prosjekterte
løsninger er tilpasset en flomsituasjon.
Massene består med få unntak av utfylte masser på tørrskorpeleire.
Deretter er det normalkonsolidert leire til stor dybde (mer enn 50 meter).
Det må trolig beskrives hvorfor et gravenivå ca. 1,5 m under dagens terreng
ikke krever spesielle geotekniske tiltak.
Med naboer som Gulskogen skole og nærliggende bebyggelse som Proffen
Hageby, vil det bli søkelys på avbøtende tiltak i anleggsperioden. Det
relaterer seg både til støy, støv, trafikksikkerhet og nabokontakt.

Grunnforhold

Anleggsperioden
•
•
•

Støy/støv
trafikksikkerhet
Utbygging og faseplanlegging samkjøres med UDK. Med tanke på
nabokontakt
trafikksikkerhet vil det være naturlig at arbeidet i UDK sin
trafikksikkehetsgruppe videreføres, som tidligere bl.a. har vurdert tiltak i
Vintergata.

