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Forord 

Bane NOR har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplan med 

konsekvensutredning for nytt hensettingsanlegg i Drammensområdet. Et hensettingsanlegg er 

et anlegg for togparkering, se nærmere forklaring kap. 3.1 og kap. 4.1.  

 

Anlegget skal erstatte arealer som i dag benyttes til hensetting av togsett. Deler av disse 

frigjøres til byutvikling i forbindelse med utbyggingen av IC-strekningen Drammen – 

Kobbervikdalen. Hensettingsanlegget skal også muliggjøre et forbedret fremtidig togtilbud med 

økt frekvens og kapasitet. 

 

Tiltaket er utredningspliktig i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om 

konsekvensutredning. Kommunedelplanen skal avklare hvilke lokaliseringsalternativ som skal 

legges til grunn for videre planlegging. Endelig avgrensning av anlegget vil bli fastsatt i neste 

planfase, som er reguleringsplan. 

 

Forslag til planprogram er felles for de tidligere kommunene Drammen og Nedre Eiker, som 

sammen med Svelvik kommune ble slått sammen til nye Drammen kommune fra 01.01.2020. 

Planprogrammet beskriver tiltaket, formålet med planarbeidet, planområdene, viktige 

problemstillinger, hvilke alternativer som skal utredes, planprosess og medvirkning. I 

planprogrammet omtales også lokaliseringsalternativer som er vurdert og ikke funnet 

gjennomførbare innenfor prosjektets omfang og rammer. De er derfor vurdert som ikke 

realistiske og vil ikke være gjenstand for videre utredning på kommunedelplannivå. 

 

Som del av varsel om oppstart av planarbeid for kommunedelplan med konsekvensutredning for 

nytt hensettingsanlegg i Drammensområdet, ble planprogrammet lagt ut til syv ukers offentlig 

ettersyn i slutten av mars 2019. I høringsperioden mellom 28. mars og 19. mai ble det holdt to 

åpne informasjonsmøter og fire åpne kontordager. 

 

Det kom inn 31 kunngjøringsinnspill, se eget merknadsdokument for resymé av innspillene og 

forslagsstillers kommentarer. Forslag til planprogram ble noe revidert etter høringen. I kap. 2 

redegjøres det for endringene. 

 

Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i nye Drammen kommune 18.02.2020. Vedtaket 

er gjengitt i kap. 1. 

 

 

Prosjektdirektør      Planleggingsleder 

Lars Andre Tangerås      Marit Killingrød Bjørke   

Lars.Arne.Tangeraas@banenor.no    Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no   

mailto:Lars.Arne.Tangeraas@banenor.no
mailto:Marit.Killingrod.Bjorke@banenor.no
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1 Vedtak av planprogrammet 

Planprogrammet ble behandlet av formannskapet i nye Drammen kommune i møte 13.02.2020, 

sak 14/20. Kommunestyret vedtok formannskapets innstilling 18.02.2020, sak 7/20: 

 

1. Forslag til planprogram for Kommunedelplan med konsekvensutredning for Hensetting 

Drammensområdet, datert 13.09.2019, fastsettes i henhold til Plan- og bygningsloven § 

11-13 og § 4-1 med følgende tillegg: 

 

a) 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. 

b) Hensetting av arbeidsmaskiner som erstatning for Tangenspor og spor på 

Brakerøya tas med i dimensjoneringen. 

c) Bruk av eksisterende sporområde på Sundland utredes som en del av 

hensettingskapasiteten. 

d) En samordning av hensetting med planen for dobbeltspor Drammen-

Mjøndalen utredes for å optimalisere jernbaneprosjektenes totalinngrep og 

kostnader. 

e) Etappevis utbygging for de ulike alternativene utredes. 

 

2. Alle alternativene som i planforslaget er vedtatt utredet videre skal utredes like grundig, 

og i samråd med kommunen. 
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2 Endringer i planprogrammet etter offentlig 

ettersyn og fastsettelse av planprogrammet 

• Nytt kapittel 1 «Vedtak av planprogram». 

• Forside: «Revidert forslag til planprogram» er endret til «Fastsatt planprogram». 

• Innholdsfortegnelsen er oppdatert. 

• Forordet er oppdatert i henhold til høring- og fastsettelse av planprogrammet. 

• Tekst om samfunns-, effekt- og resultatmål er revidert (kap. 3.3). 

• Oppdatert omtale av Buskerudbypakke 2 (kap. 3.7). 

• Oppdatert omtale av dobbeltspor Gulskogen – Hokksund (kap. 3.8.2). 

• Ny tekst om Kommunedelplan for Gulskogen Nord (kap. 3.8.2). 

• Nytt kap. 4.3 omhandler delte anlegg. 

• Kap. 5 om alternativer er oppdatert etter høring og delt inn i alternativer som skal 
utredes (kap. 5.2), og alternativer som er silt ut etter høring: Pukerud fjellhall, Langum 
og Daler (kap. 5.3). 

• Lokale og regionale virkninger: temaet bomiljø/folkehelse inkluderes i utredningen. 

• Kap. 5.2.4 Narverud: tekst om jordbruksarealet er noe omformulert. 

• Kap. 7.4: Planlagt fremdrift er noe justert som følge av utsatt fastsettelse av 
planprogram. 
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3 Mål og rammer 

3.1 Bakgrunn 
InterCity-satsingen omfatter planlegging og bygging av sammenhengende dobbeltspor på 

Dovrebanen, Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Ringeriksbanen. I de kommende årene skal det 

planlegges og bygges 270 kilometer med nytt dobbeltspor og 25 nye stasjoner for å gjøre 

InterCity-nettet komplett. På Sørlandsbanen, på stekningen Gulskogen – Hokksund, pågår 

planlegging av dobbeltspor.  

 

Videreutvikling av togtilbudet i Drammensregionen vil gi flere togavganger og kortere reisetid, 

som bidrar til at veksten i persontrafikk tas med kollektivtransport, gang- og sykkeltrafikk.  

InterCity-satsingen innebærer at det planlegges en rekke hensettingsanlegg på Østlandet.  

 

Hensetting (togparkering) i Drammensområdet 

Planleggingen av hensettingsanlegg (togparkering) i Drammensområdet er en del av InterCity-

prosjektet. For å oppnå ønsket rutetilbud og økt kapasitet er det nødvendig å øke 

hensettingskapasiteten. Dette behovet ble først identifisert i utredningen "Hensetting Østlandet", 

utført av Jernbaneverket i perioden 2013-2016 [1]. Etableringen av hensettingsanlegget vil 

dermed legge forholdene til rette for en forbedring av togtilbudet i Drammensområdet. 

 

 

Figur 1 – Banestrekninger i Drammensområdet (Banekart, Bane NOR) 

 

Av eksisterende hensettingsplasser i Drammen, bortfaller 20 hensettingsplasser på de 

eksisterende hensettingsanleggene på Skamarken og Sundhaugen som følge av 

reguleringsplan for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen. I dag er det også 

nødvendig å natthensette noen persontogsett i togspor på selve Drammen stasjon, i tillegg til 

noen togsett som står hensatt inne på Sundland. 

Sørlandsbanen Drammenbanen 

Vestfoldbanen 
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Erstatning og utvidelse av hensettingskapasiteten innebærer bygging av et sporområde hvor 

tog kan parkeres når de ikke er i drift. På et togparkeringsanlegg står togene frem til neste gang 

de skal benyttes. I perioden togene er hensatt, vil det normalt foregå vedlikeholdsoppgaver som 

utvendig og innvendig vask, vannpåfylling, søppeltømming og toalettømming. 

 

Hensettingsanlegget skal primært dekke hensettingsbehov for tog som starter/slutter sin rute på 

Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, inkludert fremtidig tilbudsøkning. Anlegget bør derfor 

etableres i rimelig nærhet til stasjonene. For å finne alternativer som kan være egnet, har Bane 

NOR gjennomført et arealsøk. Etter evalueringen i arealsøket er områder som er mindre egnet 

for etablering av hensettingsanlegg foreslått silt ut (kap. 8), mens alternativer som legges på 

høring ved offentlig ettersyn av planprogrammet fremgår av kap. 5. Innspill fra lokale og 

regionale myndigheter er inkludert i vurderingene.  

 

3.2 Formål med planarbeidet 
 

Formålet med planarbeidet er å velge lokaliseringsalternativ for nytt hensettingsanlegg i 

Drammensområdet og båndlegge arealer for videre planlegging. Planarbeidet skal bidra til å nå 

målsettingene for InterCity-satsingen og sørge for at beslutningen om lokalisering av nytt 

hensettingsanlegg tas på et best mulig grunnlag. 

 

3.3 Mål 
Samfunnsmål for InterCity-prosjektet 

Følgende samfunnsmål er definert for InterCity-prosjektet:  

InterCity-korridorene skal ha et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og 

arbeidsområdene godt sammen.  

 

I tillegg til de overordnede målene for InterCity-prosjektet er det angitt spesifikke mål for 

Hensetting i Drammensområdet. De prosjektspesifikke målene følger opp avtalen mellom Bane 

NOR og Jernbanedirektoratet om prosjektering og planlegging av nytt hensettingsanlegg i 

Drammensområdet. Målene er rettet mot det effektuttaket hensettingsanlegget vil muliggjøre. 

 

Samfunnsmål for Hensetting i Drammensområdet 

• Tilrettelegge for hensetting som gjør det mulig å gjennomføre planlagt togproduksjon og 

ønsket tilbudsforbedring på kort og lang sikt med bakgrunn i forventet etterspørsel. 

 

Effektmål for Hensetting i Drammensområdet 

• Hensettingsprosjektet skal muliggjøre at krav til frekvens og reisetid opprettholdes for 

tilhørende banestrekninger  

• Etablere hensettingsanlegg i Drammensområdet med hensettingsarealer for 36 togsett 

á 110m lengde, med nødvendig støtteareal og funksjonell avgreningsløsning til/fra 

hensettingsanlegget. 
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• Hensettingsanlegget skal ha sporlengder tilpasset minimum doble togsett 220 m 

• Hensettingsanlegget må håndtere trafikkavvikling som er indikert for trinnene R2023 og 

R2027, og imøtekomme framtidige tilbudsforbedringer og nye toganskaffelser.  

 

Resultatmål for Hensetting i Drammensområdet 

• Resultatet av arbeidet med hovedplan, inklusive forslag til lokalisering og antall 

hensettingsplasser, samt kostnadsanslag. Fremdriftsleveranse 2019. 

• Reguleringsplan skal være vedtatt, og teknisk detaljplan skal ferdigstilles og være 

kvalitetssikret (UPG) innen mars 2022, slik at anlegget kan tas i bruk 2024 med 

komplett løsning i henhold til Rutemodell 2023/2027. 

• SHA: H-verdi < 4 og uten alvorlig personskade. 

• Innfri akseptkriterier for sikkerhet 

o Samfunnsrisikoen for transport skal gjennom nybygg og endringer (av varig art) 

reduseres i forhold til eksisterende risikonivå, målt mot aktivitetsnivå. 

o Samfunnsrisikoen for nye strekninger skal ikke overstige 0,15 døde pr million 

togkilometer. Hvis det er stor usikkerhet om man er innenfor grensen, skal 

beslutning om risikoaksept tas av konserndirektøren. 

o For eksisterende strekninger samt for nybygg, skal risikoen for mest utsatte 

individ (passasjer eller tredje part) ikke overstige en dødsrisiko på 1x10-4 pr år. 

o For egne ansatte, ansatte i andre jernbaneselskaper samt underleverandører 

skal risikoen ikke overstige FAR=12,5.   

o For eksisterende strekninger samt for nybygg skal et hvert mulig 

risikoreduserende tiltak gjennomføres med mindre tiltaket vil medføre urimelige 

store forsinkelser, komplikasjoner, gjennomføringsvansker og/eller kostnader 

sammenlignet med potensiell risikoreduksjon (ALARP-prinsippet). For 

miljøskader er det kostnaden ved å reparere skaden (tilbakeføre miljøet til slik 

det var før skaden) som skal sammenlignes med kostnaden ved tiltaket. 

• Ytre miljø: Ingen alvorlige miljøhendelser. 

• Kvalitet: Anlegget skal være i henhold til styrende dokumenter for hensetting og 

InterCity-strekningene. Eventuelle avvik skal identifiseres, behandles og svares ut. 

 

3.4 Vurdering av utredningsplikten 
Hensetting i Drammensområdet planlegges med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

Forslagsstiller vurderer at tiltaket vil 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).  

 

3.5 Nasjonale og statlige føringer 
Nasjonal transportplan 2018-2029 

I Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 [2] er det overordnede og langsiktige målet i 

transportpolitikken definert som følgende: «Et transportsystem som er sikkert, fremmer 

verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.» Hovedsatsingsområdene i 

Nasjonal transportplan 2018-2029 er knyttet til de tre hovedmålene i planen:  
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• Bedre fremkommelighet for personer og gods i hele landet skal sikres gjennom et 
pålitelig og tilgjengelig transportsystem  

• Et langsiktig perspektiv med fokus på barn og unge  

• En sterk satsning i byområdene og effektiv og miljøvennlig godstransport.  
 

Reduksjon av transportulykker i tråd med nullvisjonen skal skje ved hjelp av tiltak for økt trafikk-

sikkerhet innen veitrafikk, jernbanetransport og sjøtransport samtidig som det legges økt vekt på 

samfunnssikkerheten i transportsektoren.  

 

Reduksjon av klimagassutslippene og andre negative miljøkonsekvenser skal gi bedre klima og 

miljø. Innen 2035 skal flere reiser mellom Agder, Grenland, Vestfold og Osloområdet kunne 

gjennomføres med et miljøvennlig, raskt og effektivt transporttilbud. Transporttilbudet skal gi 

regional utvikling og et større felles bo- og arbeidsmarked.  

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

Regjeringen har vedtatt nasjonale forventninger som skal legges til grunn for planlegging etter 

plan- og bygningsloven [3]. I forventingsdokumentet fokuseres det blant annet på å utvikle et 

moderne og fremtidsrettet transportsystem som gjør trafikkavviklingen raskere, sikrere og mer 

miljøvennlig, der det mellom regionene er behov for effektive vei- og jernbaneforbindelser. For å 

redusere byspredning, transportbehov og klimagassutslipp, må det utvikles kompakte byer og 

tettsteder, og bygges rundt kollektivknutepunkt. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Det fremgår av planretningslinjene [4] at planlegging av arealbruk og transportsystem skal 

fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til 

rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  

 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I 

transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til bane og annen 

kollektivtrafikk vektlegges. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene [5] skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven og gi kommunene bedre grunnlag for å 

vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 

 

Nasjonal jordvernstrategi 

Formålet med jordvernstrategien [6] er strengere vern av matjord. Dette betyr blant annet at 

målet for årlig omdisponering av dyrka jord er skjerpet fra 6 000 til 4 000 dekar i året. Dette 

målet skal nås gradvis innen 2020. 
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Stortingets klimaforlik 2012 

I forbindelse med klimaforliket [7] i Stortinget 2012 ble en rekke tiltak drøftet og vedtatt. Aktuelle 

for denne planleggingen er mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas 

med kollektivtransport, sykling og gåing, samt å styrke jernbanens rolle i transportsystemet. I 

retningslinjene for etatenes arbeid med NTP 2018-2029 [8] er storbyområder erstattet med 

byområder. 

 

3.6 Regionale planer vedtatt av Buskerud fylkeskommune 
 

Regional plan for universell utforming – Buskerud mot 2025  

Fylkestinget i Buskerud vedtok den 28. april 2011 «Regional plan for universell utforming – 

Buskerud mot 2025». Planen skal bidra til at universell utforming sikres i praksis. 

Regional plan for areal- og transport i Buskerud 2018 - 2035 

Utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Et av 

planens delmål er at veksten i persontransport i byområdene skal tas med gange, sykkel og 

kollektiv (nullvekstmålet). Jernbanen er grunnpilaren i transportsystemet for de regionale 

reisene. Jernbanen må utvikles med forbedringer i infrastruktur og hyppigere avganger. Å mate 

passasjerer til tog, skal bygge opp under jernbanen. God kapasitet på jernbanen inn mot, og 

gjennom Oslo er nødvendig for å få kollektivtransporten til å fungere. 

Med tanke på gods og overføring av gods fra veg til bane, vil Sørlandsbanen og Bergensbanen 

fortsatt være de viktigste godskorridorene. Med flere og lengre kryssingsspor og styrket 

strømforsyning kan Sørlandsbanens godstrafikk økes med kjøring av lengre og flere tog. 

Dyrka og dyrkbar jord skal bevares for fremtidig matproduksjon. Det er et mål at årlig 

omdisponering av dyrka mark i Buskerud ikke overstiger 160 dekar i snitt innen 2020. Ved 

omdisponering av dyrka mark skal prinsippet om økologisk kompensasjon legges til grunn. 

Statlige og regionale aktører skal ta hensyn til jordvern når bygg og transportårer planlegges.  

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016 - 2021 

Planen er et verktøy for bærekraftig bruk og beskyttelse av vannressursene. Planen fastsetter 

miljøkvalitetsnormer for elver (deriblant Drammensvassdraget), innsjøer, grunnvann og 

kystvann. Planen gir retningslinjer for arealbruk, og dersom retningslinjene fravikes kan det gi 

grunnlag for å fremme innsigelse. Til planen hører det også handlings- og tiltaksprogram. 

 

3.7 Andre regionale planer 
 

Buskerudbyen 

Buskerudbyen er et langsiktig, forpliktende samarbeid om areal, transport og miljø. I 

samarbeidet inngår fem kommuner, fylkeskommunen og fire statsetater. Med utgangspunkt i 

prognoser som forventer 45 % økning i antall nye innbyggere i perioden 2012 - 2040, vil 
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samarbeidet jobbe for å få til en klimavennlig areal- og transportutvikling i området fra Lier til 

Kongsberg. 

Buskerudbypakke 2  

Pakken er basert på klimaforliket på Stortinget i 2012, der det ble vedtatt at all vekst i 

persontrafikken i de store byområdene skal skje med kollektivtransport, sykling og gange. 

Virkemidlene i Buskerudbypakke 2 er å styrke busstilbudet kraftig, bedre veinettet og sørge for 

at bussene kommer raskere frem. Det skal også bli enklere og tryggere å gå og sykle. Da blir 

det bedre plass på veiene til de som faktisk må kjøre bil. 

I 2016 ble et forslag til pakke vedtatt, men revidert etter manglende samsvar med NTP. I juni 

2018 ble ny Buskerudbypakke 2 endelig vedtatt. Bypakken er nå til ekstern kvalitetssikring i 

Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Ambisjonen er at Stortinget behandler 

Buskerudbypakke 2 våren 2019, og at bypakken/byvekstavtalen starter opp i 2020. I 

grunnpakken inngår bl.a. ny Holmenbru, tiltak i Strømsåstunnelen, tilfartsveg vest (del 1) samt 

buss-, sykkel- og gangtiltak. I tiltakspakken ligger tilfartsveg vest (del 2), tilfart Konnerud, nytt 

kollektivgrep Gulskogen med ny Landfalløybru, ny Svelvikvei i ny trasé og ny Mjøndalsbru. Det 

legges også til grunn at ny Lierstranda stasjon bygges på sikt og blir statlig finansiert (1,4 mrd. 

kr). 

Innføring av bompenger er en forutsetning for at staten skal bidra med penger til 

riksveiprosjekter, og nødvendig for at kommunene og fylkeskommunen skal ha nok 

finansieringskraft. Det justerte vedtaket til bomskisse innebærer at det innføres et bomsystem 

med bommer på dagens kommunegrenser, samtidig som flere bynære områder i Drammen 

omfattes av bomsystemet. 

22. mai 2019 stemte kommunestyret i Nedre Eiker for FrPs forslag om å skrinlegge 

Buskerudbypakke 2. Det er dermed ikke lenger lokal enighet om bypakken.  

3.8 Drammen og Nedre Eiker 

3.8.1 Kommuneplaner 

Drammen kommuneplan 

Kommuneplanens samfunnsdel har bystrategien «DRAMMEN 2036: byvekst med kvalitet». Til 

grunn for denne lå det prognoser som viste mulighet for 50 % mer av alt (innbyggere, 

arbeidsplasser, aktivitetsarenaer, servicetilbud) innenfor 25 - 40 år. Med dette som bakteppe ble 

det definert flere bystrategimål i arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

 

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2036 ble vedtatt 05.10.2015. Planen gir rom for betydelig 

boligvekst i bybåndet og bydelene, og veksten skal i hovedsak skje som transformasjon av 

tidligere industriarealer «innenfra». Det ønskes fortetting rundt knutepunkter og langs 

kollektivtraseer, Strømsø sentrum med Papirbredden nevnes spesielt. I sentrum er det et 

betydelig utviklings- og fortettingspotensial.  

 

Planen endret arealformål blant annet med «byutviklingsområder», f.eks. «Gulskogen 

Vest/Stormoen/Pukerud» (område J, se Figur 2). Antatt boligantall er 1000. Her ble det innført 

et områdeplankrav som innebærer at det, før detaljplaner for delområder, bygge- og deletiltak 
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kan behandles, må vedtas en strategisk plan som avklarer hvordan overordnede 

sammenhenger i området skal ivaretas i ulike etapper av områdets utvikling. Tverrforbindelse 

over jernbanen ved Gulskogen Vest er nevnt som et prioritert tiltak (Kommuneplanens arealdel 

s. 69). 

 

 

Figur 2 – Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2014-2036. 

 

Jernbanen nevnes også som en barriere knyttet til vannets vei fra åsen mot elva. Slike barrierer 

kan medføre oppdemming av overflatevann som kommer fra dalsidene. Dette er noe som det 

må tas hensyn til ved videre utvikling av gjeldende områder. I temakart overvann er Sundland 

og Gulskogen vest/Gosen blant de markerte områdene. 

 

Kommunene i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slår seg sammen 1. januar 2020. Det er 

besluttet at kommuneplan for den nye kommunen utarbeides etter at kommunene er 

sammenslått.  

 

Nedre Eiker – Kommuneplan 

Kommuneplanens samfunnsdel er førende for kommunens arealdel og fremtidige 

arealdisponeringer. I samfunnsdelen lanserer Nedre Eiker kommune følgende visjon:  

«Nedre Eiker - nærhet til alt og muligheter for alle» 

 

Kommuneplanens arealdel viser ønsket arealbruk de neste 12 årene, setter rammer og gir 

forutsigbarhet overfor innbyggere, grunneiere og utbyggere. Kommuneplanens arealdel tar 

derfor utgangspunkt i tre arealstrategier:  

• Skape levende sentra  

• Videreutvikle gode bo- og oppvekstmiljøer  

• Sikre og utvikle den blågrønne strukturen  
 

Formålet med planen er blant annet å sikre et utbyggingsmønster som begrenser det totale 

transportbehovet, og som kan betjenes med en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig 

transport. Planen skal også sikre/videreutvikle tilstrekkelige arealer for boligbygging, 

næringsutvikling, blågrønn struktur og teknisk og sosial infrastruktur. For forretnings- og 

næringsområder er det et mål å øke egendekningen av arbeidsplasser. 

 



 
 

14 

 

Figur 3 – Utsnitt av kommuneplanens arealdel i Nedre Eiker. 

 

3.8.2 Kommunedelplaner 

Dobbeltspor Gulskogen – Hokksund 
Det arbeides med et revidert forslag til kommunedelplan for dobbeltspor fra Drammen til 

Hokksund på Sørlandsbanen. Et dobbeltspor vil åpne for to lokaltog i timen i hver retning på 

strekningen. Bane NOR har foreslått en midtre korridor (Figur 4) mellom Gulskogen og 

Mjøndalen og en søndre korridor utenom Steinberg for strekningen Mjøndalen til Hokksund. Det 

er ikke avklart når dette dobbeltsporet vil stå klart. Det er ikke satt av midler til prosjektet i 

Nasjonal transportplan i den neste 10-årsperioden (2018 - 2029).   

 

 

 

Figur 4 – Bane NOR foreslår dobbeltspor i en midtre korridor mellom Gulskogen og 
Mjøndalen (www.banenor.no). 

 

Bystyret i Drammen (21.05.2019) og kommuneplanutvalget i Nedre Eiker (08.05.2019) vedtok 

strekningen Gulskogen - Mjøndalen med innsigelse fra fylkesmannen knyttet til jordvern. Første 

meklingsmøte med fylkesmannen fant sted 10. sept. For strekningen Mjøndalen-Hokksund ble 

forslaget til kommunedelplan vedtatt lagt ut til nytt offentlig ettersyn av kommuneplanutvalgene i 

Øvre og Nedre Eiker (08.05.2019).  

 

 

 

Ryggkollen 

Daler 

Langum 

Narverud 

http://www.banenor.no/
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Kommunedelplan for Gulskogen Nord  
Drammen kommune satte i gang planarbeidet i 2016. Hensikten med planarbeidet er å legge til 

rette for en utvikling av Gulskogen nord i tråd med målsettingene i kommuneplanen om 

«Byvekst med kvalitet». Planen skal angi lokalisering av hovedstrukturene knyttet til grønn-/blå-, 

teknisk- og sosial infrastruktur i tråd med vedtatt planprogram (20.06.2017). I 2019 er det 

gjennomført en medvirkningsprosess knyttet til valg av utviklingsretning og 3. september ba 

formannskapet rådmannen om å utarbeide kommunedelplandokumentene. 

 

 

Figur 5 – Planavgrensning for Kommunedelplan for Gulskogen Nord (Planprogram 2017-
05-15). 
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3.8.3 Reguleringsplaner i Drammen 

Plan-

ID 

Navn Hensikt og formål 

398 Detaljregulering for InterCity 

Vestfoldbanen Drammen – 

Kobbervikdalen 

Planen omfatter nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen, 

areal til nytt dobbeltspor for Sørlandsbanen og 

oppgradering/utbygging av Drammen og 

Gulskogen stasjon. Aktuelle arealer er regulert til 

næring, friområde, sentrumsformål og 

jernbaneformål. 

358 Områderegulering for 

Sundland 

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. 

56/9 Reguleringsplan for 

Gulskogen Vest 

Reguleringsplan for utbygging av boligområde. 

Aktuelle arealer regulert til bolig, gang- og 

sykkelveg, veg og grøntarealer. 

35/9 Reguleringsplan Pukerud 

Hageby (eldre 

reguleringsplan) 

Reguleringsplan for utbygging av boligfelt. Aktuelle 

arealer er regulert til bolig, felles 

avkjørsel/parkering, felles gangveg og felles 

lekeområde. 

50/3 

 

 

50/3_1 

Reguleringsplan for ny RV 

11, Bangeløkka – Nedre 

Eiker (eldre reguleringsplan) 

 

Reguleringsplan for ny RV 

11, Bangeløkka – Nedre 

Eiker (eldre reguleringsplan). 

Mindre reguleringsendring 

Reguleringsplan for utbygging av ny Riksveg 11. 

Aktuelle arealer er regulert til veg, annen veggrunn 

– teknisk anlegg og LNF.  

 

Mindre reguleringsendring av plan 50/3 – endret 

driftsveg. Aktuelle arealer er regulert til veg og LNF.  

 

 

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

Arealsøket omfatter områder i, og ved det som er regulerte arealer i reguleringsplan for 

InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen. Reguleringsplanen ble vedtatt 24.04.2018.  

 

Planen legger til rette for oppgradering av Drammen og Gulskogen stasjon. Mellom stasjonene 

reguleres det areal til nytt dobbeltspor for Sørlandsbanen (Figur 6). Planen omfatter også nytt 

dobbeltspor for Vestfoldbanen, med planskilt avgrening med Sørlandsbanen, og videre i tunnel 

til Skoger. På Sundland er «Banksporene» regulert til sentrumsformål i områderegulering for 

Sundland.  

 

I dag er det 20 hensettingsplasser på Sundhaugen og Skamarken. Persontogsett hensettes 

også inne på Sundland, samt at noen togsett natthensettes i togspor på selve Drammen 

stasjon. Som en konsekvens av den nye planen bortfaller de fleste av disse plassene, og i 
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tillegg forsvinner det hensettingsplasser for gule maskiner / arbeidsmaskiner, som følge av at 

bl.a. Tangensporet kuttes og nedlegges. 

 

 

Figur 6 - Reguleringssituasjon på Sundland og Gulskogen. Jernbanearealer i lysebrunt. 

 

Områderegulering for Sundland, vedtatt 16. juni 2015 

På Sundland er det en vedtatt områdereguleringsplan i tråd med samarbeidsavtalen mellom 

Drammen kommune og Jernbaneverket, ROM Eiendom og NSB fra 2012 (se kap. 3.9). 

Banksporene og arealet mellom ny Sundlandvei og Sundland skiftestasjon / jernbaneverkstedet 

er regulert til sentrumsformål, med en grønn buffer (friområdet) mot skiftestasjonen/verkstedet. 

Et mindre areal (bestemmelsesområde BG#1, banksporene) kan i henhold til bestemmelsene 

brukes til jernbaneformål inntil området kan frigjøres til byutvikling. Området nord for friområdet 

er gjennom Detaljregulering for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen delvis regulert 

til jernbaneformål. 

 

Det er godkjent og igangsatt bygging av boliger på område B1 mellom ny Sundlandvei og 

Professor Smiths allé. 

 

 

Figur 7 - Utsnitt av Områdereguleringsplan for Sundland. 
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Reguleringsplan for Gulskogen Vest, vedtatt 18.12.2001 

På Gulskogen Vest er det en reguleringsplan vedtatt i 2001 som regulerer arealet sør for 

dagens jernbanespor til boligformål, friområder og barnehage. På felt B6, B7 og B8 er det 

godkjent og bygget boliger, felt B9 er avhengig av ny tverrforbindelse til Øvre Eiker vei før det 

kan bygges flere boliger. Tverrforbindelsen er regulert i samme reguleringsplan.  

 

 

Figur 8 - Utsnitt av Reguleringsplan for Gulskogen Vest. 
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3.8.4 Reguleringsplaner i Nedre Eiker 

 

Plan-ID Navn Hensikt og formål 

20000004 Reguleringsplan for Daler 

kryssingsspor og 

nedleggelse av 

planoverganger (eldre 

reguleringsplan) 

Planen skal legge til rette for forlengelse av 

eksisterende kryssingsspor samt nedleggelse av 

7 planoverganger. Aktuelle arealer er regulert til 

formålene landsbruksområde, kjøreveg og 

jernbane.  

20090013 Reguleringsplan for Gang- 

og sykkelveg Ytterkollen 

Planen skal danne en sammenhengende gang- 

og sykkelvegforbindelse mellom Drammen og 

Mjøndalen, og samtidig bedre trafikksikkerheten 

på strekningen. Aktuelle arealer er regulert til 

veg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn – 

teknisk, holdeplass og trasé for jernbane. 

19930001 Reguleringsplan for 

Ryghkollen (eldre 

reguleringsplan) 

Planen er laget som en områderegulering for 

dagens Ryggkollen. Aktuelle arealer er regulert 

til jordbruk, landbruk/grustak, veg, gangveg, 

industri, parkbelte i industriområde og 

klimavernsone. 

20010010 Reguleringsplan for Gevelt 

grustak, 

betongblandestasjon (eldre 

reguleringsplan) 

Planens formål er å legge til rette for grusdrift og 

drift av betongblandestasjon i Gevelt grustak. 

Aktuelle arealer er regulert til kombinert formål 

grustak/landbruk, spesialområde skjermbelte og 

veg. 

 

Reguleringsplan for Daler kryssingsspor og nedlegging av planoverganger, vedtatt 12. 

april 2000 

Området sør for dagens jernbanespor er regulert til jord- og skogbruksformål. 

 

 

Figur 9 - Utsnitt av Reguleringsplan for Daler kryssingsspor og nedlegging av 
planoverganger. 
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Reguleringsplan for Ryghkollen, vedtatt 20. oktober 1993 

Området mellom Sørlandsbanen og Fv. 28 Drammensveien er regulert til industri/grustak, 

klimavernsone og landbruk. 

 

 

Figur 10 - Utsnitt av Reguleringsplan for Ryghkollen 

 

Reguleringsplan Gevelt grustak, betongblandestasjon, vedtatt 25 mai 2005. 

Området sør for Fv. 28 Drammensveien med Nerkollen rett nord, er regulert til kombinert formål 

landbruk/grustak, skjermbelte og kjøreveg. 

 

 

Figur 11 - Utsnitt av Reguleringsplan Gevelt grustak. 
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3.9 Avtale om samlet jernbane- og byutvikling i Drammen 
I februar 2012 ble jernbaneverket, NSB, ROM Eiendom og Drammen kommune enige om hvilke 

arealer som skal brukes til henholdsvis byutvikling og jernbane (Figur 12). I figuren er 

byutviklingsområder markert med rød farge; f.eks. Sundland, Nybyen og Tangen. Avtalen ble 

fulgt opp og konkretisert med behandling i mai 2015. 

 

 

Figur 12 – Avtale om samlet jernbane- og byutvikling i Drammen (Kommuneplanens 

arealdel s. 44). Rødt: Byutvikling. Blått: Jernbaneformål. Det presiseres for ordens skyld at 

Skamarken, gjennom reguleringsplaner vedtatt etter inngåelsen av jernbane- og 

byutviklingsavtalen, for det meste er regulert til formål kontor og park. 

  

3.10 Tidligere utredninger 

3.10.1 Konseptvalgutredning for InterCity-området 

Samferdselsdepartementet ga i mandat av 17.01.2011 Jernbaneverket oppdraget med å 

gjennomføre en konseptvalgutredning for InterCity-området (KVU IC). Konseptvalgutredningen 

[9] konkluderte med at økt transportbehov som følge av forventet befolkningsvekst best kan 

møtes med et bedret togtilbud i kombinasjon med arealbruk som bygger opp under 

jernbanesatsingen. KVU IC ble sluttført i 2012 med anbefaling om å bygge ut dobbeltspor 

mellom byene. Viktige suksesskriterier er sentral stasjonslokalisering med utvikling rundt knute-

punktene og forutsigbare rammebetingelser og finansiering. Målet er et persontogtilbud med 

hyppige avganger, korte kjøretider og høy punktlighet. 

3.10.2 Hensetting Østlandet 

Utredningen Hensetting Østlandet [1] ble gjennomført av Jernbaneverket i perioden 2013 -2016. 

Bakgrunnen for utredningen er planer om økt togtrafikk på Østlandet, noe som gir behov for 

større hensettingskapasitet. Hensikten med utredningen var å identifisere fremtidige 

hensettingsbehov for persontog, å dimensjonere og lokalisere anlegg, samt å anbefale 

løsninger i perioden mot 2023, 2040 og fremover. Utredningen identifiserte behov for et 
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hensettingsanlegg i Drammensområdet. 11 arealer ble trukket frem som mulige hensettings-

områder.  

 

3.11 Forstudie med arealsøk for hensetting i 

Drammensområdet 

3.11.1 Vurderingskriterier og mulige alternativer 

Det er gjennomført en forstudie med arealsøk før oppstart av planprosessen. Forstudiet 

dokumenterer den innledende silingsprosessen og består av en gjennomgang og 

kvalitetssikring av alternativene som ble utredet i Hensetting Østlandet.  

 

I forstudiet er det vurdert hvorvidt de ulike områdene er egnet for å etablere hensettingsanlegg. 

Vurderingen er gjort med utgangspunkt i tre evalueringskriterier:  

1. Gjennomførbarhet og kostnader 

2. Arealverdier 

3. Jernbaneteknisk funksjonalitet 

 

Under evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader inngår blant annet vurderinger av 

grunnforhold, anleggsgjennomføring, drifts- og investeringskostnader.  

 

Evalueringskriteriet arealverdier omfatter vurderinger av konsekvensutredningstemaene for 

ikke-prissatte verdier som landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv, 

naturressurser. I tillegg omfatter evalueringskriteriet vurderinger av gjeldende planstatus.  

 

Ved evaluering av jernbaneteknisk funksjonalitet er det vurdert hvorvidt arealets utforming er 

hensiktsmessig og stort nok for å etablere et hensettingsanlegg. I tillegg inngår 

jernbanetekniske vurderinger av strekningskapasitet, robusthet og pålitelighet. 

 

Ved gjennomføring av arealsøket er det avholdt en workshop og regelmessige møter med 

lokale myndigheter. Kommunene har gitt innspill underveis i forstudiet.  

 

Rapporten har utredet de 11 arealene som ble identifisert i Hensetting Østlandet. I tillegg er det 

vurdert tre arealer som resultat av gjennomført workshop: Pukerud, Narverud og Pukerud 

fjellhall, se Figur 13. 
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Alternativ # Navn Avstand fra Drammen stasjon 

#1 Sundland Ca. 1,5 km vest 

#2 Kleggen Ca. 3,5 km vest 

#14 Pukerud fjellhall Ca. 3,5 km vest 

#12 Pukerud Ca. 4,0 km vest 

#3 Langum Ca. 5,3 km vest 

#13 Narverud Ca. 5,3 km vest 

#4 Daler Ca. 6,2 km vest 

#5 Ryggkollen Ca. 8,1 km vest 

#6 Skramnes Ca. 11,9 km vest 

#7 Loesmoen Ca. 15,1 km vest 

#8 Strømsås fjellhall Ca. 2,0 km sør 

#9 Gulliksrud Ca. 7,5 km sør 

#10 Tuft Ca. 9,2 km sør 

#11 Randsfjorden Ca. 20,3 km vest 

 

Arealene er vist i Figur 13. 

 

Figur 13 - Kartutsnitt vurderte arealer 

 

Kapittel 3 gir en oversikt over de arealene som anbefales tatt med i den videre planprosessen. 

Kapittel 6 gir en oversikt over lokaliseringsforslag som det ikke anbefales å utrede videre. 
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4 Beskrivelse av tiltaket 

4.1 Utforming av hensettingsanlegget 
Et hensettingsanlegg er et anlegg med «parkeringsplasser» for togsett. Togsettene står parkert 

her når de ikke går i trafikk.   

 

På hensettingsanlegget kan det også foregå lettere vedlikeholdsarbeider av togsettene, som 

utvending vask, renhold, toalett-tømming og vannpåfylling, etterfylling av kioskvarer mm. Større 

vedlikehold og reparasjoner utføres ved egne verksteder (for eksempel Sundland i Drammen). I 

tillegg til sporene er det på et hensettingsanlegg behov for noen mindre bygninger, teknisk 

utstyr og infrastruktur. Eksempelvis må man ha tekniske bygg, personal-/servicebygg, 

vaskeutstyr, veiadkomst, parkeringsplasser og lignende. Videre planarbeid vil avklare hvilke 

fasiliteter som etableres på anlegget.  

 

Togene kjører normalt inn til anlegget om kvelden / natta etter avsluttet rutegående trafikk, og ut 

fra anlegget ved oppstart av neste dags rutegående trafikk. I tillegg til dette må det legges til 

rette for å kunne kjøre togsett mellom endestasjonen og hensettingsanlegget gjennom hele 

døgnet. Dette kan for eksempel være togsett som: 

 

• har ankommet sin endestasjon og kjører til anlegget for å vende (og venter her til 

rutemessig avgang på returen) 

• skal hensettes på hensettingsanlegget på dagtid (for eksempel materiell som benyttes i 

morgen- og ettermiddagsrush, men ikke midt på dagen) 

• i avvikssituasjoner vil benytte anlegget 

• skal til eller fra verksted 

 

Det nye hensettingsanlegget i Drammensområdet skal ha plass til 36 togsett. Det planlegges 

også etablert noe hensettingskapasitet for arbeidsmaskiner («gule maskiner»). Det vil være 

noen faste maskiner i Drammen, men antallet vil variere ift. de arbeidene som skal utføres på 

jernbanestrekningene i området. 

 

Anleggets 36 plasser ivaretar netto hensettingsbehov, inkludert reservekapasitet. Anlegget vil 

primært betjene tog som har Drammen / Gulskogen stasjoner som endestasjon. I en begrenset 

periode vil anlegget ha noe restkapasitet til å kunne ivareta midlertidige hensettingsbehov. 

 

Tilstrekkelig kapasitet («plass på sporet») er en svært viktig parameter når ulike plasseringer av 

et hensettingsanlegg skal vurderes. Dette fordi tomtogene må transporteres mellom sin 

endestasjon og hensettingsanlegget, og denne transporten krever tilgjengelig kapasitet på 

strekningen. Normalt ligger hensettingsanleggene tett i bakkant av endestasjonene. 

 

Strekningen mellom Gulskogen stasjon og Hokksund stasjon er i dag enkeltsporet. En 

enkeltsporet strekning betjener tog i begge retninger, og har krysningsspor hvor togene kan 

møtes. Kapasitetsmessig tillater en slik enkeltsporet strekning normalt inntil 4-5 tog pr time.  
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Strekningen mellom Gulskogen stasjon og Hokksund stasjon trafikkeres i dag av rutegående 

lokaltog til Kongsberg, fjerntog til Stavanger og Bergen, godstog samt noen få tomtog per døgn. 

Med denne belastningen er strekningen fullt utnyttet. Strekningen har svak punktlighet. 

 

Sørlandsbanens eksisterende enkeltspor vil ikke ha kapasitet til å transportere tomtog mellom 

Gulskogen stasjon og et hensettingsanlegg vest for Gulskogen stasjon. Et hensettingsanlegg 

her krever derfor et eget tilførselsspor langs eksisterende jernbane, mellom Gulskogen stasjon 

og hensettingsanlegget. Et slikt tilførselsspor legges på sørsiden av dagens enkeltsporede 

Sørlandsbane. Plassering på sørsiden letter adkomst til Gulskogen / Sundland verksted / 

Drammen stasjon, fordi tomtogene da ikke behøver å krysse Sørlandsbanens togspor. 

4.2 Avgrensning av planområdene 
De varslede planavgrensningene viser de mulige områdene for plassering av 

hensettingsanlegget som skal utredes. Planområdene er utformet slik at ulike lokaliseringer av 

anlegget kan utredes innenfor alternativene. I tillegg gir avgrensningene mulighet til å vurdere 

forskjellige påkoblingsløsninger og veiadkomster. Planavgrensningene legger således til rette 

for at det kan søkes etter en optimalisert plassering av tiltaket innenfor de ulike områdene. 

 

Anleggets arealbeslag vil være av et betydelig mindre omfang enn varslet planområde. Med 

arealbeslag menes arealbehovet for selve hensettingsanlegget inkludert tilkoblingsspor, 

fasiliteter, driftsveier, parkeringsplasser, bygninger med mer. Det anslås at anleggets samlede 

arealbeslag vil være opp mot 200 dekar. Dette avhenger bl.a. av anleggets utforming og 

tilførselssporets lengde. Anleggets utforming må tilpasses lokale forhold, alternativene vil derfor 

ha ulikt arealbeslag. Blant annet vil lengden på tilkoblingssporet, som knytter 

hensettingsanlegget til jernbanelinja, variere i henhold til lokalisering. 

4.3 Delte anlegg 
Dersom det ikke er mulig å finne ett egnet areal for et stort anlegg, kan det bli nødvendig å dele 

anlegget i to mindre anlegg. I kommunedelplanen skal det for hvert utredningsalternativ 

beskrives fordeler og ulemper med mindre/delte anlegg, sett i forhold til ulike evalueringskriterier 

og sammenliknet med løsningen med ett stort anlegg. 
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5 Alternativer 

I forstudie med arealsøk ble 14 ulike lokaliseringsforslag i Drammensområdet vurdert for 

etablering av nytt hensettingsanlegg. Følgende alternativer ble lagt ut på høring:  

• Drammen kommune: Sundland, Kleggen, Pukerud fjellhall, Pukerud. 

• Nedre Eiker kommune: Langum, Narverud, Daler, Ryggkollen. 
 

Arealer vest for Gulskogen stasjon krever et tilførselsspor mellom Gulskogen stasjon og 

hensettingsanlegget med tilhørende nødvendige tiltak langs strekningen. Når det gjelder 

strekningskapasitet, investerings- og driftskostnader er det gunstigere jo nærmere Drammen et 

slikt anlegg lokaliseres.  

 

Fire av arealene vurderes til å ligge utenfor hensettingsanleggets rammer og 

investeringsomfang. Prosjektets mandat, samt kravet om ferdigstillelse innen slutten av 2024, 

tilsier at lange tilførselsspor med tilhørende omfattende infrastrukturtiltak, vurderes som mindre 

realistisk og gjennomførbart enn korte tilførselsspor.  

 

Ingen av de åtte alternativene som ble lagt ut på høring er frie for interessekonflikter. For 3 - 4 

av arealene er dette i særdeleshet knyttet til hensynet til jordvern, da de berører store 

sammenhengende jordbruksområder av god eller svært god kvalitet. Flere av områdene har 

også interessekonflikter knyttet til byutvikling.  

 

Til tross for prosjektets rammer, omfang og interessekonflikter ønsket Bane NOR, av hensyn til 

robusthet og forutsigbarhet i planleggingen, å høre alle åtte arealer i forbindelse med offentlig 

ettersyn av planprogrammet. 

 

5.1 Grunnlagsdokument for siling 
Planarbeidet er komplekst og strekker seg over et stort geografisk område. For å avgrense 

tiltaket ytterligere, er det utarbeidet et grunnlagsdokument for siling [10]. I dokumentet er 

kunnskapsgrunnlaget økt og alle alternativene er vurdert på samme nivå. Sammenstilte 

vurderinger er vist i Figur 14. 
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Figur 14 – Sammenstilte vurderinger av alle arealer.  

 

Bane NOR og planmyndighetene er enige om at alternativene Kleggen, Pukerud og Narverud 

tas med videre. Der en av partene mener at et alternativ skal med, tas det med videre i 

planprogrammet for å få belyst det totale konsekvensbildet av et hensettingsanlegg i 

Drammensområdet, på forskjellige typer arealer. Det innebærer at alternativene Sundland og 

Ryggkollen tas med.  

Vurderingskriterier S
u

n
d

-

la
n

d
 

K
le

g
g

e
n

 

P
u

k
e
ru

d
 

fje
llh

a
ll 

P
u

k
e
ru

d
 

L
a

n
g

u
m

 

N
a
rv

ru
d

 

D
a
le

r 

R
y
g

g
-

k
o

lle
n

 

Teknisk 
gjennomfør
barhet 

Grunnforhold 
og 
terrenginngrep 
 

Lite 
omfatten
de 

Omfatten
de  

Svært 
omfatten
de 

Omfatten
de 

Omfatte
nde 

Omfatt
ende 

Omfatt
ende 

Svært 
omfatt
ende 

Nødvendige 
veiomlegginger 
og atkomst 
 

Ingen  Få  Noen  Noen Flere Flere Flere Mange 

Anslag 
byggetid (år) 
 

1,5-2 2-2,5 3,5-4 2,5-3 3-3,5 2,5-3 2,5-3 3,5-4 

Driftskostnader 
 

Lave 
Nokså 
lave  

Nokså 
lave 

Middels 
høye  

Høye Høye Høye 
Svært 
høye 

Investeringsko
stnader 
 

Lave 
Middels 
høye 

Svært 
høye 

Middels 
høye 

Høye Høye Høye 
Svært 
høye 

Arealverdier 

Arealbeslag 
 

Svært 
stor 
konflikt 

Stor 
konflikt 

Stor 
konflikt 

Middels 
konflikt 

Svært 
stor 
konflikt 

Svært 
stor 
konflikt 

Svært 
stor 
konflikt 

Svært 
stor 
konflikt 

Støy 
 

Mye 
bebyggel
se 

Mye 
bebyggel
se 

Mye 
bebygge
lse 

Mye 
bebyggel
se 

Noe 
bebygg
else 

Noe 
bebyg
gelse 

Noe 
bebyg
gelse 

Noe 
bebygg
else 

Visuelle 
virkninger 
 

Noe 
eksponert 

Meget 
eksponert 

Noe 
ekspone
rt 

Meget 
eksponert 

Svært 
ekspone
rt 

Meget 
ekspo
nert 

Svært 
ekspo
nert 

Lite 
ekspon
ert 

Tilgjengelighet 
og 
barrierevirknin
ger 
 

Uendret Uendret Uendret Uendret 
Noen 
ulemper  

Noen 
ulemp
er  

Noen 
ulemp
er 

Flere 
ulempe
r 

Verdi ift. 
vedtatt 
arealpolitikk 

Svært 
stor 
konflikt 

Stor 
konflikt 

Stor 
konflikt 

Liten 
konflikt 

Svært 
stor 
konflikt 

Svært 
stor 
konflikt 

Svært 
stor 
konflikt 

Liten 
konflikt 

Jernbanetek
nikk 

Kapasitet 
 

Svært 
god 

Svært 
god 

Svært 
god 

God God God God God 

Robusthet 
Svært 
god 

Svært 
god 

Lav 
fleksibilit
et 

Middels Middels 
Middel
s 

Middel
s 

Lite 
robust 

Total 
gjennomfør
barhet 

Planprosess 
 

Svært 
høy risiko 

Høy 
risiko 

Høy 
risiko 

Lav risiko 
Svært 
stor 
risiko 

Svært 
stor 
risiko 

Svært 
stor 
risiko 

Middel
s risiko 

Grunnerverv 
Svært lav 
risiko 

Middels 
risiko 

Middels 
risiko 

Middels 
risiko 

Middels 
risiko 

Middel
s risiko 

Middel
s risiko 

Middel
s risiko 

Finansiering 
 

Svært 
stor 
sannsynli
ghet 

Stor 
sannsynli
ghet 

Usannsy
nlig 

Stor 
sannsynli
ghet 

Lite 
sannsyn
lig 

Lite 
sanns
ynlig 

Lite 
sanns
ynlig 

Usann
synlig 

Tidsakse 
 

2024 2025 2027 2025/26 2026/27 2026 2026 2027 



 
 

28 

 

Det er enighet om at alternativene Pukerud fjellhall, Langum og Daler siles ut (se Tabell 5-1). 

 

Tabell 5-1. Sammenstilte anbefalinger  

  Bane NORs 

anbefaling 

Kommunenes anbefaling Felles enighet om 

hvilke alternativer som 

anbefales tas med 

videre / anbefales siles 

ut 

Sundland Bane NOR 

anbefaler at 

alternativet tas 

med videre. 

Kommunene 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. 

  

Kommunene 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. 

Kommunene 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. 

Kommunene er enige i at alternativet kan tas 

med videre. 

Anbefaler at Pukerud 

tas med videre 

Langum Bane NOR 

anbefaler at 

arealet siles ut. 

Kommunene er enige i at alternativet kan 

siles ut. 

Anbefaler at Langum 

siles ut 

Narverud Bane NOR 

anbefaler at 

alternativet tas 

med videre. 

Kommunene 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. 

Kommunene er enige i at alternativet kan 

siles ut. 

Anbefaler at Daler siles 

ut 

Ryggkollen Bane NOR 

anbefaler at 

alternativet siles 

ut. 

Kommunene anbefaler at alternativet tas 

med videre, i henhold til Nedre Eiker 

kommuneplanutvalgs vedtak 13.3.2019.  

Anbefaler at 

Ryggkollen tas med 

videre 
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5.2 Alternativer som skal utredes 

5.2.1 Sundland 

 

 

Figur 15 - Kartutsnitt Sundland. Sporene som fremkommer på kartutsnittet er 
eksisterende spor som ligger inne i grunnlagskartet.  

 

Gjennomførbarhet og kostnader 

For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er arealet vurdert til å være svært egnet. 

Hensettingsanlegget kan kobles fra øst via innkjøringen til verkstedsområdet. Sundland ligger 

nært Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og tomtogkostnadene er vurdert til å være lave. 

Et hensettingsanlegg her vil ikke kreve eget tilførselsspor, men noe ombygging av 

innkjøringssporene øst for verkstedet. Nødvendig areal til hensetting vil være mindre på 

Sundland enn ved å legge det på «jomfruelig» land, da flere fasiliteter allerede finnes på 

Sundland. Terrenget er flatt og grunnforhold i området består av bløt til middels fast leire. Bane 

NOR eier områdene. Refusjonskrav for en del av kostnadene for ny Sundlandvei kan potensielt 

påløpe. Investeringskostnader vurderes likevel til å være lavere enn for øvrige evaluerte arealer. 

 

Jernbaneteknisk funksjonalitet 

For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er arealet vurdert til å være egnet. Arealet 

er sannsynligvis stort nok til å kunne bygge ut opp mot 36 hensettingsplasser. Det vurderes som 

mulig å kombinere dette med bruk av noe eksisterende sporkapasitet på Sundlandsområdet 

(brukes også i dag), også til gule maskiner. Et hensettingsanlegg på Sundland vil gi lite 

tomtogkjøring, og i liten grad forstyrre annen togtrafikk. Imidlertid vil antallet skiftebevegelser på 
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Sundland øke, med risiko for økt ventetid for skifting hos aktørene. Skiftebevegelser må 

planlegges sammen med gods- og verkstedvirksomheten. 

 

Ikke-prissatte verdier (arealverdier) 

Et hensettingsanlegg på Sundland vil ikke komme direkte i konflikt med viktige nåværende 

arealverdier, men vil berøre et sentralt byutviklingsområde og bli liggende tett inntil et stort antall 

nye boliger som for tiden er under etablering like sør for ny Sundlandvei.  

 

Planstatus 

Arealet som ligger mellom regulert område for jernbaneformål og ny Sundlandvei (se Figur 6) er 

regulert til sentrumsformål (A1 Områderegulering Sundland), og hensettingsanlegget vil 

beslaglegge det meste av dette byutviklingsområdet. Området A1 ligger innenfor 

byutviklingsområder i samarbeidsavtalen mellom Jernbaneverket, NSB, ROM Eiendom og 

Drammen kommune fra 2012. Det foreslås likevel at Sundland tas med videre i en offentlig 

planprosess. Det bør utføres ytterligere grunnundersøkelser, samt nærmere vurderinger av 

sporløsninger som kan ivareta nødvendige skiftebevegelser på området. Viktig er også 

løsninger for avbøtende tiltak mellom hensettingsanlegget og omgivelsene.  

 

5.2.2 Kleggen 

 

 

Figur 16 - Kartutsnitt Kleggen 
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Gjennomførbarhet og kostnader 

For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er arealet vurdert til å være godt egnet. 

Nærhet til Gulskogen gir kort tilførselsspor og relativt lave tomtogkostnader. Det må legges til 

rette for at regulert veiforbindelse fra Øvre Eiker vei til Gulskogen Vest kan bygges. Terrenget 

har et fall med en høydeforskjell mellom 4 - 10 m. Løsmassene består av bløt leire og indikerer 

mulig sprøbruddmateriale. Hensettingsområdet vil medføre skjæring i terrenget og tilhørende 

tiltak, men det forventes at man kan få bygge anlegget uten noen spesielle hindringer. Det kan 

være behov for å øke bæreevne og stabilitet av grunn med kalksementpeler. 

 

Jernbaneteknisk funksjonalitet 

For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være godt egnet. 

Anlegget vil ligge nært Gulskogen stasjon, med plass for 36 togsett, gule maskiner og 

servicearealer. Med eget tilførselsspor frem til hensetting er det tilstrekkelig kapasitet. 

Hensetting kan benyttes hele døgnet, også til vending og daghensetting. 

 

Ikke-prissatte verdier (arealverdier) 

For evalueringskriteriet arealverdier er området vurdert å være egnet. Den dyrkede marken i 

området er regulert / avsatt til boligformål/byutvikling. Det vil være motstrid med andre 

utbyggingsplaner. Det er også knyttet noen utfordringer til beliggenheten nær den verneverdige 

Stormoen gård, der anlegget vil danne en markant kontrast mot det omkringliggende landskapet 

og potensielt forringe det verdifulle kulturmiljøet.  

 

Planstatus 

Arealet ved bebyggelsen ved Pukerud og i lia opp mot E134 er avsatt til boligbebyggelse. 

Arealet er innenfor bestemmelsesområde J, transformasjonsområde for byutvikling på 

Kleggen/Pukerud. Regulert konsentrert småhusbebyggelse mellom eks. spor og Gosen samt 

vegforbindelse som krysser under jernbanen til Øvre Eikervei i Reguleringsplan for Gulskogen 

Vest (2001).  
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5.2.3 Pukerud 

 

 

Figur 17 - Kartutsnitt Pukerud  

 

Gjennomførbarhet og kostnader 

For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er arealet vurdert til å være egnet / lite 

egnet. Tilførselssporet fra Gulskogen stasjon medfører behov for omlegging av flere veier. 

Kostnader til kjøring av tomtog er begrensede. Det er store høydeforskjeller i terrenget. Det 

medfører behov for skjæringer og konstruksjoner, samt transport av store mengder masser. Det 

må vurderes nærmere om det er realistisk å kunne ferdigstille et anlegg her i 2024. 

Investeringskostnadene vurderes til å være store. 

 

Jernbaneteknisk funksjonalitet 

For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være egnet. 

Arealet er sannsynligvis ikke stort nok til å bygge 36 hensettingsplasser med nødvendige 

servicefasiliteter. Pukerud vurderes derfor som mest aktuelt dersom det må finnes en delt 

løsning hvor anlegget splittes i to mindre anlegg. Med eget tilførselsspor frem til hensetting er 

det tilstrekkelig kapasitet, forutsatt tilstrekkelige sporforbindelser til eksisterende Sørlandsbane. 

Hensetting kan benyttes hele døgnet, også til vending og daghensetting. 

 

Ikke-prissatte verdier (arealverdier) 

For evalueringskriteriet arealverdier er området vurdert å være egnet. Den dyrkede marken 

nordøst i området er avsatt til boligformål. Skjæringen i terrenget vil kunne bli visuelt 

dominerende. 
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Planstatus 

De østligste arealene er avsatt til boligformål, og er del av bestemmelsesområde J, 

transformasjonsområde for byutvikling på Kleggen/Pukerud. Mellom boligformålet og 

transformatoranlegget er det et LNF-område. Reguleringsplan «Pukerud Hageby» fra 1976 

regulerer boliger. 

 

5.2.4 Narverud 

 

 

Figur 18 - Kartutsnitt Narverud 

 

Gjennomførbarhet og kostnader 

For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er arealet vurdert til å være lite egnet. 

Tilførselssporet og hensettingsanlegget vil medføre behov for omlegging av flere veier. 

Tilførselssporet blir langt, med begrensede til høye driftskostnader, og store 

investeringskostnader. Løsmasser består av bløt leire, og det vil være behov for terrenginngrep 

(skjæringer). Omfanget av masseflytting vil avhenge av hvor på området et hensettingsanlegg 

plasseres. Det må vurderes nærmere om det er realistisk å kunne ferdigstille et anlegg på 

Narverud i 2024. 

 

Jernbaneteknisk funksjonalitet 

For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være egnet. 

Arealet er relativt fleksibelt, og vil kunne ha plass til anlegget. Med eget tilførselsspor frem til 

hensetting vurderes det å være tilstrekkelig kapasitet, forutsatt tilstrekkelige sporforbindelser til 
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eksisterende Sørlandsbane. Hensetting kan benyttes hele døgnet, men usikkert om egnet til 

vending og daghensetting. 

 

Ikke-prissatte verdier (arealverdier) 

For evalueringskriteriet arealverdier er området vurdert å være lite egnet. Anlegget vil bli godt 

synlig i det åpne kulturlandskapet, og vil kunne komme i konflikt med nasjonale føringer knyttet 

til jordvern. Jordbruksarealet som blir berørt ligger mellom Sørlandsbanen og åsen, og er del av 

de store sammenhengende jordbruksarealene mellom Gulskogen og Mjøndalen.  

 

Planstatus 

Arealet mellom jernbanen og E134 er i kommuneplanen avsatt til LNF-areal. Det er også 

innslag av noe nåværende boligbebyggelse, flest boliger øst i området. Høyspentlinje sør for 

dagens jernbane. Fegata, jernbanen og noe tilliggende jordbruksareal er regulert i 

reguleringsplan for Daler kryssingsspor (1999).  
 

5.2.5 Ryggkollen 

 

 

Figur 19 - Kartutsnitt Ryggkollen 

 

Gjennomførbarhet og kostnader 

For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er området vurdert til å være svært lite 

egnet. Grunnforhold vurderes som gode på deler av området. Øst for massetaket er det bløt 

leire. Et hensettingsanlegg på Ryggkollen vil få et svært langt tilførselsspor, og medfører behov 

for omlegging av flere og større veier. Driftskostnader til tomtogkjøring vurderes til å være 
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meget høye. For å sikre tilstrekkelig kapasitet, vurderes det som nødvendig å gjøre tilpasninger 

og ombygginger i grensesnittet mellom tilførselssporet og eksisterende Daler krysningsspor. 

Ved eventuell fremtidig utbygging av nytt dobbeltspor, vil gjenbruksverdien av investeringene 

være begrensede. Investeringskostnader vurderes til å være meget / svært store, og det 

vurderes ikke som realistisk at et anlegg her kan ferdigstilles i 2024.  

 

Det vurderes ikke som realistisk å bygge et tilførselsspor til Ryggkollen (kun til et 

hensettingsanlegg), uten at det bygges ut nytt dobbeltspor fra Gulskogen stasjon til Mjøndalen 

stasjon. Dette er utenfor hensettingsprosjektets mandat. Selv om det blir utbygget dobbeltspor 

mellom Gulskogen stasjon og Mjøndalen stasjon, vurderes Ryggkollen til å være lite egnet med 

hensyn til jernbaneteknisk funksjonalitet. Kjøring av tomtog vil beslaglegge kapasitet på en lang 

strekning av dobbeltsporet, og det forventes å kunne gå ut over robustheten. Det vil også 

fortsatt være meget høye driftskostnader til kjøring av tomtog.   

 

Jernbaneteknisk funksjonalitet 

For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være lite egnet. 

Avstanden fra Gulskogen er lang, og dette kan gå utover robustheten.  

 

Ikke-prissatte verdier (arealverdier) 

For evalueringskriteriet arealverdier er området vurdert å være lite egnet. Selve 

hensettingsanlegget vil gi liten konflikt med arealverdier, men tilførselssporet vil beslaglegge en 

sentral del av de store sammenhengende jordbruksarealene, som er av regional/nasjonal 

betydning. Løsningen vurderes derfor å være i konflikt med nasjonale føringer knyttet til 

jordvern. 

 

Planstatus 

Ryggkollens vestlige deler er avsatt til råstoffutvinning og næringsbebyggelse omgitt av en 

grønnstruktur. Øst i området er arealet mellom dagens jernbane og Drammensveien LNF-areal. 

Mellom Drammensveien og E134 er det en høyspentlinje. I en eldre reguleringsplan 

«Ryghkollen» (1993) reguleres det industri/grustak, friområder og landbruk. Det er også en 

egen plan for Gevelt grustak sør for Drammensveien.   
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5.3 Alternativer som er silt ut etter høring 

5.3.1 Pukerud fjellhall 

 

 

Figur 20 - Kartutsnitt Pukerud fjellhall 

 

Gjennomførbarhet og kostnader 

For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er arealet vurdert til å være svært lite 

egnet.  

Det krever utvinning av meget store arealer i fjellet. Ikke bare til selve hensettingssporene, men 

også til nødvendige servicefasiliteter. Sistnevnte kan for eksempel være arealer til, og løsninger 

for, glykolanlegg, fasiliteter for å tømme septik og fylle vann, samt tilkomstveier for bil (både fra 

dagsone inn til anlegget, samt inne på selve anlegget). Anleggsgjennomføring og byggeteknikk 

vil være svært krevende, og meget store mengder masser må transporteres ut. Bane NOR har 

ikke tidligere erfaringer med hensettingsanlegg i fjell, og det er derfor ikke etablerte krav- og 

sikkerhetsspesifikasjoner til slike anlegg. Det må påregnes omfattende tiltak knyttet til blant 

annet rømning, brannsikkerhet og arbeidsmiljø. Det antas svært store investeringskostnader, og 

det er ikke realistisk å kunne ferdigstille en fjellhall her i 2024.  

Nærhet til Gulskogen stasjon gir kort tilførselsspor og lave tomtogkostnader, men et anlegg i fjell 

vil ha vesentlig høyere driftskostnader enn et anlegg i dagen. Det kan for eksempel være 

belysning, ventilasjon og sikkerhet.  



 
 

37 

Jernbaneteknisk funksjonalitet 

For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være egnet. En 

fjellhall begrenser fremtidig fleksibilitet for anlegget. Med eget tilførselsspor frem til hensetting er 

det tilstrekkelig kapasitet. Hensetting kan benyttes hele døgnet, også til vending og 

daghensetting. 

 

Ikke-prissatte verdier (arealverdier) 

For evalueringskriteriet arealverdier vurderes løsningen å være egnet. Å plassere hele 

hensettingsanlegget i fjellhall er generelt et godt landskapsmessig tiltak, og de øvrige 

arealverdiene vil i liten grad bli berørt. Noen negative virkninger er knyttet til trasé for 

tilførselsspor nær kulturmiljøet på Stormoen gård.  

 

Planstatus 

Areal mellom Sørlandsbanen og E134 er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 

Arealet er innenfor bestemmelsesområde J, transformasjonsområde for byutvikling på 

Kleggen/Pukerud. Områdene sør for E134 er LNF-arealer. Det er regulert konsentrert 

småhusbebyggelse mellom eks. spor og Gosen samt vegforbindelse som krysser under 

jernbanen til Øvre Eikervei i Reguleringsplan for Gulskogen Vest (2001). E134 ble regulert i 

planen «Reguleringsplan for ny rv. 11, Bangeløkka – Nedre Eiker grense» i 1995. Arealene 

under grunnen er uregulerte. 
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5.3.2 Langum 

 

 

Figur 21 - Kartutsnitt Langum 

 

Gjennomførbarhet og kostnader 

For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er arealet vurdert til å være svært lite 

egnet. Det vurderes å være begrensede til høye driftskostnader til tomtogkjøring. Løsmassene 

består av bløt leire, men hensettingsanlegget vil kreve mindre terrenginngrep. Beliggenheten på 

nordsiden av eksisterende spor gjør at togene fra hensettingsanlegget må krysse 

Sørlandsbanens togspor for å komme til tilførselssporet på sørsiden. Kryssing av 

jernbanesporene i plan vurderes ikke som en akseptabel løsning – dette vil hindre øvrig trafikk. 

Løsning for planfri kryssing vil være teknisk krevende i dette området, og krever store 

tilleggsarealer. Investeringskostnadene er vurdert til å være meget store, og det vurderes som 

ikke realistisk å kunne ferdigstille et anlegg her i 2024. 

 

Jernbaneteknisk funksjonalitet 

For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være egnet. Mulig 

å tilpasse form og størrelse etter behov. Arealet har plass for 36 togsett, gule maskiner og 

servicearealer. Med eget tilførselsspor og planfri kryssing av jernbanesporene vurderes det til å 

være tilstrekkelig kapasitet, forutsatt tilstrekkelige sporforbindelser til eksisterende 

Sørlandsbane. Hensetting kan benyttes hele døgnet, men usikkert om egnet til vending og 

daghensetting. 
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Ikke-prissatte verdier (arealverdier) 

De store sammenhengende jordbruksarealene i området utgjør en ressurs av regional/nasjonal 

betydning, og løsningen vil kunne komme i konflikt med nasjonale føringer knyttet til jordvern. 

Anlegget vil også bli godt synlig i det åpne kulturlandskapet. Regulering vil møte utfordringer 

knyttet til jordbruksarealer og høyspentlinjer  

 

Planstatus 

Arealet mellom jernbanen og Øvre Eikervei/Drammensveien er i kommuneplanen avsatt til LNF-

areal. Der går en høyspentlinje gjennom området. Fegata, jernbanen og noe tilliggende 

jordbruksareal er regulert i reguleringsplan for Daler kryssingsspor (1999). 

 

5.3.3 Daler 

 

 

Figur 22 - Kartutsnitt Daler 

 

Gjennomførbarhet og kostnader 

For evalueringskriteriet gjennomførbarhet og kostnader er arealet vurdert til å være lite egnet. 

Tilførselssporet og hensettingsanlegget vil medføre behov for omlegging av flere veier. 

Løsmassene består av bløt leire, men hensettingsanlegget vil kreve mindre terrenginngrep. 

Tilførselssporet blir langt, med store / meget store investeringskostnader, og høye 

driftskostnader til kjøring av tomtog. Lang avstand til Gulskogen stasjon gjør arealet lite egnet til 

daghensetting og vending.  Det vurderes som ikke realistisk å kunne ferdigstille et anlegg her i 

2024.  Det vurderes ikke som sannsynlig å bygge et tilførselsspor til Daler (kun til et 
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hensettingsanlegg), uten at det bygges ut nytt dobbeltspor fra Gulskogen stasjon til Mjøndalen 

stasjon. Dette er utenfor hensettingsprosjektets mandat.  

 

Jernbaneteknisk funksjonalitet 

For evalueringskriteriet jernbaneteknisk funksjonalitet er området vurdert til å være egnet / lite 

egnet. Området er stort og fleksibelt. Med eget tilførselsspor frem til hensetting vurderes det å 

være tilstrekkelig kapasitet, forutsatt tilstrekkelige sporforbindelser til eksisterende 

Sørlandsbane. Lang avstand til Gulskogen stasjon gjør arealet lite egnet til daghensetting og 

vending. 

 

Ikke-prissatte verdier (arealverdier) 

For evalueringskriteriet arealverdier er området vurdert å være lite egnet. Anlegget med 

tilførselsspor vil beslaglegge en sentral del av de store sammenhengende jordbruksarealene, 

som er av regional/nasjonal betydning. Løsningen vurderes derfor å være i konflikt med 

nasjonale føringer knyttet til jordvern. Anlegget vil også bli godt synlig i det åpne 

kulturlandskapet. 

 

Planstatus 

Arealet mellom jernbanen og E134 er i kommuneplanen avsatt til LNF-areal. Det er også 

innslag av noe nåværende boligbebyggelse, flest boliger øst i området. Høyspentlinje sør for 

dagens jernbane. Fegata, jernbanen og noe tilliggende jordbruksareal er regulert i 

reguleringsplan for Daler kryssingsspor (1999). 
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6 Utredningstema og metodikk 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2, andre ledd skal planer som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn ha en særskilt beskrivelse av konsekvensene av planen. 

Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) utfyller lovbestemmelsen. 

Konsekvensutredningen skal omfatte de temaene som er relevante for planarbeidet og 

utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. Under følger en beskrivelse av hvilke temaer 

som skal utredes og hvilke metoder som skal benyttes.  

6.1 Metode 
Konsekvensutredningen består av en samfunnsøkonomisk analyse av prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser. Konsekvensene for de ulike utredningsalternativene sammenlignes og 

vurderes i forhold til referansealternativet.  

 

Prissatte konsekvenser  

Prissatte konsekvenser gjelder virkninger som det er hensiktsmessig å måle i kroner. 

Metodehåndbok for samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen [11] skal legges til grunn for 

beregning av prissatte konsekvenser. 

 

Ikke-prissatte konsekvenser  

Ikke-prissatte konsekvenser er virkninger det ikke er mulig eller hensiktsmessig å måle i kroner. 

I stedet benyttes kvalitative vurderinger av konsekvenser. I Statens vegvesens håndbok V712 

Konsekvensanalyser [12] står tre begreper sentralt når det gjelder analyse av ikke-prissatte 

konsekvenser: 

 

Verdi 

Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 

 

Påvirkning 

Med påvirkning menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes som følge 

av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen.  

 

Konsekvens 

Konsekvens fremkommer ved sammenstilling av områdets verdi og omfanget av påvirkning. 

Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et 

område.  

 

Usikkerhet 

Dersom det er usikkerhet knyttet til verdi eller påvirkning som kan endre konsekvens-

vurderingene, skal disse omtales. 
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Skadereduserende tiltak 

Av KU-forskriftens § 23 fremgår det at konsekvensutredningen skal "beskrive de tiltakene som 

er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige 

skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og driftsfasen". 

 

Ifølge håndbok V712 kan skadereduserende tiltak deles i to kategorier:  

 

1. Skadereduserende tiltak som inngår i kostnadsoverslaget for det aktuelle alternativet 
og som er en del av utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen 

2. Skadereduserende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre i tillegg til tiltakene i 
punkt 1, og som kan bidra til å redusere negative virkninger ytterligere. Disse tiltakene 
inngår ikke i kostnadsoverslaget eller utredningsgrunnlaget for alternativet, men det 
redegjøres for hvordan de vil kunne endre konsekvensene. For å gi et bedre 
beslutningsgrunnlag bør det gis et kostnadsestimat for de skadereduserende tiltakene 
som foreslås 

 

Dersom det ikke er mulig å unngå vesentlige skadevirkninger vil det vurderes om det finnes 

skadereduserende tiltak som kan redusere negative konsekvenser som følger av tiltaket. Dette 

er tiltak som går utover den vanlige oppryddingen og ferdigstillingen av anleggsarbeidet. 

Forslagsstiller vil beskrive hvilke skadereduserende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre, 

og hvordan tiltakene kan bidra til å redusere vesentlige skadevirkninger. Her inngår en 

vurdering av i hvilken grad det skadereduserende tiltaket endrer konsekvensvurderingene.  

 

Kompenserende tiltak 

Kompenserende tiltak skal ikke inngå i konsekvensvurderingen, men kan foreslås for å 

kompensere for de vesentlige skadevirkningene. Kompensasjon skal her forstås som fysisk å 

erstatte funksjoner som går tapt ved nedbygging, og ikke som kompensasjon til 

enkeltgrunneiere. Kompenserende tiltak er siste utvei, etter en prioritert rekkefølge av å unngå, 

begrense og avbøte konflikt. Forslagsstiller vil beskrive kompenserende tiltak dersom dette er 

mulig og aktuelt.  

 

 

Figur 23 – Skadereduserende og kompenserende tiltak 
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Referansealternativ 

For de prissatte konsekvensene er det de beslutningsrelevante forskjellene mellom de ulike 

alternativene det er vesentlig å analysere. De ikke-prissatte konsekvensene vurderes opp mot 

dagens situasjon inklusive vedtatte reguleringsplaner. 

 

Vurderingen av de ikke-prissatte konsekvensene opp mot dagens situasjon medfører at tiltakets 

negative konsekvenser tydeliggjøres. Samfunnsnytten av å bygge et nytt hensettingsanlegg 

synliggjøres imidlertid ikke i utredningen. I den forbindelse bør det bemerkes at det ikke kan 

innføres nye rutetilbud med økt kapasitet og flere togavganger dersom tiltaket ikke 

gjennomføres. Manglende utbygging av hensettingsanlegget vil dermed gi mindre bruk av 

klima- og miljøvennlige transportformer, sammenlignet med en situasjon der 

hensettingsanlegget etableres. 

6.2 Prissatte konsekvenser 
Tiltakets prissatte konsekvenser skal utredes som et grunnlag for å sammenligne alternativene 

mot hverandre. 

 

Kostnadseffektivitetsanalyse 

Etablering av et hensettingsanlegg er en forutsetning for å kunne øke frekvensen på 

togtrafikken mellom Oslo og Tønsberg og på Sørlandsbanen. Ettersom tiltakets nytte ikke kan 

verdsettes isolert er det mer hensiktsmessig å gjennomføre en kostnadseffektivitetsanalyse 

fremfor en nytte-kostnadsberegning [11] [13]. 

 

Kostnadseffektivitetsanalysen vil i hovedsak omfatte følgende kostnadselementer:  

• Investeringskostnader 

• Drifts- og vedlikeholdskostnader 

• Operatørkostnader 

• Samfunnsøkonomiske kostnader ved klimagassutslipp  

• Støykostnader 
 

Investeringskostnader 

Investeringskostnadene omfatter underbygning, overbygning, signal, veier, konstruksjoner m.m. 

Kostnadene omfatter også prosjektering, byggherrekostnader og grunnerverv. 

Investeringskostnadene skal beregnes, og det vil gjennomføres en usikkerhetsanalyse. 

 

Drifts og vedlikeholdskostnader for infrastruktur 

Det redegjøres for kostnader til drift og vedlikehold for hensettingsanlegget. De årlige 

kostnadene beregnes og diskonteres til nåverdi. 

 

Operatørkostnader 

Det beregnes kostnader knyttet til tomtogkjøring. Tomtogkostnadene er knyttet til avstanden og 

kjøretiden mellom hensettingsanlegget og siste betjente holdeplass. De årlige kostnadene 

beregnes og diskonteres til nåverdi.  
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Klimagassutslipp 

Klimagassutslipp fra bygging, drift og vedlikehold av hensettingsanlegget beregnes (jf. kapittel 

4.7). De årlige samfunnsøkonomiske kostnadene ved utslippene beregnes og diskonteres til 

nåverdi.  

 

Det er kun kostnadene til klimagassutslipp knyttet til bygging, drift og vedlikehold som 

synliggjøres i analysen. Tiltaket vil imidlertid også bidra til å redusere utslipp av klimagasser ved 

innføring av nye togtilbud med økt kapasitet og frekvens. Utslippsreduksjonen som følge av økt 

kollektivtransport og redusert personbiltransport vil være lik for alle alternativene som vurderes. 

Denne positive klimaeffekten av tiltaket inngår derfor ikke i klimagassbudsjettet. 

 

Støy og støykostnader 

Konsekvenser med hensyn til støy skal beregnes. Dette innebærer kartlegging og vurdering av 

følgende:  

• Det skal kartlegges antall bygninger med boligformål og andre typer bygninger med 

støyfølsom bruk i gul og rød støysone for de ulike alternativer. 

• Støysonekartene og tilhørende oversikt over antall støyutsatte bygninger med 

støyfølsom bruk benyttes som grunnlag for en overordnet kostnadsvurdering for 

støydempende tiltak ved hensettingsområdet og eventuelt ved boliger i 

influensområdet. Erfaringstall vil benyttes for å vurdere kostnaden. Behov for og endelig 

utforming av avbøtende tiltak for å redusere støyulemper for bebyggelse som ligger 

innenfor gul eller rød støysone skal vurderes og omtales i neste fase, 

reguleringsplanen.  

 

For støyberegninger skal det benyttes godkjent beregningsmetode for industristøy (Nordisk 

beregningsmetode for Industristøy og ISO 9613-2:1995) samt Nordisk beregningsmetode for 

skinnegående trafikk (Nord96). Gule og røde støysoner skal vises på kart i henhold til 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) [14], med grenseverdier 

som gjelder for enten skinnegående trafikk eller terminaler.  

 

6.3 Ikke-prissatte konsekvenser 
Følgende fagtemaer inngår i de ikke-prissatte konsekvensene: landskapsbilde, friluftsliv/by- og 

bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser. Alle ikke-prissatte konsekvenser skal 

utredes innenfor en av disse fem hovedkategoriene. Andre temaer omtales under kategorien 

arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger (se kapittel 6.4). 

 

Utredningen avgrenses til de områdene som kan bli fysisk berørt av tiltaket. Størrelsen på 

tiltakets influensområde vil variere for de ulike temaene.  
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6.3.1 Landskapsbilde  

Landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet 

oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelser, fra bylandskap til natur- og 

kulturlandskap.  

 

Antatte problemstillinger  

Tiltaket innebærer etablering av infrastruktur, bygninger, fyllinger og skjæringer som vil påvirke 

landskapsbildet. Jernbanens krav til stiv horisontal- og vertikalkurvatur begrenser mulighetene til 

å tilpasse terrenginngrep og konstruksjoner til anleggets omgivelser. Et hensettingsanlegg 

inkluderer også lysanlegg, som vil kunne påvirke nattlandskapet. Landskapets former og skala 

vil gi en indikasjon på i hvilken grad landskapet «tåler inngrep».  

 

Kunnskapsgrunnlag  

Utredningen skal ta utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag, som omfatter tidligere 

gjennomførte utredninger og kommunale/regionale landskapskartlegginger. Kartmateriale, 

flyfoto, samt fotodokumentasjon fremskaffet i forbindelse med befaringer i felt vil gi et godt 

grunnlag for vurderinger.  

 

Utredningsbehov 

Landskapet i utredningsområdene, med topografiske hovedformer, romlige egenskaper, 

bygningsmasse og arealbruk skal beskrives og verdivurderes. Tiltakets nær-/fjernvirkninger og 

tilpasning til landskapet skal vurderes, med fokus både på enkeltelementer og på 

landskapsbildet som helhet. Terrenginngrep, konstruksjoner og lysanlegg vil ha ulik visuell 

virkning på de nære omgivelsene og de fjernere delene av influensområdet, og utredningen skal 

synliggjøre dette.  

 

Metode 

Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, skal benyttes. 

Miljødirektoratets og Riksantikvarens veileder «Metode for landskapsanalyse i 

kommuneplanen» [15] kan benyttes der det er hensiktsmessig. Metoden tilpasses plannivået. 

Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og skisser som kan belyse problemstillingene skal 

inngå i analysen.  

 

6.3.2 Friluftsliv/by- og bygdeliv  

Temaet friluftsliv/by- og bygdeliv omfatter alle områder som har betydning for allmenhetens 

mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og 

naturen ellers. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. Begrepet by- og bygdeliv defineres som opphold og fysisk 

aktivitet i byer og tettsteder. Sentralt for temaet friluftsliv/by- og bygdeliv er folks bruk og 

opplevelse av det naturlige og menneskepåvirkede landskapet. 

 

 

 

 



 
 

46 

Antatte problemstillinger 

Et hensettingsanlegg vil kunne påvirke bruken av arealer som er viktige for friluftsliv og 

rekreasjon, deriblant turområder, lekeområder og ferdselsforbindelser (turveier, gang- og 

sykkelveier, barnetråkk mm.). Muligheten for å opprettholde ferdsel i/bruk av disse områdene og 

forbindelsene avhenger av anleggets eksakte plassering og utforming, samt hvilke tiltak som 

iverksettes for å redusere ulemper.  

 

Kunnskapsgrunnlag  

Utredningen skal ta utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag, som omfatter tidligere 

gjennomførte utredninger, gjeldende kommunale og regionale planer, samt relevante 

registreringer i offentlige databaser. Supplerende informasjon innhentes ved kontakt med lokale 

og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner, og ved behov, gjennom befaring i felt. 

 

Utredningsbehov 

Det skal gis en beskrivelse av viktige friluftslivs- og rekreasjonsområder som kan bli berørt av 

tiltaket, med fokus på bruk, betydning og kvaliteter. Tiltakets virkninger for brukere av berørte 

områder skal belyses, med særlig fokus på områder som er viktige for barn og unge (jf. RPR for 

å styrke barn og unges interesser i planleggingen [5]). Virkninger i form av arealbeslag, 

barriereeffekter og støy skal drøftes, og det skal gis en vurdering av hvordan eller hvorvidt 

bruken og opplevelsen av turområder, leke- og rekreasjonsområder og ferdselsforbindelser vil 

endres som følge av dette.  

 

Metode 

Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, skal benyttes. 

Miljødirektoratets veileder «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» [16] kan benyttes 

som supplement til Håndbok V712, dersom dette vurderes som hensiktsmessig. Metoden 

tilpasses plannivået. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og skisser som kan belyse 

problemstillingene skal inngå i analysen.  

 

6.3.3 Naturmangfold  

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjord) og limniske (ferskvann) 

systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til 

naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold 

som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning, jf. registreringskategorier i 

Håndbok V712.  

 

Antatte problemstillinger 

Etablering av et hensettingsanlegg vil kunne medføre tap, oppsplitting eller forringelse av viktige 

naturtyper og økologiske/landskapsøkologiske funksjonsområder. Støy og menneskelig 

tilstedeværelse kan virke forstyrrende på fugl og annet vilt, og en eventuell lokalisering nært 

vassdrag kan medføre tap av kantvegetasjon og risiko for forurensning. I tillegg kan 

massehåndtering gi økt risiko for spredning av fremmede arter.  
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Kunnskapsgrunnlag  

Eksisterende kunnskap skal hentes fra tidligere utredninger og offentlige databaser som 

Miljødirektoratets «Naturbase», Artsdatabankens «Artskart», NGUs kartinnsyn (berggrunn og 

løsmasser), og NIBIOs «Kilden til arealinformasjon». Denne kunnskapen skal suppleres med 

kartlegginger i felt. 

 

Utredningsbehov 

Viktige naturtyper og leve- og trekkområder for fugl, pattedyr, amfibier og ferskvannsarter 

(økologiske og landskapsøkologiske funksjonsområder) innenfor tiltakets influensområde skal 

beskrives og verdivurderes. Det skal gjøres en vurdering av hvordan tiltaket vil kunne påvirke 

disse naturverdiene, gjennom arealbeslag, opprettelse av barrierer, fragmentering av 

leveområder og eventuelt forurensning av vannforekomster og spredning av fremmede arter. 

Det skal også gjøres rede for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 

Metode  

Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, skal benyttes. Ved 

kartlegging og verdisetting av naturmangfold skal Miljødirektoratets håndbøker 11 [17], 13 [18] 

og 15 [19] benyttes. Metoden tilpasses plannivået. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto 

og skisser som kan belyse problemstillingene skal inngå i analysen.  

 

6.3.4 Kulturarv  

Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien i form av 

kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Kulturminner og kulturmiljø er definert i 

Lov om kulturminner. Kulturminner er her definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i 

vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet 

eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen forstås som større 

sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er 

fremtredende. 

 

Antatte problemstillinger 

Tiltaket vil kunne påvirke kulturlandskapet i de aktuelle områdene, og kan i enkelte tilfeller 

komme i konflikt med kulturminner og kulturmiljøer. Kulturmiljøer kan splittes opp og viktige 

sammenhenger kan bli brutt. Den visuelle påvirkningen kan også endre opplevelsen av 

kulturmiljøene. 

 

Kunnskapsgrunnlag  

Utredningen baseres på eksisterende kunnskap hentet fra databasen Askeladden, eventuelle 

oppføringer i landsverneplaner og tidligere utredninger i området. SEFRAK er en viktig kilde til 

informasjon om bygningsmiljøer, og fanger opp særlig viktige enkeltobjekter som ellers kan falle 

ut. Dersom eksisterende kunnskap ikke vurderes som tilstrekkelig, kan den suppleres gjennom 

en feltbefaring i aktuelle områder. 
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Utredningsbehov 

Det skal gis en beskrivelse og vurdering av kulturminner og kulturmiljøer i de berørte områdene. 

Helheten eller sammenhengen kulturminnene inngår i skal utredes og begrunnes, og 

kulturhistoriske hovedtrekk, verdier og sårbarhet skal omtales for hvert kulturmiljø. Det skal 

gjøres en vurdering av hvordan tiltaket vil kunne påvirke kulturminner og kulturmiljø, gjennom 

arealbeslag, fragmentering av miljøer og visuelle virkninger. I denne sammenheng vil det være 

viktig å identifisere tilfeller der tiltaket kan gi direkte inngrep i registrerte kulturminner og 

kulturmiljøer. 

 

Potensialet for nye arkeologiske funn vil bli vurdert på et overordnet nivå. Disse vurderingene 

blir ikke lagt til grunn for vurdering av kulturhistorisk verdi, jf. Håndbok V712, men kan bidra til å 

nyansere bildet, og påvirke valg av løsning. Vurderingen av potensialet for nye arkeologiske 

funn skal basere seg på kunnskap om kjente kulturminner, løsfunn, arealmarkstype, terreng, 

nærhet til eldre tun, ferdselsveier og vassdrag m.m.  

 

Usikkerhet 

En fullstendig oversikt over automatisk fredete kulturminner finnes ikke. En høy andel er ikke 

synlige eller vanskelig å se på markoverflaten, og heller ikke registrert. For tema kulturarv kan 

man forvente differanse mellom vurderinger i kommunedelplan og vurderinger ved senere 

planarbeid i de områder der det vil bli gjort arkeologiske registreringer. Dersom det blir påvist 

automatisk fredete kulturminner, kan graden av negativ konsekvens bli større enn hva 

tilgjengelige registreringer og befaringer viser på utredningstidspunktet.  

 

Metode  

I tillegg til metoden i Statens vegvesens Håndbok V712, vil Riksantikvarens veileder 

Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar [20] være sentral for de faglige 

vurderingene. Metoden tilpasses plannivået. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og 

skisser som kan belyse problemstillingene inngår i analysen.  

 

6.3.5 Naturressurser  

Temaet naturressurser omfatter i utgangspunktet ressurser fra både jordbruk, reindrift, utmark, 

fiskeri, vann og berggrunn/løsmasser. Under de ikke-prissatte konsekvensene ser en på 

naturressurser ut fra samfunnets interesser og behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for 

fremtiden. Det gjelder både som grunnlag for sysselsetting og verdiskaping og av hensyn til 

samfunnssikkerhet. I denne sammenhengen er naturressurser i form av jordbruksarealer, 

sand/grusforekomster og vannforekomster mest relevante.  

 

Antatte problemstillinger 

Tiltaket vil kunne medføre beslag av dyrket mark av god kvalitet, og komme i konflikt med 

nasjonal jordvernstrategi. Tiltaket kan potensielt også påvirke dyrkingsforholdene i tilgrensende 

områder, f. eks. drenering og arrondering av gjenværende arealer. Dersom anlegget plasseres 

på Ryggkollen vil viktige sand- og grusforekomster bli berørt. 
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Kunnskapsgrunnlag  

Utredningen vil basere seg på eksisterende kunnskap hentet fra tidligere utredninger i området, 

registreringer i NIBIOs database Kilden, NGUs mineralressurskart, samt på tilgjengelig 

kartmateriale og flyfoto. Eksisterende kunnskap kan ved behov suppleres med befaringer i felt. 

 

Utredningsbehov 

Jordbruksarealer, mineralressurser og eventuelle drikkevannskilder/jordvanningskilder innenfor 

de aktuelle områdene, skal beskrives og verdivurderes, med fokus på størrelser/mengder, 

kvaliteter og egenskaper. Virkninger i form av beslag av jordbruksarealer og 

arronderingsmessige ulemper skal vurderes, og arealbeslaget skal beregnes. Virkningene for 

jordbruket skal vurderes for større, avgrensede delområder, og ikke på eiendomsnivå 

(privatøkonomisk). Eventuelle endringer i dreneringsforhold vurderes på et overordnet nivå. Det 

skal videre gjøres rede for hvordan tiltaket vil kunne påvirke utnyttelsen av mineralressurser, og 

hvorvidt drikkevanns- og jordvanningskilder kan berørt. 

 

Metode  

Statens vegvesens veileder, Håndbok V712 Konsekvensanalyser, skal benyttes. Metoden 

tilpasses plannivået. Illustrasjoner som bilder fra 3D-modell, foto og skisser som kan belyse 

problemstillingene inngår i analysen.  

 

6.4 Arealbruksendringer og andre lokale og regionale 

virkninger 
En eventuell analyse av arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger vil ikke 

inngå i den samfunnsøkonomiske analysen, men beskrives dersom beslutningsrelevante 

forhold omfattes av temaet.  

6.4.1 Lokale virkninger 

Med lokale virkninger menes virkninger på kommunenivå eller i deler av en kommune. Temaet 

vil kun utredes dersom en finner at det er beslutningsrelevant.  

 

Antatte problemstillinger 

Det enkelte alternativ vil i ulik grad påvirke eksisterende og planlagt arealbruk og infrastruktur. 

 

Kunnskapsgrunnlag og veiledere 

Foreliggende arealplaner og pågående planarbeid skal brukes som utgangspunkt for 

vurderingene. 

 

Utredningsbehov 

Det skal vurderes hvordan det enkelte alternativet vil påvirke arealbruken i 

influensområdet med utgangspunkt i dagens situasjon og foreliggende planer. 
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Følgende forhold skal vurderes:  

• Konsekvenser av arealbeslag for dagens arealbruk og planlagt arealbruk i 
influensområdet 

• Konsekvenser for bomiljø/folkehelse 
 

Metode 

Utredningen skal ta utgangspunkt i Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser. 

Metodikken tilpasses prosjektet.  

 

6.4.2 Regionale virkninger 

Med regionale virkninger menes virkninger for en samling av kommuner, som et fylke eller en 

bosteds- og arbeidsregion. Temaet vil kun utredes dersom en finner at det er 

beslutningsrelevant. 

 

Antatte problemstillinger 

Dersom anlegget plasseres i et område av regional betydning for nærings- eller byutvikling, vil 

det være av interesse å vurdere konsekvensene. Eventuelt tap av mulig nærings- eller 

byutviklingsareal bør veies mot de forbedringer i regionalt togtilbud som en egnet 

hensettingsløsning vil tilrettelegge for. 

 

Kunnskapsgrunnlag og veiledere 

Foreliggende regionale planer, planer av regional betydning og pågående planarbeid skal 

brukes som utgangspunkt for vurderingene. 

 

Utredningsbehov  

Tiltakets virkninger for utvikling av regionale næringsområder skal vurderes. 

 

Metode 

Utredningen skal ta utgangspunkt i Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser. 

Metodikken tilpasses prosjektet.  

 

6.5 Risiko og sårbarhet 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for kommunedelplanen utarbeides i henhold til 

krav i plan- og bygningsloven § 4.3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold 

som følge av planlagt utbygging.  

 

ROS-analysen vil kunne vise eventuelle forskjeller mellom de ulike alternativene med tanke på 

samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet. Analysen skal dekke det areal som planen omfatter, og 

arbeidsmetodikk/analyse tilpasses planområdets kompleksitet og plannivå. Det gjennomføres 

en kvalitativ grovanalyse med fokus på farekartlegging. Eventuelle risikoforhold vil 

måtte følges opp videre i detaljreguleringsplan. 
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Kunnskapsgrunnlag og veiledere 

Kartlegging av risiko- og sårbarhet gjennomføres på bakgrunn av tilgjengelige kartgrunnlag 

(aktsomhetskart for ulike tema – flom, skred, kvikkleire etc.), tidligere gjennomførte risiko- og 

sårbarhetsanalyser (eksempelvis kommunale ROS-analyser og ROS-analyser for 

reguleringsplaner av nærliggende områder) samt eventuelle føringer fra kommunene, 

Fylkesmannen i Buskerud og andre relevante myndigheter. 

 

Fareidentifikasjon  

Enkelte av alternativene ligger i nærheten av kartlagte faresoner for kvikkleireskred. 

Grunnforhold og områdestabilitet må kartlegges og vurderes i videre planleggingsprosess. 

Nærhet til høyspent og annen infrastruktur vil være aktuelle temaer for samtlige alternativer. De 

antatte temaene vil det gjennomføres en fareidentifikasjon basert på en oversikt som tar 

utgangspunkt i DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging [21]. 

Fareidentifikasjonen vil ta for seg forhold som etter faglig skjønn vurderes som relevante for 

analyseobjektet. Temaene som blir funnet relevante vil vurderes med hensyn til risiko og 

sårbarhet.  

 

Metode 

ROS-analysen gjennomføres som en kvalitativ grovanalyse basert på metodikk beskrevet i NS 

5814:2008 Krav til risikovurderinger og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin 

veileder "Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – Metode for risiko- og 

sårbarhetsanalyse i planleggingen" [21]. I tillegg tas det hensyn til føringer fra Fylkesmannen i 

Buskerud og andre relevante myndigheter. Viktige grunnlagsdokumenter for denne analysen vil 

blant annet være ROS-analyser fra kommuneplanenes arealdel samt foreliggende helhetlige 

ROS-analyser fra kommunene.  

 

Det vil være koordinering mot temaene SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø), RAMS 

(Reliability (pålitelighet), Availability (tilgjengelighet), Maintainability (vedlikeholdbarhet)  

og Safety (Sikkerhet)) og andre fagtema som er relevante for ROS-analysen. 

 

RAMS er en del av den tekniske planleggingen av nytt hensettingsanlegg, og ivaretas i arbeidet 

med teknisk hovedplan. RAMS-prosessen skal sørge for at jernbanen er pålitelig og sikker for 

brukerne når den er ferdig bygget. Det skal i tillegg planlegges for effektivt vedlikehold.  

 

6.6 Bygge- og anleggsperioden 
Temaet omfatter kortsiktige virkninger i anleggsperioden som kan ha vesentlig betydning for 

valg av alternativ. Dette kan gjelde både virkninger på miljø og tredjeperson (naboer, o.l.), og på 

anleggsgjennomføringen ut over investeringskostnadene.  

 

Anleggsvirksomheten kan gi større konsekvenser for landskapsbilde, friluftsliv, by- og bygdeliv, 

naturmangfold, kulturarv og naturressurser enn det ferdige anlegget. Utredningsbehovet for 

disse temaene er beskrevet i egne kapitler. Vurderingene for disse temaene vil også inkludere 

konsekvenser i anleggsperioden for midlertidige tiltak. 
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Følgende skal synliggjøres og vurderes for de ulike lokaliseringsalternativene:  

• Masseregnskap og forventet behov for deponi 

• Mulige lokaliteter med forurenset grunn 

• Midlertidig omlegging av infrastruktur som følge av anlegget 

• Potensiell påvirkning på sårbare resipienter 

• Anleggstrafikk, inkl. en vurdering av mulige trafikksikkerhetstiltak 

• Anleggsstøy 

• Støvspredning 
 

6.7 Miljø 
Miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner er verktøy for å kunne følge opp ulike miljøtema 

gjennom planlegging og prosjektering. Miljøprogrammet skal ivareta hele prosjektets livsløp, 

mens miljøoppfølgingsplanen skal utarbeides for reguleringsplanfasen.  

 

Miljøprogram 

Kommunedelplanen skal ha et tilhørende miljøprogram som omfatter miljømål for tiltaket. Det vil 

tas utgangspunkt i Bane NORs miljømål og krav i lover/forskrifter.  

 

Klimagassbudsjett 

Klimagassutslipp fra bygging, drift og vedlikehold blir beregnet som en livsløpsvurdering for 

hvert alternativ i henhold til Bane NORs metode. Klimagassbudsjettet vil brukes som grunnlag 

for å beregne samfunnsøkonomiske kostnader ved klimagassutslipp som inngår i analysen av 

prissatte konsekvenser.  

 

Klimagassbudsjettet synliggjør kun klimagassutslipp knyttet til bygging, drift og vedlikehold av 

hensettingsanlegget. Tiltaket vil imidlertid også bidra til å redusere utslipp av klimagasser ved 

innføring av nye togtilbud med økt kapasitet og frekvens. Utslippsreduksjonen som følge av økt 

kollektivtransport og redusert personbiltransport vil være lik for alle alternativene som vurderes. 

Denne positive klimaeffekten av tiltaket inngår derfor ikke i klimagassbudsjettet. 
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6.8 Sammenstilling og anbefaling 
Bane NOR vil bygge sin anbefaling av alternativ på elementene vist i Figur 24. 

Arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger vil inngå i anbefalingen dersom 

forhold som belyses under temaet vurderes som beslutningsrelevant. Konsekvensutredningen, 

ROS-analysen og analyser av teknisk funksjonalitet vil benyttes for å vurdere om de forskjellige 

alternativene gir ulik grad av måloppnåelse.  

 

 

   

Figur 24 - Prinsipp for sammenstilling av analyser, drøfting og anbefaling. 

 

Teknisk funksjonalitet 

Analysene av teknisk funksjonalitet og gjennomførbarhet vil blant annet inkludere vurderinger av 

strekningskapasitet til/fra Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og i hvilken grad de ulike 

alternativene genererer tomtogkjøring og gir økt sporbelegg. Muligheter for effektiv drift av 

anlegget skal også vurderes. Dette innebærer blant annet god tilrettelegging for de ulike drifts- 

og vedlikeholdsaktiviteter.  

 

Vurderingene av måloppnåelse som er knyttet til teknisk funksjonalitet og gjennomførbarhet vil 

dokumenteres i tiltakets tekniske hovedplan. De beslutningsrelevante vurderingene vil i tillegg 

fremgå i anbefalingen og i presentasjonen av alternativene som inngår i planbeskrivelsen.  

 

Anbefaling 

Alternativenes prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vil sammenstilles. Grunnlaget for og 

resultater av beregninger, analyser og vurderinger oppsummeres. Statens vegvesens Håndbok 

V712 legges til grunn for sammenstillingen. Metoden tilpasses prosjektet. På bakgrunn av 

gjennomført konsekvensutredning, ROS-analyse og analyser av teknisk funksjonalitet vil 

alternativene bli vurdert opp mot hverandre. Videre vil alternativene bli vurdert opp mot tiltakets 

forutsetninger, føringer og mål, som beskrevet i kapittel 1, før det anbefales hvor 
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hensettingsanlegget bør lokaliseres. Kategoriene anbefaler, anbefaler ikke og fraråder vil 

benyttes for å rangere alternativene. En nærmere omtale av disse begrepenes meningsinnhold 

er presentert i nedenfor stående rubrikk. 

 

 

 

Kategorier ved vurdering av alternativer 

 

Anbefaler: Bane NORs anbefalte område. Anbefalt område legges til grunn for 

planforslaget ved høring og kommunene henstilles om å vedta dette området ved den 

politiske sluttbehandlingen av kommunedelplanen. 

  

Anbefaler ikke: Dette området er ikke Bane NORs anbefalte alternativ, og vurderes som 

samlet sett dårligere enn anbefalt område. Dersom kommunen har gode grunner til å 

velge dette alternativet eller det ved høring fremkommer ny informasjon vil imidlertid Bane 

NOR kunne akseptere at området legges til grunn for videre planlegging. 

  

Fraråder: Disse områdene er vurdert til å være vesentlig dårligere enn øvrige alternativer, 

og Bane NOR vil fremme innsigelse. 
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7 Planprosess og medvirkning 

Planprosess 

Figuren under viser planprosessen for Hensetting i Drammensområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planprosessen følger plan- og bygningsloven med kommunene som planmyndighet. Det skal 

utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning for tiltaket. Kommunedelplanen skal 

båndlegge areal for videre planlegging. Denne planen følges deretter opp med en 

reguleringsplan.  

 

Ifølge avtalen mellom Bane NOR og Jernbanedirektoratet om prosjektering og planlegging av 

nytt hensettingsanlegg i Drammensområdet, skal hensettingsanlegget tas i bruk i 2024. Det tas 

sikte på vedtak av kommunedelplan i løpet av høsten 2020. 

 

Selv om plan- og bygningsloven § 3-7 gir Bane NOR, i samråd med planmyndigheten, adgang 

til å kunne legge planforslag ut til offentlig ettersyn uten forutgående førstegangsbehandling, tas 

det sikte på normal kommunal behandling av planmaterialet, iht. planprosessene omtalt i plan- 

og bygningsloven kap. 11.  

 

Varslede planområder vises på figur 13 - 20 i kap. 5. Dersom det gjennom planarbeidet kommer 

frem løsninger som ligger utenfor de markerte områdene og forslagsstiller ønsker å utrede 

disse, skal den aktuelle kommunen og alle statlige og regionale innsigelsesmyndigheter varsles 

om at planområdet utvides. Eventuelle utredninger skal følge planprogrammets krav til temaer 

og metoder, jf. kapittel 6. 

 

Mulig siling i kommuneplanarbeidet 

Dersom det i det videre planarbeidet vurderes at et alternativ er uegnet på bakgrunn av 

optimaliseringer, samfunnsøkonomisk analyse eller vurderinger av måloppnåelse, vil Bane 

NOR, etter samråd med begge kommunene / nye Drammen kommune, sile alternativet vekk før 

behandling av kommunedelplan.  

 

 

 

Byggeplan 

KS2 (ev.) 

Grunnerverv 

Gjennom-

føring 

Kommunedelplan med 

konsekvensutredning 
Reguleringsplan 

Planprogram for 

Hensetting i 

Drammensområdet 

Figur 25 - Planprogrammet følges opp av kommunedelplan og reguleringsplan 



 
 

56 

7.1 Plandokumenter 
Følgende dokumenter skal utarbeides: 

 

• Plankart (juridisk dokument) 

• Bestemmelser til plankart (juridisk dokument) 

• Planbeskrivelse med konsekvensutredning  

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

7.2 Prosess for medvirkning 
Samarbeid, medvirkning og informasjon 

Etter plan- og bygningsloven skal enhver som fremmer planforslag legge til rette for 

medvirkning. I planarbeidet står kommunikasjon i form av samarbeid, medvirkning og 

informasjon sentralt.  

 

Samarbeidet med lokale og regionale myndigheter skal blant annet gi:  

• Hensiktsmessige og forutsigbare planprosesser 

• Felles kunnskap, avveiing av verdier og forståelse 

• Nødvendige avklaringer til rett tid 

• Forenkling av saksbehandlingen for myndighetene 

 

Et godt samarbeid med lokale og regionale myndigheter vil være avgjørende for å lykkes med 

planarbeidet. Regionale og lokale myndigheter ivaretar viktige allmenne hensyn. 

Kunnskapsinnhenting og -utveksling, avveiing av verdier og interesser, og avklaringer krever 

gjensidig tillit og forståelse.  

 

Det er igangsatt «planmyndighetsmøter» med Drammen og Nedre Eiker kommune. Møtene 

avholdes hver 14. dag for å ivareta en jevn dialog om planarbeidene.  

 

Bane NOR forsøkte å initiere et «samarbeidsforum med regionale myndigheter og kommuner» 

for å gi relevant informasjon om prosjektet og diskutere aktuelle problemstillinger med 

Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune og NVE. Etatene 

hadde så begrenset kapasitet til å delta at møteserien dessverre måtte kanselleres.  

 

Bane NOR orienterte om prosjektet i regionalt planforum 7. nov. 2018, og vil benytte 

planforumet også i senere planfaser, for å opprettholde kontakten med regionale myndigheter. 

 

Medvirkning skal sikre at: 

• Viktige samfunnshensyn blir ivaretatt 

• Berørte får anledning til å delta 
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• Det fremskaffes et best mulig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag ved innspill til-, og 

gjennomgang av planforslag 

 

Informasjon til interessenter i Drammensområdet skal bidra til: 

• Forståelse og engasjement for etablering av nytt hensettingsanlegg  

• Forutsigbarhet for berørte (direkte og indirekte) 

 

Jernbanen er en sentral samfunnsinfrastruktur i Buskerud. Planarbeidet vil berøre mange 

mennesker både direkte og indirekte, og vil kunne skape usikkerhet frem til endelige løsninger 

er valgt. Senere vil gjennomføringen skape ulemper. Nytt hensettingsanlegg i 

Drammensområdet muliggjør sammen med dobbeltsporutbyggingen en frekvens- og 

kapasitetsøkning i togtrafikken. Det vil gi et helt nytt tilbud til innbyggere og næringsliv, men 

arbeidet vil ta tid. Det er derfor viktig med så god informasjon som mulig i hele planleggings- og 

gjennomførings-perioden. Det er viktig å skape forutsigbarhet og gi best mulig informasjon. 

 

For å oppnå dette, vil det blant annet arrangeres åpne møter i høringsperioden for planforslaget. 

Bane NOR og kommunene vurderer behovet for åpne kontordager og andre møter med berørte 

parter og myndigheter underveis i prosessen. 

 

7.3 Utarbeidelse, høring og offentlig ettersyn av forslag til 

kommunedelplan 
De lokaliseringsalternativene som fastsettes i planprogrammet vil det utarbeides teknisk 

hovedplan for og utredes konsekvenser av. Kommunedelplanen vil omfatte det-, eller de 

arealene Bane NOR i samråd med nye Drammen kommune ønsker å legge ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan vil bli annonsert i Drammens Tidende 

og Eikerbladet, samt på nettsidene til Bane NOR (www.banenor.no/intercity) og på nettsidene til 

Drammen og Nedre Eiker kommuner. I tillegg vil Bane NOR sende brev til berørte myndigheter 

og organisasjoner.  
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7.4 Planlagt fremdrift 
I tiltakets fremdriftsplan legges det til grunn at bygging av nytt hensettingsanlegg i 

Drammensområdet vil kunne foregå mellom 2022 og 2024. Åpningsår for anlegget er forventet 

å være 2024.  

 

Kommunedelplaner med 

konsekvensutredninger og ROS 

Ansvar Når 

Merknadsbehandling og revisjon av 

planprogram 

Bane NOR i samarbeid 

med kommunene 

Juni-sept. 2019 

Fastsetting av planprogrammet (politisk 

behandling) 

Kommunene  Nov.-des. 2019 

 

Samarbeid, medvirkning og informasjon Bane NOR Kontinuerlig og 

ved alle viktige 

milepæler 

Førstegangsbehandling Nye Drammen 

kommune 

Feb.-mars 2020 

Offentlig ettersyn av forslag til 

kommunedelplan 

Nye Drammen 

kommune i samråd 

med Bane NOR 

Vår 2020 

Vedtak av kommunedelplan  Nye Drammen 

kommune 

Høst 2020 

 

 

7.5 Videre planlegging 
Kommunedelplanen skal avklare og båndlegge areal for videre detaljprosjektering av nytt 

hensettingsanlegg. Endelig plassering av anlegget, innenfor angitt areal fra kommunedelplanen, 

vil avklares i neste planfase som er reguleringsplan.  

 

Midlertidige og permanente massedeponier 

Gjennomføring av jernbanetiltaket vil kunne medføre behov for å deponere overskuddsmasser, 

både midlertidig og permanent. Omfang av massedeponering er avhengig av hvordan 

hensettingsanlegget ligger i terrenget, grunnforhold mm. Gjennom grunnundersøkelser og mer 

detaljert planlegging av tiltaket vil mengde masser som må fraktes til midlertidig eller permanent 

deponi bli grovt anslått. Først i neste planfase, reguleringsplanfasen, vil det foreligge nok 

kunnskap om tiltaket til å kunne utarbeide konkrete planer for massehåndtering. 

 

Omlegging av veier og annen teknisk infrastruktur 

Gjennomføring av jernbanetiltaket vil kunne medføre behov for omlegging av veier og annen 

teknisk infrastruktur, både midlertidig og permanent. Omfanget av omleggingene er avhengig av 

endelig lokalisering og plassering i terrenget. Først i neste planfase, reguleringsplanfasen, vil 

det foreligge nok kunnskap om tiltaket til å kunne utarbeide planer for omlegging av veier og 

annen infrastruktur. 
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8 Lokaliseringsforslag som ikke utredes videre 

Følgende arealer vil ikke bli utredet i videre planprosess: 

 

• Skramnes (#6) 

• Loesmoen (#7) 

• Gulliksrud (#9) 

• Tuft (#10) 

• Randsfjorden (#11) 

• Strømsås fjellhall (#8) 
 

De identifiserte arealer vest for Mjøndalen vurderes som uegnet for lokalisering av et 

hensettingsanlegg. For de fleste lokaliseringsforslagene gir lang avstand fra Drammen stasjon 

(hvor de fleste togene har sin utgangs- og endestasjon) betydelige driftskostnader. Videre 

krever et hensettingsanlegg vest for Mjøndalen utbygging av dobbeltspor helt fra Gulskogen 

stasjon. Dette er utenfor dette prosjektets mandat, og det vurderes heller ikke som realistisk at 

et slikt anlegg kan stå klart til bruk i slutten av 2024. 

 

Arealer i dagsonen langs Vestfoldbanen vurderes kapasitetsmessig som mulig, men mindre 

egnet. Strekningskapasitet på IC-strekningen inn til Drammen stasjon gir begrensninger i 

bruken av anlegget, og tillater kun et begrenset antall togsett hensatt på disse arealene. Lang 

avstand fra Drammen stasjon (hvor de fleste togene har sin utgangs- og endestasjon) medfører 

høye driftskostnader. Etablering av anlegg langs Vestfoldbanen kan muligens også påvirke 

fremdriften for IC-prosjektet Drammen - Kobbervikdalen. Det anbefales derfor ikke å gå videre 

med disse områdene. 

 

Strømsås fjellhall vurderes som et lite realistisk lokaliseringsforslag. Både med hensyn til 

investerings- og driftskostnader, samt at hensettingsanlegget må kunne stå ferdig til bruk i 2024. 

Et fjellanlegg her vil få betydelig konsekvenser for utbyggingen av IC-strekningen Drammen – 

Kobbervikdalen, og strekningskapasiteten på IC-strekningen inn til Drammen stasjon tillater 

kun et begrenset antall togsett hensatt her. 
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8.1 Skramnes 

 

Figur 26 - Kartutsnitt Skramnes  

 

Et hensettingsanlegg her krever i praksis utbygget dobbeltspor fra Gulskogen stasjon til 

Mjøndalen stasjon. Dette er utenfor prosjektets mandat, og vurderes som ikke realistisk til å 

kunne ferdigstilles i 2024. Kjøring av tomtog vil gi svært høye driftskostnader, og gi redusert 

streknings- og stasjonskapasitet. Det er store arealverdier på Skramnes, og et anlegg i dette 

området vil gi negative konsekvenser for de fleste temaer. Det er blant annet risiko for stor 

konflikt med svært verdifulle gravminner fra jernalder. Tap av jordbruksarealer av 

regional/nasjonal betydning gir konflikt med nasjonale føringer knyttet til jordvern, og betydelig 

reguleringsmessig prosessrisiko. Skramnes vurderes ikke som et realistisk alternativ. 
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8.2 Loesmoen 

 

Figur 27 - Kartutsnitt Loesmoen 

 

Et hensettingsanlegg her krever i praksis utbygget dobbeltspor fra Gulskogen stasjon til 

Mjøndalen stasjon. Dette er utenfor prosjektets mandat, og vurderes som ikke realistisk til å 

kunne ferdigstilles i 2024. Kjøring av tomtog vil gi svært høye driftskostnader, og gi redusert 

streknings- og stasjonskapasitet. Tap av jordbruksarealer av regional/nasjonal betydning gir 

konflikt med nasjonale føringer knyttet til jordvern. Viktige friluftslivs- og naturmangfoldverdier 

knyttet til Loeselva vil også kunne bli berørt. Loesmoen vurderes ikke som et realistisk 

alternativ. 
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8.3 Gulliksrud 

 

Figur 28 - Kartutsnitt Gulliksrud 

 

Strekningskapasiteten på IC-strekningen inn til Drammen stasjon tillater kun et begrenset antall 

togsett hensatt her, og det vil være begrensninger i bruken av anlegget. Selv for et lite anlegg 

må det etableres et midtstilt ventespor i traseen for nytt dobbeltspor på IC-strekningen 

Drammen – Kobbervikdalen, ved utløpet av tunnelen. Dette vurderes som teknisk komplisert, 

med meget store investeringskostnader. Løsningen vil sannsynligvis få fremdriftsmessige 

konsekvenser for utbyggingen av IC-strekningen Drammen – Kobbervikdalen. Driftskostnader til 

kjøring av tomtog vurderes til å være høye. Anlegget vil kunne komme i konflikt med nasjonale 

føringer knyttet til jordvern, og andre verdier i kulturlandskapet vil også kunne bli negativt 

påvirket. Gulliksrud vurderes ikke som et realistisk alternativ for å ivareta det totale behovet for 

hensettingsplasser, og et anlegg her vil ha begrensninger i bruk.   
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8.4 Tuft 

 

Figur 29 - Kartutsnitt Tuft 

 

Strekningskapasiteten på IC-strekningen inn til Drammen stasjon tillater kun et begrenset antall 

togsett hensatt her, og det vil være begrensninger i bruken av anlegget. Selv for et lite anlegg 

må det etableres et midtstilt ventespor i traseen for eksisterende dobbeltspor på IC-strekningen. 

Dette medfører omfattende omlegging av eksisterende dobbeltspor. Driftskostnader til kjøring 

av tomtog vurderes til å være meget høye. Anlegget vil kunne komme i konflikt med nasjonale 

føringer knyttet til jordvern. Plasseringen i forhold til boligbebyggelse er ikke ideell. Tuft vurderes 

ikke som et realistisk alternativ for å ivareta det totale behovet for hensettingsplasser, og et 

anlegg her vil ha begrensninger i bruk. 
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8.5 Randsfjorden 

 

Figur 30 - Kartutsnitt Randsfjorden 

 

Et hensettingsanlegg kan kobles direkte til Randsfjordbanens enkeltspor, men krever utbygget 

dobbeltspor mellom Gulskogen stasjon og Hokksund stasjon. Dette er utenfor prosjektets 

mandat, og vurderes ikke som realistisk til å kunne ferdigstilles i 2024. Kjøring av tomtog vil gi 

svært høye driftskostnader, og gi redusert streknings- og stasjonskapasitet. Hensetting i dette 

området vil også kunne gi store konflikter med viktige arealverdier, bl.a. kulturminner og 

naturressurser i form av dyrket mark eller grus-/sandforekomster. Randsfjord vurderes ikke som 

et realistisk alternativ. 
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8.6 Strømsås fjellhall 

 

Figur 31 - Kartutsnitt Strømsås fjellhall 

 

Strekningskapasiteten på IC-strekningen inn til Drammen stasjon tillater kun et begrenset antall 

togsett hensatt her, og det vil være begrensninger i bruken av anlegget. Bane NOR har ikke 

tidligere erfaringer med hensettingsanlegg i fjell, og har derfor ikke etablerte krav- og 

sikkerhetsspesifikasjoner til slike anlegg. Det må påregnes omfattende tiltak knyttet til blant 

annet rømning, brannsikkerhet og arbeidsmiljø. Det antas svært store investeringskostnader, 

både til selve fjellhallen, og til arealkrevende tilkobling til dobbeltsporet inne i fjellet. Det 

vurderes heller ikke som realistisk å kunne ferdigstille en fjellhall her i 2024. Et fjellanlegg her vil 

få omfattende fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser for utbyggingen av IC-

strekningen Drammen – Kobbervikdalen. Strømsås fjellhall vurderes ikke som et realistisk 

alternativ.  
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