


InterCity Drammen – Kobbervikdalen

Hva har Drammen kommune gjort for å 
lykkes med prosessen?

Orientering til Plattform Vestfold 13. september 2017



• Gjør de folkevalgte trygge ved å ha god prosess.
• Gjør de folkevalgte trygge ved å gi dem et godt faglig grunnlag.
• Gjør berørte beboere trygge ved å kjøpe boligen.
• Vi ble lyttet til – vårt alternativ Pukerud ble tatt inn.
• Vårt innspill var godt fordi vi har øre til marken og vil prosjektet 

vel.
• Formannskapet er planutvalg
• Formannskapet spilles gode gjennom orienteringer
• De folkevalgte må ikke flagge løsning for tidlig
• Vi har en avtale med jernbanesystemet – tillit

• Ikke alt går på skinner hos oss heller – Buskerudbypakke 2
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Det viktigste først og sist



• Enstemmig stortingsvedtak om 
IC-strategi med utgangspunkt i 
befolkningsøkning på Østlandet

• Trinnvis bedring av togtilbud og 
infrastruktur

• Dobbeltspor til Tønsberg, Hamar 
og Fredrikstad innen 2024

• Drammen er prioritert i trinn 1 –
avhengig av planer for rask 
oppstart
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InterCity i et overordnet perspektiv

Drammen 
er en 

flaskehals
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Mandat og føringer

Konseptvalgutredningen for InterCity (2012)
• Etterspørselen tilsier dobbeltspor
• Stasjonene bør ligge sentralt

Nasjonal transportplan 2014-23 (2013)
• Sammenhengende dobbeltspor Oslo - Tønsberg 

innen 2024

Areal- og sporbehov i Nedre Buskerud (2015)
• Utredning av 5 ulike spor- og stasjonskonsepter
• Ett av konseptene er valgt

Samarbeidsavtale (2012 og 2015)
• Samarbeidsavtale mellom Jernbaneverket, ROM 

Eiendom, NSB og Drammen kommune
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KVU InterCity Oslo-Skien (2012) 

Mål fra KVU IC:
• God funksjonalitet og kapasitet for 

banesystemet
• Kort reisetid
• Lave investeringskostnader
• Minst mulig inngrep i natur, kultur og 

landbruksinteresser
• Transportsystem som muliggjør en utvikling 

av kompakte byer og tettsteder

Hensikten med konsekvensutredningen var å velge korridor for ny trasé

• Konkluderte med at det er behov for moderne dobbeltspor og 
hovedkorridor, og at Drammen stasjon har en gunstig lokalisering

• Utredningen angir ikke detaljer for framtidig korridor, den avklares i 
kommunedelplan
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Konklusjon
• Beholde dagens plassering av Drammen stasjon
• Beholde Gulskogen stasjon
• Planskilt avgrening Vestfoldbanen

Areal- og sporbehov i Nedre Buskerud (2015) 



• Drammen stasjon lokalisert som i dag med ekstra plattform til spor 6.
• Dobbeltspor til Gulskogen og 4 plattformspor på Gulskogen stasjon.
• Planskilt avgrening til Vestfoldbanen.
• Vurdert ut fra blant annet:

• Anleggsgjennomføring
• Reisetid
• Kostnader

Valgt spor- og stasjonskonsept



Vestfoldbanen over 
Holmen

Korridor GulskogenStasjon Nybyen

Stasjon på bru over elva Vestfoldbanen på 
tvers

Stasjon Strømsø -
linjedrift

Forkastede konsepter



• Jernbaneverket, Drammen kommune, ROM Eiendom og NSB har 
inngått avtale om framtidig utnyttelse av tidligere jernbanearealer

• Avtalen er førende for arbeidet med bl.a. InterCity-prosjektet     

Blå = jernbanearealer     Rød = byutvikling

Samarbeidsavtale styrer arealutvikling



Enstemmig vedtak i formannskapet 21.4.2015
1. Formannskapet ber om at Jernbaneverket legger enten ”Korridor 

Gulskogen Vest” eller Pukerud-alternativet, i tillegg til de foreslåtte 
alternativer, inn i planprogram for kommunedelplan med 
konsekvensutredning for dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen, før 
dette legges ut til offentlig ettersyn. Med denne endringen legges 
forslaget ut til høring. 

2. I konsekvensutredningen må boligmiljø i størst mulig grad ivaretas. 
3. Formannskapet gir sin tilslutning til at Jernbaneverket legger planprogram 

for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Drammen 
- Kobbervikdalen, datert 27.3.2015, ut til offentlig ettersyn. 

4. Drammen kommune forutsetter at eksisterende Vestfoldbane legges ned 
og at arealet kan tas i bruk til annet formål når nytt dobbeltspor er bygget 
og tatt i bruk. 

5. Formannskapet forutsetter at det legges opp til informasjonsmøter med 
innbyggerne i de berørte bydeler. 

6. Drammen kommune forutsetter at statlige myndigheter koordinerer 
planarbeidet med hensyn til bygging av Tilfartsveg Vest. 11

Planprogram – 1. gangs behandling
Viktige premisser



Enstemmig vedtak i bystyret 24.11.2015

Forslag til planprogram for Kommunedelplan med konsekvensutredning for 
Intercitystrekningen av Vestfoldbanen; Drammen - Kobbervikdalen, datert 
18.09.2014, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 11-13.
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Planprogram – vedtak



• De ulike påkoblingene kan kombineres på forskjellige måter i tunnelen

• Behov for anleggsatkomster for tunneldriving og evnt. rømningsveier

Planområdet med korridorer
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Alle 4 korridorer konsekvensutredet

Vest for Nybyen

Sundland øst

Sundland vest

Pukerud



• I tråd med Konseptvalgutredningen 2012

• Anbefalingen svarer ut bestillingen

• God kapasitet, robusthet og fleksibilitet

• Ca. 3 minutter spart reisetid

• Best i forhold til omgivelsene – avveid i en 
total sammenheng

Anbefalingen er et helhetlig konsept.
Det er ikke mulig å velge enkelte biter av 
prosjektet.

Bane NOR anbefalte «Vest for Nybyen»



Enstemmig vedtak i formannskapet 24.5.2016
1. Formannskapet gir sin tilslutning til at Jernbaneverket legger forslag til 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Drammen -
Kobbervikdalen, datert 24.05.2016, ut til offentlig ettersyn.

2. Drammen kommune ber om at planforslaget endres før utleggelse gjennom at 
det tas inn følgende tillegg til bestemmelsene § 3-3: ” Tiltak som fremmer 
byutvikling rundt knutepunktene skal vurderes spesielt med sikte på å finne 
løsninger som kan gjennomføres før endelig reguleringsplan for 
jernbanetiltaket er vedtatt.”.

3. Drammen kommune forutsetter at det planlegges for koordinert gjennomføring 
av Tilfartsvei Vest og Baker Thoens allé med jernbaneprosjektet.

4. Drammen kommune forutsetter at eksisterende Vestfoldbane legges ned og 
at arealet kan tas i bruk til annet formål når nytt dobbeltspor er bygget og tatt i 
bruk. 

5. Drammen kommune forutsetter at Jernbaneverket i den videre planleggingen 
har stort fokus på å redusere belastningen på boligmiljø og enkeltinnbyggere, 
både i anleggsfasen og i driftsfasen. Drammen kommune ber om at 
løsmassetunnel velges for strekningen fram mot fjellpåhugget i Strømsåsen. 
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Kommunedelplan – 1. gangs behandling



• To ekstraspor nødvendig frem til Vestfoldbanens avgrening
• Sannsynligvis må 24 boenheter rives (6 firemannsboliger 

vest for Gulskogen stasjon)
• Stort arealbeslag på næringsområdet nord for banen 

mellom Drammen og Gulskogen

• Dårligst kapasitet
• Lengst reisetid
• Flest tog belaster

nærmiljøet
• Størst kostnad
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Alternativ ”Pukerud”
Utfordrende på flere punkter



• Kryssing i bru over Sørlandsbanen ved Strømsgodset 
kirke - svært stort inngrep i det sårbare kulturmiljøet 
rundt Strømsgodset kirke

• Forbindelsen mellom Strømmorenen og Strømsgodset 
kirke kan ikke opprettholdes (Sundhaugbrua fjernes)

• 12-14 boenheter blir direkte 
berørt, 2-4 boliger rives

• Må bygges samtidig med 
Tilfartsvei Vest
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Alternativ ”Sundland Øst” – store inngrep



• Omfattende inngrep ved Sundhaugen og Strømsgodset 
kirke på grunn av ekstra spor

• Ulemper for byutvikling på Sundland
• Mantenas verksted

• 50% kapasitetsreduksjon i anleggsfase
• Evt. 1 mrd for flytting
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Alternativ ”Sundland Vest” – nye innspill



• Åpen byggegrop over Professor Smiths og Skogliveien
• Må velge mellom flytting av trafostasjon eller riving av 

boliger
• Trase utenom trafostasjon vil like mange boliger berørt 

som for Vest for Nybyen
• Fjellmasser og løsmasser må transporteres på 

Prof. Smiths allé til
Konnerudgata hvis
samme framdrift skal
holdes

• Forsinkelser hvis 
trafo skal flyttes
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Alternativ ”Sundland Vest” 
Trafostasjon eller boliger



• Minst inngrep etter at anlegget 
står ferdig

• Minst belastning i forhold til 
antall tog i dagsonen
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Alternativ ”Vest for Nybyen under samlet”



Stor offentlig oppmerksomhet
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Arealinngrep og berørt bebyggelse
Vest for Nybyen Sundland vest

Ca. 700 m lang åpen byggegrop To ca. 1000 m lange åpne byggegroper 

2-3 bolighus på Danvik vil måtte rives. 
Ca. 10 boliger vurderes innløst uten riving 
pga. ulemper i anleggsfasen.

2-3 bolighus, herav 1-2 firemannsboliger må 
rives. 1-2 boliger vurderes innløst uten riving
pga. ulemper i anleggsfasen.

Riggområdet blir liggende mellom dagens 
jernbanetrasé og Smithestrøm gård. 

Riggområde blir liggende inntil eksisterende 
bebyggelse ved Sundland trafo.

Sjakter for løsmassetunnelen vil være  
lokalisert innenfor avskjermede områder 
med liten anleggstrafikk.

Det forutsatt å drive ca. 1200 m fjelltunnel fra 
området ved  trafoen.

Anleggsfasen – sammenlikning (1)

Viktig i dialog med berørte beborere



Massetransport og trafikale forhold
Vest for Nybyen Sundland vest

Uttransporterte masser: 220 000 m3. Uttransporterte masser er 420 000 m3. 

Inntransport av masser for tilbakefylling:  90 
000 m3.

Inntransport av masser for tilbakefylling:  
130 000 m3.

Prof. Smiths allé legges på bru over byggegrop. 
Konnerudgata berøres ikke

Prof. Smiths allé og Skogliveien legges på bru over 
byggegropen.

Anleggsfasen – sammenlikning (2) 

Felles for begge alternativene

Massetransport foregår via Prof. Smiths allé. 

Tilrettelegges for myke trafikanter, med spesielt fokus på  barns ferdsel og skoleveier. 

Hovedveier i området vil til enhver tid være åpne for trafikk - både for kjørende, syklende og 
gående.

Ved åpen byggegrop etableres midlertidig bru over byggegropen

Massene kjøres ut via hovedveisystemet.



• Nye trapper fra Bybrua til alle plattformer
• Undergang utvides og forlenges til Elvepromenaden
• Avklaring av hotell-plassering ved stasjonen
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Fordeler for Drammen – Drammen stasjon



• Ny oppgradert stasjon som 
legger til rette for et 
kollektivknutepunkt

• Frekvensøkning i tillegg til 
endestasjon for Flytoget

• Mulighet til å utvide Baker 
Thoens allé til full høyde og 
kollektivfelt

• Nye underganger forbinder 
bydelen på tvers og til 
plattformene

26

Fordeler for Drammen – Gulskogen stasjon



Eksisterende bane frigis

• Tog som støykilde og 
risikomoment i dagsonen
fjernes

• Barrierevirkning fjernes
• Gir rom for ny byutvikling

• Park, lek, friluft

• Sykkeltrasé

• Etc.
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Fordeler for Drammen – eksisterende bane

Eksisterende Vestfoldbane
legges ned

Ny Vestfoldbane
i tunnel 



Ved å dele funksjonene mellom 2 stasjoner:
• Spares store fysiske inngrep i Drammen
• Effektiv avvikling på Drammen stasjon
• Lokal stasjon som ellers ikke ville vært prioritert 

vitaliseres

Til sammenlikning:
IC i Moss, vedtatt 14.11.2016 (33 av 39 stemmer)
• I Moss kommune er det ca. 150 eiendommer som berøres fysisk. 

Ca. 90 eiendommer må innløses, ca. 115 bygg må rives og ca. 120 
boenheter fraflyttes.

IC i Rygge, enstemmig vedtatt 22.9.2016
• I Rygge kommune er det ca. 20 eiendommer som berøres fysisk. I 

alt må 6 boenheter fraflyttes
28

Inngrep totalt sett er minimert for
alle alternativer



Enstemmig vedtak i bystyret 20.12.2016
1. Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity 

Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen, med plankart og 
bestemmelser datert 23.11.2016, vedtas i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 11-15 

2. Drammen kommune forutsetter at det bygges løsmassetunnel uten åpen 
byggegrop på strekningen sør for Professor Smiths allé. Drammen 
kommune vil presisere at det under ingen omstendighet vil være mulig i det 
videre arbeidet, å fravike fra dette kravet. Dersom fremtidige undersøkelser 
eller økonomiske rammebetingelser tilsier en annen byggemetode sør for 
Professor Smiths Allé, eller at Jernbaneverket og dets underleverandører 
underveis i utbyggingen fremmer annen byggemetode, vil 
kommunedelplanen ikke lenger kunne anses å være vedtatt. Det vil bety 
umiddelbar byggestopp og at planprosessen må startes på nytt. 

3. Drammen kommune forutsetter at det planlegges for koordinert 
gjennomføring av Tilfartsvei Vest, Baker Thoens allé og med 
jernbaneprosjektet.
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Kommunedelplan – vedtak (1)



Enstemmig vedtak i bystyret 20.12.2016
4. Drammen kommune forutsetter at det avklares en eventuell etablering av 

ny undergang på Drammen stasjon i forlengelse av Langes gate
5. Drammen kommune forutsetter at eksisterende Vestfoldbane legges ned 

og at arealet kan tas i bruk til annet formål når nytt dobbeltspor er bygget 
og tatt i bruk. Plan for opprydding av eksisterende Vestfoldbane må 
synliggjøres parallelt med reguleringsplanen for ny Vestfoldbane.

6. Drammen kommune forutsetter at godsterminalen i Nybyen legges ned 
samtidig med etablering av ny Vestfoldbane

7. Drammen kommune forutsetter at Jernbaneverket i den videre 
planleggingen har stort fokus på å
a) redusere belastningen for boligmiljø og enkeltinnbyggere, både i 

anleggsfasen og i driftsfasen
b) sikre skoleveier og barns ferdsel og lek
c) redusere massetransport på boliggater til et minimum
d) god informasjon til alle berørte, inklusiv skoler
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Kommunedelplan – vedtak (2)



Plan- og bygningsloven er kun et minimum:
• Varsling av planarbeid
• Åpent møte
• Høringsuttalelser ved offentlig ettersyn

Utvidet medvirkning:
• Åpne møter
• Åpne kontordager
• Beboermøter
• Møter med skolene
• Særmøter med offentlige instanser
• Faste koordineringsmøter med Statens vegvesen og kommunen
• Møter med velforeninger og andre interessenter
• Informasjon på hjemmesiden til prosjektet

Medvirkning er ekstremt viktig!



Møter avholdt i høringsperioden for kommunedelplanen
• 2 åpne møter
• 5 åpne kontordager
• Mange møter og samtaler med enkeltinnbyggere

Informasjonsbehovet er umettelig

Møter avholdt etter vedtak av kommunedelplan
• 8 åpne møter med ulike beboergrupper
• Møter med FAU på alle berørte skoler
• Flere informasjonsmøter på initiativ fra beboere
• Mange samtaler med enkeltinnbyggere

Kommunen er med på alle møtene!



Løsmassetunnel er en forutsetning

Bane NOR bygger løsmassetunnel under 
bebyggelsen på Danvik
• Løsmassetunnelen er et viktig avbøtende 

tiltak i seg selv.
• Inngrepet i boligområdet reduseres 

vesentlig.
• Anleggsperioden i boligområdet vil være 

ca. 1 år.
• Anleggstrafikken i boligområdet blir 

begrenset. 



Enstemmig vedtak i bystyret 21.6.2016

Drammen Eiendom KF gis fullmakt til kjøp av eiendom 
som berøres av planlagt utbygging av offentlig 
infrastruktur som vei og jernbane med videre. 

Rådmannen bes utarbeide forslag til tiltak for å bistå 
privatpersoner som midlertidig må fraflytte egen bolig 
ved utbygging av offentlig infrastruktur. 

34

Kommunen tilbyr frivillig kjøp av boliger (1)



Rådmannens saksframlegg
Stat og kommune planlegger store investeringer i 
Drammen de kommende årene; ny Drammen stasjon, ny 
Vestfoldbane, nytt sykehus og Buskerudbypakke 2. 
Planene viser at privatpersoner vil bli berørt. For mange 
skaper det usikkerhet at boligen kan bli innløst som følge 
av utbyggingsprosjektene. For andre vil egen bolig måtte 
fraflyttes midlertidig i en anleggsperiode, og det vil være 
behov for erstatningsbolig. 
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Kommunen tilbyr frivillig kjøp av boliger (2)



Ansvar for innløsing ligger til utbygger. Drammen kommune har 
imidlertid erfaring fra å bidra til økt trygghet for berørte familier og 
smidig utbygging ved å kjøpe opp boliger fra private som ønsker å 
selge, for deretter å bli innløst av utbygger. Kommunen har i 
mellomperioden kunnet leie ut boligen som del av det boligsosiale 
tilbudet. Kommunens kostnader til anskaffelse dekkes ved innløsing. 
Utgifter til løpende drift og vedlikehold dekkes gjennom husleie. 
Rådmannen foreslår at ordningen utvides slik at Drammen Eiendom 
KF har fullmakt til oppkjøp av eiendom som berøres av offentlige 
utbyggingsprosjekter som blant annet vei og jernbane. Det forutsettes 
at Drammen Eiendom KF i samarbeid med rådmannen sørger for god 
informasjon tidlig til beboere i aktuelle områder. Investeringene dekkes 
innenfor vedtatte rammer. Ved behov for endring i investeringsrammen 
til Drammen Eiendom KF fremmer rådmannen forslag om utvidelse 
ved behandling av økonomiplan eller tertialrapporter. Tiltaket er en 
videreføring av prinsippene i sak 84/2011: ”Drammen sykehus –
utvidelse – mulighetsanalyse – tilbud om frivillig innløsning av berørte 
eiendommer”. 36

Kommunen tilbyr frivillig kjøp av boliger (3)



Nye byggemetoder og andre forhold kan innebære at 
boliger må fraflyttes midlertidig. For berørte familier kan 
det innebære betydelige ulemper. Mange vil ønske 
erstatningsbolig, og for barnefamilier vil det ofte være 
ønske om erstatningsbolig i samme skolekrets. For å 
redusere belastningene for berørte familier kan tilbud om 
leie av erstatningsbolig være et aktuelt tiltak. Det bør 
vurderes ulike tiltak i dialog med berørte familier og 
utbygger. Kjøp av boliger for utleie til erstatningsbolig i en 
begrenset periode kan være et aktuelt tiltak. Rådmannen 
tar initiativ til slik dialog og bes utarbeide forslag til egnede 
tiltak som forutsettes å være selvfinansierende for 
kommunen.”
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Kommunen tilbyr erstatningsboliger



Før reguleringsplan er vedtatt
• Drammen kommune tilbyr kjøp innenfor et gitt område avgrenset av 

kommunedelplanens korridor

Etter at reguleringsplanen er vedtatt
• Drammen kommune tilbyr ikke lenger kjøp
• Jernbaneverket erverver de eiendommene de har behov for 

innenfor planområdet for traséen (av kommunen og/eller private)

Anleggsperioden
• Drammen kommune tilbyr erstatningsboliger, midlertidige og/eller 

permanente 
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Ulike faser for grunnerverv
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Retningslinjer for kjøp
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Status kommunalt kjøp av boliger (1)

Sort = kjøpt og overtatt
Rødt = søknad godkjent

Drammen stasjon

Åpen byggegrop og løsmassetunnel
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Status kommunalt kjøp av boliger (2)

Tverrslag ved Austadveien

Sort = kjøpt og overtatt
Rødt = søknad godkjent
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Prosjekt-
koordinator

(DK, Byprosjekter)

Drammen 
kommune

Byprosjekter, Byplan, 
VA, VNI, …

ROM Eiendom, 
eiendomsutviklere… 

Statens 
vegvesen

Bane NOR

NSB, 
godsaktører, …

Innbyggere

Fylkesmannen, NVE, 
fylkeskommunen, …

Kommunen har ett kontaktpunkt



• Gjør de folkevalgte trygge ved å ha god prosess.
• Gjør de folkevalgte trygge ved å gi dem et godt faglig grunnlag.
• Gjør berørte beboere trygge ved å kjøpe boligen.
• Vi ble lyttet til – vårt alternativ Pukerud ble tatt inn.
• Vårt innspill var godt fordi vi har øre til marken og vil prosjektet 

vel.
• Formannskapet er planutvalg
• Formannskapet spilles gode gjennom orienteringer
• De folkevalgte må ikke flagge løsning for tidlig
• Vi har en avtale med jernbanesystemet – tillit

• Ikke alt går på skinner hos oss heller – Buskerudbypakke 2
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Det viktigste først og sist
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Takk for meg
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