
Byutvikling i Drammen (med et IC-fokus) 
Store endringer er «nært» forestående



Sykkel-VM 2016 i Drammen

100 km

Ca 2 millioner mennesker bosatt
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Tett integrert bo- og arbeidsmarked 
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Ansette prosjektrådmann

Kartlegging nåsituasjon

Vedta styringsdokument

Utrede pensjonsordning

2018

Politisk hovedstruktur

Nye lokaldemokratiske ordninger

Administrativ struktur

eierskap

2019-2020

Gjennomføring:

Samle fagmiljøer

www.nyedrammen.no

Nye Drammen 2020 –
Svelvik, Nedre Eiker og Drammen

• Innbyggertall Ca. 100.000

• Ansatte 6500

• Norges 7. største kommune

• Norges 5. største byområde



Buskerudbyen. Norges 5. største region, og 

blant de med sterkest voksende befolkning



Tilrettelegge for ønsket vekst

10 000 – 16 000 nye innbyggere innen 2030

15 000 – 27 000 nye innbyggere innen 2040
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Enstemmig vedtatt av bystyret 18.06.2013

Bystrategi (kommuneplanens samfunnsdel)

Overordnet plangrunnlag



Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen (vedtatt 07.02.2013)

Vestfossen (lokalt 

utviklingsområde)

Mjøndalen/ 

Krokstadelva

Hokksund

Kompaktbyen

Kongsberg

Drammen

Lierstranda/

Fjordbyen

Buskerudbyen – primært fortetting i bybåndet langs 

kollektivbetjente samferdselsårer

Overordnet plangrunnlag



Kommuneplanens arealdel (vedtatt 05.10.2015)

Overordnet plangrunnlag



Vedtatt 05.10.2015

Nye større områder

Arealdelen legger opp til utvikling av mange store nye områder

Overordnet plangrunnlag



Typiske trekk ved planproduksjonen i 

Drammen nå

Bane NOR Eiendom/NSW Christensen Eiendom/DRMA

Store offentlige investeringsprosjekter

Knutepunktsutvikling

Boligfortetting – kvartaler og større områdeplaner

Ill Cura. Sykehuset fra Fjordsiden Ill BaneNOR. Ombygging Drammen st. 

Prof. Smiths hage. Ill a-labBragernes Atrium. Ill Halvorsen & Reine

Store prosjekter 
planlegges
«Planberedskap for ca. 
58 000 kvm kontor + 
14 000 kvm hotell» 

«På strekningen 
mellom Bragernes 
Torg og det nye 
sykehuset bygges det 
nå ca. 500 boliger og 
like mange er under 
planlegging. 

Områdeplanene som er 
under behandling har 
et samlet 
boligpotensial på litt 
over 3000 boliger»Ill. Hille&Melbye

30 mrd. til 
2030

Bompengering i Drammen. 



1. februar 2012



Samarbeidsavtale 1 var det avgjørende 

elementet for å få delprosessene til å gå 

Jernbaneverket og Drammen kommune tok et helhetlig 

samfunnsansvar gjennom avtalen
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Samarbeidsavtale 2: En helhetlig planlegging og 

gjennomføring er forventet

Vestfoldbanen:
Planlegging påbegynt. 
Framdriftsplan fremlegges innen 
31.12.14.

Sundland:
Regulering av Sundland pågår og fremmes  
snarest mulig. Ny reguleringsplan er en 
forutsetning for avtale om Holmen.

Tangen:
JBV, Rom og DK skal legge fram forslag om 
samarbeid om byutvikling  innen 01.07.2015

Drammen stasjon:
Dagens p-plass frigjøres fra 2015
Nettbusstomta disponeres som p-plass fram til  ny Vestfoldbane  ca 2023
Ny reguleringsplan fra Rom innen 01.07.15

Nybyen:
Byutvikling avhengig av Vestfoldbanen.
Oppstart regulering av område for byutvikling 
innen 2016.

Holmen:
Midlertidig godsterminal og 
effektivisering av sporarrangement. 



• Drammen er en del av helheten i 

intercitytrianglet 

• Drammen må ta inn over seg de 

nasjonale og regionale behov

• Staten må ta inn over seg de 

lokale behov
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InterCity Drammen-Kobbervikdalen

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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Alle 4 korridorer konsekvensutredet

En bred utredning 

var helt nødvendig 

for å lykkes



Vedtatt jernbanesystem for IC-prosjektet 20. des 2016

Drammen-Kobbervikdalen, inkl. Drammen-Gulskogen 19

• God kapasitet, fleksibelt og robust

• Ca. 3 minutter spart reisetid

• Beste tunnelkorridor i forhold til 

omgivelsene – avveid i en total 

sammenheng
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Kommunen tilbyr kjøp før Bane NOR

• Enstemmig vedtak i bystyret 

21.6.2016 i prinsippiell sak om 

forhåndskjøp av boligeiendommer.

• Kommunen har hatt store utgifter, 

men dette har vært avgjørende for 

prosessen



• Undergang Ryddinggangen

• Tangensporet

• Bybrua

• Skamarken

• Grønlandsundergangen

• Sundhaugbrua

• Vintergata

• Baker Thoens allé

• Gangbru Høvlerismetten

• Nedleggelse av eksisterende trasé

• Gulskogen stasjon

• Ny bydelspark Strøm/Nybyen

• Nybyen godsterminal

• Turvei Gundesølina – Dråpen

• Vann, avløp og overvann

• Bruk av steinmasser fra tunnel

• Midlertidig bruk av areal

• Utbyggers erverv av areal
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Utbyggingsavtale InterCity

Drammen kommune har som utgangspunkt at utbyggingsavtale alltid 

behandles paralellt med reguleringsplan

En rekke momenter i planen og i tilstøtende områder må være på plass 

for å ivareta helheten
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Bruk av eksisterende trasé

Bystyrets vedtak 20.12.2016:

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. 



Godsterminal Nybyen – terminal må 

flyttes

• Midt i byen, 5 min å gå 

fra Drammen stasjon. 

Stort byutviklings-

potensiale

• Nabokonflikter: Støy og 

tungtrafikk i bygatene

• Tilfredsstiller heller ikke 

jernbanens langsiktige 

funksjonskrav

• → lite fremtidsrettet 

lokalisering
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Kommunen må også bidra med å 

ivareta funksjoner som ikke står først 

på den politiske dagsorden

Nye godsspor
Flytting av godsterminal fra Nybyen til Drammen 

havn
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Bybrua må skiftes ut

Tilstandsrapport 2017

• BaneNor er nødt til å skifte ut en tredjedel av bybrua ved IC-prosjektet

• Bruas tilstand gjør at kommunen vurderer å fremskynde utskiftingen av 

resten.
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Baker Thoens allé må utvides

Bystyrets vedtak 20.12.2016: Drammen kommune forutsetter at det planlegges 

for koordinert gjennomføring av … Baker Thoens allé … med jernbaneprosjektet.

Hovedforbindelsen til bydelen Gulskogen

Reguleres som en del av InterCity-planen

Bane NOR planlegger for koordinert bygging

Kostnadsfordeling ikke avklart
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• Varsel om oppstart  14. feb. 2017

• 1. gangs behandlet  19 desember 2017

• Hvis tilhørende prosesser gjennomføres kan 

planen vedtas i april/mai 2018 

Rask prosess skyldes kontinuerlig helhetlig 

samarbeid siden samarbeidsavtalen i 2012

•Gjensidig respekt

•Lytte til behov 

•Løsningsorientert

•Handlekraft

Drammen-Kobbervikdalen, inkl. Drammen-Gulskogen

Reguleringsplan 

utarbeidet i rekordfart 
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Byutvikling ved Drammen stasjon

Bane NOR Eiendom. Privat reguleringsplan med totalt utbyggingsvolum på 

ca. 47.000 m2 BRA, vedtatt 20.06.2017

Hotellet består av to 

hoveddeler, en høy

del i 14 etasjer som

inneholder 249 hotellrom,

og en lavere del i 4 

etasjer som rommer bl.a.

konferansesenter, med en

sal på ca. 400 m2.
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Byutvikling – Sundland

B1-3

B1-1

Områderegulering med totalt utbyggingsvolum på ca. 250.000 m2 BRA,

vedtatt 16.06.2015

Første byggetrinn starter nå: «Proffen Hageby», ca. 250 boliger
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Byutvikling – Tangen



Nytt sykehus på Brakerøya



Samordnet ATP vesentlig for kommunens anbefaling av 
tomt

Kun 3 tomter Drammen kommune kunne gå for:
• A. Eksisterende tomt (3)

• B. Sundland (6)

• C. Brakerøya (2)

7
TRAVBANEN

5

4

2.

3.

6

1

STORMOEN
SUNDLAND

ALMEDALSSLETTA

BRAKERØYA

DRAMMEN 

SYKEHUS

SKOGER
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Detaljregulering starter i 2018. Planlagt byggestart 2019 

Nytt sykehus på Brakerøya



Samarbeid om helhetlig samfunnsutvikling

Suksesskriterier:

• Alle deler av jernbanesystemet må se helhet og lokale behov

• Se sine egne prosjekter i sammenheng
• Flere jernbaneprosjekt gir totalbildet (IC, Holmen, Hensetting, Dobbeltspor Drammen-Hokksund)

• Se andre etater sine prosjekt i sammenheng
• Forstå at et stort IC prosjekt må ta ansvar for å tilpasse seg og utvikle kryssende infrastruktur

• Forstå lokalpolitikken og innrette seg (innenfor statlige føringer)
• Nybyen Godsterminal må legges ned

• Eksisterende Vestfoldbane må legges ned-barriereeffekt fjernes

• Innbyggere må ivaretas i prosessen

• Det behøver ikke å koste mye mer totalt sett 
• Men fokus på antall meter for pengene må ikke overskygge lokale behov

• Kostnadseffektive løsninger må være smartere, ikke kvalitetsreduserende.

• Drammen kommune må se de helhet og nasjonale/regionale behov

• Et av flere IC-prosjekt – kommunen må innse sin plass i det store bildet

• Ombudsmannsrollen må tones ned til fordel for fellesskapet

• Ta ansvar også for upopulære områder (godsterminal)


