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Vi jobber med reguleringsplan
Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor
fra Drammen til Kobbervikdalen.
Vi jobber med å justere traséen, og til
høsten sender vi over forslag til
reguleringsplan. Dobbeltsporet skal
være ferdig til 2024.

Følg oss på Facebook
Vi kommer til å bruke
Facebook aktivt, også til å
varsle når vi legger ut ting på
internettsidene våre.
Facebook: Bane NOR: Nytt
dobbeltspor DrammenKobbervikdalen

Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Flyfoto fra april: Anne Mette Storvik, Bane NOR

More information: www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen

Status før sommeren 2017
Det skal bygges nytt dobbeltspor fra
Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Dette
innebærer en ca syv kilometer lang tunnel,
og en 275 meter lang løsmassetunnel i
overgangen mellom dagsone og fjell.
I tillegg skal det bygges nytt dobbeltspor
fra Drammen til Gulskogen. Både Drammen
stasjon og Gulskogen stasjon skal bygges om
i stor skala. Kommunedelplanen ble vedtatt
av Drammen kommune i desember 2016.
Travel vår
Grunnerverv har tatt kontakt med mange av de som
er mest berørt av utbyggingen. Vi har gjennomført en
mengde grunnundersøkelser, spesielt i Danvik/Strømområdet, men det gjenstår ennå litt.
Informasjonsmøter

Selv om vi er tidlig i prosessen, har vi valgt å holde
en serie med informasjonsmøter med de mest
berørte naboene. Vi har invitert til møter med berørte
naboer på Smithestrøm, Danvik, Sundhaugen (Strøm),
Nybyen, Austad, Skoger, Stillerud og Kobbervikdalen,
området rundt Drammen stasjon og området rundt
Gulskogen stasjon. Vi har også begynt arbeidet med å
få på plass et samarbeid med skoler og FAU.
Mer informasjon til høsten
Når reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn,
kommer vi til å invitere alle til åpne informasjonsmøter.
Vi kommer også til å ha åpne kontordager, hvor
det blir anledning til å snakke én-til én med både
planleggere og de som jobber med grunnerverv.
Det skal gjennomføres møter med skoler og FAU, og
vi skal få på plass et trafikantforum. Det er svært viktig
for Bane NOR å ta vare på de myke trafikantene under
anleggsarbeidet.
Internett og Facebook
Internett og Facebook blir viktige kanaler for å nå
ut til alle - raskt. Ettersom prosjektet er så stort og
komplekst, har de mest berørte områdene fått egne
Internettsider under hovedsiden. Ved å følge oss på
Facebook, vil du bli oppdatert også når vi legger ut
nye ting på Internettsidene.
Hva skjer videre?
Bane NOR utarbeider forslag til reguleringsplan.
Vi har som mål at planen skal bli politisk behandlet i
kommunen og lagt ut på offentlig høring i oktober
med høringsfrist ut året. Da kan alle uttale seg, og
alle innspill i høringsperioden blir samlet, vurdert og
besvart etter høringsperidens slutt .
Vi håper at alle som er berørt av, eller interessert i,
utbyggingen kommer med innspill.
Vår erfaring er at vi får bedre planer når kommuner,
offentlige etater, grunneiere og andre deltar aktivt i
planprosessen. Vi oppfordrer til skriftlige innspill.

Kontakt oss

Kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Storvik

+47 911 92 112| anne.mette.storvik@banenor.no

Prosjektsjef Hanne Stormo
+47 913 25 084| hanne.anette.stormo@banenor.no

More information: www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen

