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Forord
Jernbaneverket har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for
InterCity-strekningen Drammen - Kobbervikdalen, i Drammen kommune. Dette dokumentet er en
kortversjon av konsekvensutredningen, og anbefalt korridor i kommunedelplanen. Formålet med
konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere virkninger av tiltak som kan være vesentlige for
miljø og samfunn.
Konsekvensutredningen er utarbeidet i henhold til fastsatt
planprogram datert 18. september 2015.
Formålet med konsekvensutredningen er å beskrive og
vurdere virkninger av tiltaket for miljø og samfunn og anbefale
korridor for dobbeltspor på strekningen.
Den fullstendige rapporten av konsekvensutredningen finner
du her:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Inter-City-/
BETAVestfoldbanen/Drammen--Kobbervikdalen/
Når forslaget til kommunedelplan og konsekvensutredning
legges ut til offentlig ettersyn, kan alle som ønsker uttale seg
om planforslaget og utredningen. Nærmere informasjon om
innsending av uttalelser til planforslaget og utredningen finner
du på Jernbaneverkets og Drammen kommunes nettsider.
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Valg av alternativ skjer gjennom vedtak av kommunedelplanen
som legges ut til offentlig ettersyn sammen med
konsekvensutredningen. Når høringen er over, vil
Jernbaneverket kommentere de innkomne merknadene.
Uttalelsene vil så bli sendt til Drammen kommune sammen
med Jernbaneverkets kommentarer. Kommunene avgjør om
utredningsplikten er oppfylt. Etter offentlig ettersyn vedtar
kommunen hvilken korridor som skal legges til grunn for
utarbeidelse av reguleringsplan.
Jernbaneverket InterCity-prosjektet, planprosjekt Drammen Kobbervikdalen
Planleggingssjef Sverre Lerbak
e-post: Sverre.Lerbak@jbv.no
Fungerende planleggingsleder Torgeir Fossnes
e-post: Torgeir.Fossnes@jbv.no

Utbygging av InterCity-strekningene:

Dobbeltspor mellom Oslo og Skien,
Lillehammer og Halden
Utbygging av dobbeltspor i InterCity-området vil knytte byene på Østlandet tettere sammen,
og gjøre det lettere å pendle mellom dem. En moderne jernbane gir kortere reisetid, hyppigere
avganger og høy pålitelighet.

Det er ventet en betydelig befolkningsøkning i
Østlandsområdet fram mot 2040. Bare i Oslo og Akershus
er det ventet 450 000 nye innbyggere, mens det i Vestfold
og Buskerud er anslått en vekst på 70 000 personer.
Befolkningsveksten vil gi økt trafikk, som vil føre til behov for
store investeringer i infrastruktur og samferdselstjenester.
InterCity-strekningene skal være et miljøvennlig
transportsystem av høy kvalitet som knytter bo- og
arbeidsområdene på Østlandet godt sammen.
Moderne dobbeltspor til byene i Vestfold, Østfold og østsiden
av Mjøsa vil knytte dem sammen med hovedstadsregionen,
og i praksis skape en sammenhengende «tomillionersby». Hele
utbyggingen er beregnet å koste cirka 125 milliarder kroner
(2011-kr).
Nasjonal transportplan 2014-2023 legger opp til investeringer
i ny infrastruktur for jernbanen som innebærer at det vil
være sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg,
Hamar og Seut/Fredrikstad innen utgangen av 2024.
Hastighetsstandard for InterCity-strekningene skal være
250 km/t der dette ikke innebærer vesentlige merkostnader
sammenlignet med en hastighet på 200 km/t.
I 2016 åpner strekningen gjennom Holmestrand kommune. For
å få et sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg gjenstår
strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker.

Foto og illustrasjoner: Hilde Lillejord, Anne Mette storvik, Jernbaneverket, Norconsult og Drammen kommune.
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Utredningsalternativene:

Fire korridorer
Planlagt dobbeltspor starter på Drammen stasjon og kobles til eksisterende spor i Kobbervikdalen.
Det er vurdert fire ulike avgreninger fra bysiden med planskilt avgrening med Sørlandsbanen.
Videre føres traseen i tunnel til Kobbervikdalen hvor det er vurdert traseer for to ulike hastigheter.
I henhold til fastsatt planprogram er det utredet fire korridorer
for dobbeltspor på strekningen Drammen – Kobbervikdalen.
Hensikten med konsekvensutredningen er å utarbeide et
grunnlag for valg av korridor for Vestfoldbanen mellom
Drammen og Kobbervikdalen. Tiltaket omfatter i tillegg til ny
trasé for Vestfoldbanen, en ombygging av både Drammen og
Gulskogen stasjoner, samt nytt dobbeltspor på strekningen
mellom Drammen og Gulskogen.

Figuren til høyre viser de fire ulike utredningskorridorene:
Korridor Vest for Nybyen: Grener av like vest for dagens Vestfoldbane. Det er
utredet tre alternative løsninger for planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen
Korridor Sundland øst: Grener av ved Strømsgodset kirke. Det utgående sporet
føres på bru over Sørlandsbanen.
Korridor Sundland vest: Grener av etter Strømsgodset kirke. Det utgående
sporet for Vestfoldbanen legges i kulvert under Sørlandsbanen.
Korridor Pukerud: Det utgående sporet for Vestfoldbanen føres under
Sørlandsbanen like etter Gulskogen stasjon.
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Korridor Vest for Nybyen:

Tre alternativer i korridor Vest for Nybyen
Korridor Vest for Nybyen ligger lengst øst i planområdet. Korridoren grener av like vest for dagens
Vestfoldbane og føres inn i åsen rett øst for Smithestrøm gård. Det er utredet tre alternative traseer
med lengder på cirka 9 km. Med kulverter og portaler i hver ende er tunnelene cirka 7 km lange.

Øverst fra venstre: «Skisse av avgrening i korridor Vest for Nybyen».
Øverst til høyre: «Vest for Nybyen under»: Det utgående sporet for Vestfoldbanen legges i kulvert under Sørlandsbanen.
Nede til venstre: Vest for Nybyen under samlet»: Sporene for Vestfoldbanen (både ut- og inngående) legges samlet i kulvert under inngående Sørlandsbane».
Nede til høyre: «Vest for Nybyen over»: Det utgående sporet for Vestfoldbanen legges på bru over Sørlandsbanen.
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Korridor Sundland øst:

«Sundland øst»
Korridor Sundland øst følger Sørlandsbanen etter avgrening fra dagens Vestfoldbane og grener av
ved Strømsgodset kirke. Det er utredet et alternativ «Sundland øst» der det utgående sporet går på
bru over Sørlandsbanen. Traseen har en lengde på cirka 9 km hvorav cirka 6,5 km er i tunnel eller
kulvert.
Kryssing i bru over Sørlandsbanen
En løsning med Vestfoldbanen i kulvert under Sørlandsbanen i
denne korridoren, vil blant annet være i konflikt med planlagt
ny Tilfartsvei vest.
Alternativet vil komme i konflikt med Sundhaugen bru og
kulturmiljøet ved Strømsgodset kirke.
Fra avgreningen går traseen mellom boligområdet på
Sundhaugen og byutviklingsområdet på Sundland.
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Korridor Sundland vest:

«Sundland vest»
Korridoren følger Sørlandsbanen etter avgrening fra dagens Vestfoldbane og grener av etter
Strømsgodset kirke. Det utgående sporet for Vestfoldbanen legges i kulvert under Sørlandsbanen.
Korridoren krysser under Sundlandområdet og inn i åsen i nærheten av Sundland trafo. Traseen har
en lengde på cirka 10 km hvorav cirka 7,5 km er i tunnel eller kulvert.
Kulvert under verkstedområdet på Sundland
Ved avgreningen vil tiltaket føre til inngrep i det sårbare
kulturmiljøet rundt Strømsgodset kirke.
Alternativet vil gå i kulvert under verkstedsområdet på
Sundland og innebærer riving av noen av verkstedbygningene
som har verneverdi.
Området er avsatt til sentrums- og boligformål i
reguleringsplanen for Sundland. Når byggearbeidene er
avsluttet vil kulverten være overdekket.
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Korridor Pukerud:

«Pukerud»
Alternativet i korridor Pukerud grener av mellom boligområdene ved Gulskogen og Pukerud, og
føres under Sørlandsbanen for så å fortsette mot Kobbervikdalen. Traseen har en lengde på cirka
14 km hvorav cirka 9,5 km ligger i tunnel eller kulvert.
Vestfoldbanen vil trafikkere i dagen mellom Drammen og
Gulskogen
«Pukerud» krysser det utgående sporet for Vestfoldbanen
under Sørlandsbanen like etter Gulskogen stasjon. Det
etableres en åpen byggegrop for kulvert frem til bergpåhugg.
Det berørte området er i dag fulldyrket mark, men er i
kommuneplanen avsatt til boligarealer. Det foreligger ingen
vedtatt reguleringsplan for dette, og det er usikkert når en
eventuelle utbygging vil skje. Når anlegget er ferdigstilt vil
jernbanen gå under bakken og det vil være mulig å tilbakeføre
jordbruksarealene.

8

Prissatte konsekvenser:

Investeringer og nytte
Prissatte effekter omfatter nytte og kostnader for trafikanter, operatører og samfunnet for øvrig.

Det er tidligere gjennomført en samfunnsøkonomisk
analyse av å bygge ut InterCity-strekningene på Østlandet.
Beslutningen om å bygge ut dobbeltspor er allerede tatt. Ved
vurdering av prissatte konsekvenser i konsekvensutredningen
er det utført en økonomisk analyse der alternativene er
sammenlignet og rangert.

I tillegg til byggekostnadene inngår utgifter til blant annet
grunnerverv, ulempeerstatninger, støytiltak, vegomlegginger,
rigg- og deponi.
«Pukerud» har høyest forventet investeringskostnad på 9,9
milliarder kr. Alternativene med kryssing over Sørlandsbanen
har de laveste investeringskostnadene. «Vest for Nybyen over»
har den laveste kostnaden på 8,7 milliarder kr.

Investeringskostnader
Forventet kostnad for utbyggingen av dobbeltspor mellom
Drammen og Kobbervikdalen er basert på erfaringstall
fra tilsvarende jernbaneprosjekter. På dette planstadiet
(hovedplan) har kostnadene en usikkerhet på +/- 20 prosent.

Alternativ
(forutsatt trasé for 200 km/t)

Lengde
(km)

Reisetid
(min)

Dagens trasé

8,8

8:18

Vest for Nybyen over

8,7

5:23

8,7

Vest for Nybyen under

8,6

5:23

9,3

Vest for Nybyen under samlet

8,7

5:23

9,4

Sundland øst

9,0

5:45

9,2

Sundland vest

9,8

5:55

9,4

Pukerud

14,4

8:04

9,9

NETTO NÅVERDI
Rangering

Kostnader

(mrd kr.)
Kostnader

Vest for
Nybyen
over

Vest for
Nybyen
under

Vest for
Nybyen under
samlet (ref )

605

- 80

-

1

4

3

Nytte
Den økonomisk analysen beregner den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten av de ulike alternativene, og er et direkte
resultat av kjøretid, kjørelengde og investeringskostnader.

Sundland
øst over

Sundland
vest under

Pukerud
under

130

- 750

- 3770

2

5

6

Resultatene fra analysen viser forskjellen i den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten sammenlignet med
referansealternativet «Vest for Nybyen under samlet». Tabellen
under oppsummerer den økonomiske analysen:
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Ikke prissatte konsekvenser:

Hvordan påvirkes omgivelsene?
De planlagte traseene ligger i stor grad i kulvert eller tunnel. Der traseen går på terreng, vil
underganger og bruer sikre sammenhengende veiforbindelser for både skolebarn, turgåere og
kjørende.
Vurdering av dobbeltsporets påvirkning på omgivelsene
er gjort på bakgrunn av verdi- og omfangsvurderinger på
overordnet nivå. Jernbanetiltaket vil bli ytterligere optimalisert
og justert i neste planfase (reguleringsplan).
Nærmiljø og friluftsliv
Ved etablering av ny trasé er det barrierevirkninger og støy
som gir de mest negative konsekvensene for nærmiljøet. For
beboere langs eksisterende Vestfoldbane, vil overflytting av
persontogtrafikken til ny trasé gi redusert støy.

Sørlandsbane forsterkes og sammenhengen mellom bydelene
Sundland og Grønland svekkes betydelig. Alternativet
beslaglegger store deler av et regulert friområde og verdien av
de gjenstående arealer reduseres vesentlig. «Vest for Nybyen
under» og «Vest for Nybyen under samlet» vurderes som best
fordi konsekvenser i forhold til barrierevirkning og varig beslag
av arealer er minst.

Alternativene med kryssing over Sørlandsbanen, «Vest for
Nybyen over» og «Sundland øst», vurderes å gi de største
negative konsekvensene. Kryssing av Sørlandsbanen på bru,
og videreføring av trasé gjennom grøntområder i sentrum, vil
skape fysiske barrierer og gi økt støy i et tett befolket område
Kryssing under Sørlandsbanen vil påvirke nærmiljøet i mindre
grad. «Vest for Nybyen under» og «Vest for Nybyen under
samlet» vurderes å gi ubetydelige konsekvenser. Ved bygging
av «Pukerud», og til dels i «Sundland vest» vil imidlertid mange
boliger bli mer utsatt for støy, som følge av økt togtrafikk på
strekningen mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon.

Kulturminner og kulturmiljø
Nærføring til Smithestrøm gård og Strømsgodset kirke gir
størst negativ konsekvens for kulturmiljøet i Drammen.
«Sundland øst» får størst negativ konsekvens da dette
medfører direkte inngrep i flere strukturer og miljøer med
høy verneverdi. «Sundland vest» vil gå i kulvert under
verkstedsområde på Sundland og innebærer riving av
noen av verkstedbygningene som har verneverdi. «Vest for
Nybyen over» gir en visuell forstyrrelse av kulturmiljøet på
Smithestrøm gård.

Byutvikling
For byutvikling har ressursområder for byvekst og tilgang til
gode friområder stor verdi. Konsekvenser er størst i områdene
som legger varig beslag på friarealer.
Større sammenhengende grøntområder innenfor byggesonen
er viktige for levekår og bokvaliteten i byen. De vil få økt
betydning i takt med byvekst. I tillegg vil nye barrierer i
bystrukturen gi negative konsekvenser for byutvikling.
«Sundland øst» vurderes å gi meget stor negativ konsekvens
for byutviklingen. Barrierevirkningen av eksisterende
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«Vest for Nybyen under», «Vest for Nybyen under samlet» samt
«Pukerud» får i liten grad negative konsekvenser, både fysisk
og visuelt.

Ikke prissatte konsekvenser (fortsettelse):

Hvordan påvirkes omgivelsene?
Landskapsbilde
Alternativene med kryssing over Sørlandsbanen skiller
seg ut som de mest negative for landskapsbildet. «Vest for
Nybyen over» vurderes som det dårligste alternativet fordi
det i tillegg til generelle barriereeffekter permanent bryter
sammenhengen i det historiske parkanlegget til Smithestrøm
gård. Tilsvarende medfører «Sundland øst» en markant
barrierevirkning mellom Sundland og Strømmorenen,
samtidig som et viktig grønndrag fragmenteres. «Sundland
vest» gir også dramatiske inngrep i grønnstruktur og historisk
landskap ved Strømsgodset kirke og kirkegård.

«Vest for Nybyen» under samlet og «Pukerud» er vurdert som
de korridorene med minst inngrep i naturressurser.
Naturmiljø
I Drammen gir nærhet til parklandskap ved Strømsgodset
kirke størst negative konsekvenser for naturmiljøet. «Sundland
vest» vurderes å være mest negativ for naturmiljøet. Her
vil eventuelt tap av gamle lindetrær samt tap av deler av
edelløvskogen vil være en vedvarende effekt av utbyggingen. I
Kobbervikdalen knyttes naturverdiene særlig til de skogkledde
ravinene som er lokalt viktige leveområder for dyr og fugler.
De negative konsekvensene av inngrepene vurderes til å være
små.

«Vest for Nybyen under samlet» er vurdert som det mest
skånsomme fordi de synlige sporene etter anlegget blir små.
Naturressurser
Korridorene berører i liten grad landbruksarealer på bysiden.
«Pukerud» legges i kulvert under områder som i dag er
verdifull fulldyrket mark. Området er i full drift, men i vedtatt
kommuneplan er disse landbruksområdene omregulert
til boligbebyggelse. I Kobbervikdalen vil ved etablering av
trasé for 200 km/t medføre inngrep i verdifulle fulldyrkede
jordbruksområder øst for E18. På tunnelstrekningene
er det forutsatt strenge tettekrav slik at skogbruks og
jordbruksarealer over tunneltraseene ikke skal bli forringet av
grunnvannsenkning.
Sammenstilling av ikke prissatte konsekvenser
Vest for
Nybyen
over

Vest for
Nybyen
under

Vest for
Nybyen under
samlet

Sundland
øst over

Sundland
vest under

Pukerud
under

Byutvikling

---

-

-

----

--

--

Nærmiljø og friluftsliv

---

0

0

---

-

-/--

Kulturmiljø

---

-

-

---/----

--/---

-

Landskapsbilde

---/----

-/--

-/0

---/----

Naturressurser

0

0

0

0

Naturmiljø
Samlet konsekvens
Rangering

---

-

0

-

-/--

-

-

-/--

--/-

-

--/---

-

-/0

---/--

--/-

-/--

5

2

1

6

4

3

«Vest for Nybyen under samlet» rangeres som det beste
alternativet ved vurdering av
ikke prissatte konsekvenser.
«Vest for Nybyen under»
vurderes som tilnærmet lik,
men vurderes gi noe mer
negative konsekvenser for
landskapsbilde på grunn av
arealinngrepet i grøntdrag.
Samlet sett er det ikke mye
som skiller disse to alternativene.
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Jernbaneverkets anbefaling:

Jernbaneverket anbefaler «Vest for Nybyen under
samlet»

Illustrasjonen øverst til venstre: ”Vest for Nybyen under samlet”. Illustrasjonen øverst til høyre viser de nye sporene på Drammen stasjon.
Illustrasjonen nede til venstre viser hvordan de nye dobbeltsporene kommer ut fra tunnelen i Kobbervikdalen. Illustrasjonen nede til høyre viser Gulskogen stasjon som har blitt utvidet med fire
spor til platform og er flyttet noe nordover av plasshensyn.

«Vest for Nybyen under samlet» anbefales
”Vest for Nybyen under samlet” er det alternativet som best
svarer ut bestillingen til InterCity-prosjektet på reisetid og
hensyn til omgivelsene.
Sammenstillingen av prissatte konsekvenser viser at
alternativene med kryssing over Sørlandsbanen har
samfunnsøkonomisk nytteverdi. Alternativene med kryssing
over Sørlandsbanen medfører imidlertid betydelige negative
konsekvenser i forhold til byutvikling, nærmiljø og friluftsliv
samt kulturmiljø og landskapsbilde, og anbefales ikke.
Kobbervikdalen
Det er utredet tunnelalternativer med ulike tilkoblinger i
Kobbervikdalen. Konsekvensene er relativt små og ved valg
av trasé er det forhold knyttet til kjøretid som tillegges mest
vekt. Det anbefales at tunnelen kobles til linjealternativet i
Kobbervikdalen som er dimensjonert for 200 km/t.
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Drammen og Gulskogen stasjoner
I tillegg til ny trasé for Vestfoldbanen omfatter tiltaket en
ombygging av både Drammen og Gulskogen stasjoner, samt
økt kapasitet på strekningen mellom Drammen og Gulskogen.
Samlet sett vil dette bety et stort løft for Drammen med tanke
på knutepunktutvikling og tilretteleggelse for et fremtidsrettet
og miljøvennlig transportsystem.
Alternativet vil tilrettelegge for en utforming av Drammen
stasjon som sikrer god kapasitet og funksjonalitet. Drammen
stasjon planlegges med 6 spor til lange plattformer.
Deler av Bybrua bygges om for å tilrettelegge for ønsket
løsning. Stasjonen skal ha samme lokasjon som i dag, og
tilgjengeligheten forbedres ved å etablere atkomst fra
Bybrua til alle plattformer, samt til ytterste plattform fra
elvepromenaden.

Jernbaneverkets anbefaling (fortsettelse):

Måloppnåelse

God funksjonalitet og kapasitet

Vest for
Nybyen
over

Vest for
Nybyen
under

Vest for
Nybyen under
samlet

4

2

1

4

3

4

5

6

Sundland
øst over

Sundland
vest under

Pukerud
under

Kort reisetid

1

1

1

4

Lave investeringskostnader

1

4

3

2

5

6

Minst mulig inngrep i natur-, kultur- og landbruksinteresser

5

2

1

6

4

3

Miljøvennlig transport og ønsket tettstedsutvikling

6

1

1

5

3

4

«Vest for Nybyen under samlet» gir best måloppnåelse og har færrest negative konsekvenser for miljøet.

Den nye stasjonen skal ha samme lokasjon som i dag, men tilgjengeligheten forbedres ved å etablere atkomst fra Bybrua til alle plattformer. Det blir også atkomst fra
elvepromenaden til platformene og stasjonen.
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Anleggsgjennomføring:

Utfordrende anleggsgjennomføring
Ved vurdering av gjennomførbarhet må det søkes å oppnå en mest mulig skånsom
anleggsgjennomføring med tanke på bebyggelse i området. På Drammensiden er dypt til fjell. Der
den nye tunnelen føres inn i Strømsåsen er det vurdert både åpen byggegrop og løsmassetunnel
frem til bergpåhugget. Dette vil bli detaljert utredet i reguleringsplanfasen.

Løsmassetunnel
Bygging av løsmassetunnel gjennomføres ved å forsterke
løsmassene fra terreng før tunnelen graves ut. For å skåne
omgivelsene mest mulig i anleggsperioden, foreslås det å
gjennomføre grunnforsterkning fra sjakter som er gravd ned
i terrenget. Fra sjaktene bores og installeres rør som benyttes
til å injisere masse ut i hulrom i løsmassene, for på denne
måten å tette og forsterke massene rundt den fremtidige
løsmassetunnelen. For å unngå graving inn på eiendommer
i området, er flere av sjaktene tenkt lokalisert i lokale veier i
området.

Fjelltunnel
Den 6 km lange bergtunnelen (7 km lang med kulvert og
portal i hver ende) mellom Drammen og Kobbervikdalen
er foreslått bygget som en ett-løps dobbeltsporet tunnel.
Transport av sprengningsmasser vil skje fra sørenden av
tunnelen, samt fra to tverrslagstunneler (hjelpetunneler).
Varighet av byggearbeidene
Beregnet byggetid for planstrekningen er 5 år og med
ferdigstillelse som forutsatt i 2024.
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Åpen byggegrop for betongkulvert
Byggegropene for kulvertene må sikres med spunt og
innvendig avstiving. I tillegg må bunnen stabiliseres for bl.a.
å hindre innlekkasje. Når byggegropa er ferdig gravd ut og
sikret, etableres en vanntett betongkulvert, før løsmasser
tilbakeføres og overflaten reetableres.

Gjennomføring:

Videre arbeid
Etter at korridor er valgt skal Jernbaneverket utarbeide reguleringsplan for dobbeltsporet,
Drammen og Gulskogen stasjon, samt strekningen mellom Gulskogen og Drammen.
Reguleringsplanen skal fastlegge utformingen av jernbaneanlegget, og avklare viktige forhold
knyttet til utbyggingen og framtidig drift.

Kommunedelplanen; behandling og vedtak
Jernbaneverket har med bakgrunn i konsekvensutredning
for prosjektet skrevet en anbefaling til Drammen
kommune. Kommunen legger Kommunedelplan med
konsekvensutredning ut på høring. Etter høring legges planen
fram for endelig vedtak hos kommunen.
Reguleringsplan
Vedtatt kommunedelplan ligger til grunn for
reguleringsplanen. Reguleringsplanene fastlegger traseen og
avklarer i detalj nødvendige adkomster, over-/underganger
og konstruksjoner. Planen fastsetter nødvendige krav til
utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og
andre miljøtiltak.
Grunnerverv
Vedtatt reguleringsplan legger grunnlaget for erverv av arealer
til utbyggingen. Det vil være behov for både midlertidige
arealer under anleggsperioden og permanente arealer til
det nye anlegget. Grunnervervet vil primært foregå som
minnelige avtaler med grunneier. I de tilfeller hvor minnelige
avtaler ikke kommer i stand, har Jernbaneverket anledning
til å ekspropriere grunn og rettigheter i medhold av
reguleringsplanen.
Hvor er vi nå?
Prosjektet befinner seg nå (mai 2016) ved trinn fem i modellen
til høyre, ved ”Høring og vedtak av kommunedelplan”. Neste
fase prosjeket går inn i er ”Reguleringsplan”.

15

Kontakt oss

Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet.
For nærmere informasjon besøk våre nettsider
eller ring vårt landsdekkende sentralbord:

05280

Fra utlandet (+47) 22 45 50 00
Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
E-post postmottak@jbv.no
www.jernbaneverket.no

