FFAKTA

D
Dra
amm
men
n hense
ettin
ng
JJernbaneverkket utvider ka
apasiteten fo
or vending og
g hensetting (parkering) aav tog i Dram
mmen. Totaltt
e
er det behov for plass til å hensette 1 5 togsett. Kostnadsramm
me for prosjeektet er 230 millioner
kkroner.
S
Skamarken:












Byggesta
art mars 2012.
Tre spor for doble tog
gsett. Tatt i b
bruk sommerren 2012.
Fire sporr for enkle tog
gsett. Tas i b
bruk om kort tid.
2800 m med
m spor er bygget eller fornyet.
Seks min
ndre bygg er revet.
Tre serviceplattforme
er er bygd.
Masseutsskifting er utfført under sp
porene.
Deler av kontaktledniingsanleggett er fornyet.
Omleggin
ng av VA- og
g OV-ledning
ger og divers
se kabler.
Inngjerding og arealb
belysning.
Noe istan
ndsetting av arealene gje
enstår.

S
Skamarken er
e regulert til kontorbebyg
ggelse og pa
ark, men med
d bestemmellse som sikre
er bruk til
je
ernbaneform
mål så lenge det er behovv. Anlegget som
s
nå er bygd regnes deerfor som miidlertidig.
JJernbaneverkket og komm
munen samarrbeider om å planlegge la
angsiktige lø
øsninger for hensetting
h
avv
ttog i Dramme
en.
S
Spor 20:





Vendesp
por som ligge
er inntil hoved
dsporene på
å nordsiden.
Forlenge
et fra Grønlan
nd til Krefting
gsgate.
Ny rørgje
ennomføring under spore
ene ved buss
sterminalen.
Plass til å vende 220 meter lange
e togsett.

S
Sundhaugen
n:




Sporomrrådet blir som
m tidligere, m
med plass til å hensette fe
em togsett.
Utskifting
g av en del spor, sporvekksler og andrre jernbanete
ekniske anleggg.
Arbeiden
ne startet i ok
ktober 2012 o
og ferdigstille
es i mars 2013.

E
Entreprenørr:


Entreprenør grunnarb
beider og jerrnbaneteknik
kk: Implenia AS
A

N
Ny grunnruttemodell forr Østlandet
S
Søndag 9. de
esember tas det første sttore skrittet med
m endring av rutene ogg forbedring av togtilbude
et
i Østlandsom
mrådet. Neste trinn er i de
esember 201
14, men allerrede nå oppnnås mye av effekten
e
med
d
fflere tog, jevn
n frekvens og
g enklere rutteplaner å forholde seg til.
D
Den nye rute
emodellen by
ygger bl.a. på
å innføringen
n av NSBs ny
ye Flirt-tog, ssamt de nye sporene på
sstrekningen Lysaker-Aske
L
er, som stod
d ferdig i 2011. I tillegg inv
vesteres det i nyanlegg på
p en rekke
sstasjoner for å ta imot de nye togene..
JJernbaneverkket har bygget nye vende
eanlegg og hensettingss
h
por for tog i bblant annet Drammen,
D
E
Eidsvoll og Borgestad
B
ved Skien. Fra m mot 2014 og neste opptrapping i ruutemodellen bygges slike
e
a
anlegg på sta
asjonene Lillestrøm, Ski, Kongsvinge
er og Høvik. En
E lang rekkke stasjoner får
f også nye
o
og lengre pla
attformer. Samlet investerres det om la
ag tre milliard
der kroner i oom lag 30 ulike
infrastrukturtiiltak for å inn
nføre den nye
e rutemodellen.

B
Bedre togtilb
bud i Dramm
men




2009: Flyytoget innfører tre avgang
ger pr. time fra
f Drammen
n.
Desembe
er 2012: NSB
B utvider pen
ndelen Dram
mmen - Oslo S - Dal fra énn til to avgan
nger pr. time..
Desembe
er 2014: NSB
B deler pend
delen Skien - Lillehammer. Isteden bliir det to pend
dler på
strekning
gene Skien - Eidsvoll og D
Drammen - Lillehammer
L
. Dette gir yttterligere én ny avgang pr.
p
time mellom Dramme
en og Oslo S
S.

