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INNLEDNING
DER FOLK, FJORD OG FREMTID M�TES
Høsten 2010 inngikk Drammen og Lier kommuner avtale
om plansamarbeid for felles utvikling av industri- og
næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya til en fjordby.
Samarbeidet er basert på et felles ønske om utvikling av et
attraktivt, urbant og bærekra�ig byområde i overgangen
mellom Drammensfjorden, kulturlandskapet i Lier og
Drammen sentrum. Visjonen om en ny fjordby der folk,
fjord og fremtid møtes skal forankres i en fremtidsrettet,
robust og gjennomførbar områdereguleringsplan. Arbeidet
med planen gjøres i regi av Eidos Eiendomsutvikling for
Lier kommune som planmyndighet, og ble igangsatt i
begynnelsen av 2019. Prosjekteringsteamet består av
fagpersoner fra LINK Arkitektur, WSP og Multiconsult.
Stedsanalysen er en kartlegging av dagens situasjon
inkludert planene for det nye sykehuset i Drammen og
Helseparken som skal etableres på Brakerøya. Sykehuset
og Helseparken er en katalysator for transformasjon av
området, og vil generere rundt 7 000 nye arbeidsplasser.
Analysen tematiserer i hovedsak de fysiske forutsetningene
rundt og i planområdet, og skal fungere som et
underlagsdokument for videre utarbeidelse av konsept
og plan. Flere av temaene vil undersøkes videre gjennom
planarbeidet.

Etter en introduksjon av planområdets kontekst i et
regionalt, lokalt og avgrenset perspektiv, er analysen er
inndelt i følgende hovedtema:
•
•
•
•
•

historisk utvikling
naturgitte forutsetninger
mobilitet
bebyggelse, funksjoner og bruk
miljøforutsetninger

Utarbeidet av LINK Arkitektur, team Urban LINK,
ved Britt Sørile (fagansvarlig), Marianne Lucie Skuncke,
Liv Grete Strømme Framgard og Peter Has-Larsen.
Kvalitetssikret av Hilde Herrebrøden, Mathias Harang og
Eidos Eiendomsutvikling ved Geir Hagehaugen.

Først skapes et bilde av stedets plassering under kontekst,
deretter presenteres relevant bakgrunnsinformasjon under
de ulike temaene, for sammen å skape et helhetlig inntrykk
av stedets identitet og mulighetsrom.
Stedsanalysen er i hovedsak basert på befaringer og
tilgjengelig informasjon fra oﬀentlige kilder som Kartverket.
Samarbeid med lokale organisasjoner som Lier Historielag
samt bruk av tidligere gjennomførte tekniske analyser ved
Multiconsult, har gitt en ytterligere detaljert forståelse av
stedet som helhet.
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REGIONALT
Planområdet ligger i Lier kommune, som i nord grenser
til Modum og Hole, i øst til Bærum, Asker og Røyken,
i sør og vest til Drammen. Planområdet ligger i et
regionalt krysningspunkt mellom sentrale ferdselsårer til
Oslo, Sørlandet, Vestlandet og Østlandet, samt mot ytre
Oslofjord via sjøveien. Drammen og Lier utgjør et felles
arbeidsmarked med de øvrige kommunene i søndre
Buskerud, nordre Ves�old, Asker, Bærum, Oslo og i
mindre grad kommunene nord og øst for Oslo.
Plasseringen innerst i Drammensfjorden har betydning
for naturgitte forhold, og har muliggjort utvikling
av funksjoner i forbindelse med havneaktivitet og
regional logistikk. Disse stedsgitte betingelsene i
skjæringspunktet mellom natur og kultur er sentrale for
forståelsen av stedet som helhet.
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LOKALT
Planområdet ligger i landets største
veksthuskommune, og samtidig i forlengelsen av
Drammens bystruktur i vest. På denne måten er
området plassert i overgangen mellom land og
vann, og mellom det urbane og det rurale.
Drammen sentrum ligger i gangavstand fra
vestlige deler av planområdet, med Bragernes
torg (Drammen rådhus) ca 1 km fra planområdets
vestavgrensning målt langs Engene. Lierbyen
(Lier rådhus) ligger 4,5 km nord for østenden
av planområdet målt langs Ringeriksveien Røykenveien - Gilhusveien.
Området defineres av Drammensbanen og E18 i
nordvest og Drammensfjorden i sørøst og ligger
tett på lokaltogstasjonen på Brakerøya. Syd for
stasjonen planlegges nytt sykehus og helsepark,
som utviklingen av Fjordbyen ses i sammenheng
med.
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Området ligger i hovedsak på u�ylt land, og preges
i dag av industri og havnevirksomhet. Utskiping av
tømmer og skrotmetall, import av biler, og av en
stor terminal for Brings veibaserte trailertransport
er vesentlige aktiviteter.

67

Planområdet utgjør omkring 1300 daa, og strekker
seg omtrent 3 km øst-vest og 700 m nord-sør.
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OPERAEN

En katalysator for transformasjon av området er
det nye sykehuset og Helseparken som etableres
på Brakerøya i sørvest, og er planlagt ferdigstilt i
2025.
Per i dag utgjør trafikkårene E18, Strandveien og
jernbanen en fysisk barriere mellom Drammen by
og fjorden, mellom Lierstranda og planområdet.
Adkomst til området er u�ordrende med dagens
infrastruktur, som ikke er godt tilrettelagt for
gående eller syklende.

M

RÅDHUSET

AKERSHUS
FESTNING

AKER
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For å ”ta elva og fjorden tilbake” ble Fjordparken
etablert i 1993. Denne går langs Drammenselva og
inn i planområdet til Odden.
I øst grenser planområdet mot Linnesstranda
naturreservat, et våtmarksområde ved Lierelvas
utløp med store ornitologiske og botaniske verdier.
Området grenser mot ﬂere kulturmiljøer som er
viktige for den lokale stedsforståelsen. Spesielt
gjelder dette området i nord, Lierstranda, hvor
strandlinjen opprinnelig lå.
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RELATIV ST�RRELSE: OSLO HAVN

2. HISTORISK UTVIKLING

RIKSVEI 40 FORBI LIERSTRANDA 1928, UTSYN MOT HOLMEN OG DRAMMEN I BAKGRUNNEN
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Foto: Eiker Arkiv

KONGEVEIEN TIL CHRISTIANIA

BEVEGELSE / NATUR
FERDSELSÅRENE
I 1827 består Lier av spredt bebyggelse med vesentlig
gårder og for det meste enkle hus med unntak av noen
større mer forseggjorte gårder, som Frydenlund og
Huseby. Kongevegen går gjennom Lier til Christiania,
her finnes også veiskillet mot Oscarsborg festning
og Drøbak. Allerede på kart tegnet tidlig 1800-tall er
fjorden tillagt en sentral betydning. Kart over Drammen
og Lier viser o�e hele Drammensfjorden, og det er ﬂere
indikasjoner på at fjorden var en avgjørende ferdselsåre.
På dette militærkartet fra 1827 er det tegnet en båtrute,
samt anløps- og ankringspunkter langs hele fjorden.
Drammen får sitt første dampskip i 1838, hjuldamperen
”Statsraad Jonas Collett ” som ble satt i trafikk mellom
Drammen og Christiania.

HUSEBY GÅRD

FRYDENLUND
JENSVOLL

ELVAS NYE HOVEDL�P (1860)

GILHUS

LIERSTRANDA
DRAMMEN

LINNESSTRANDA

MOT DR�BAK
DRAMMENSFJORDEN

Landskapet rundt Lier har gått gjennom ﬂere endringer,
menneskeskapte og naturlige. Lierelva, byttet hovedløp
etter en kjempeﬂom i 1860, og delte seg i tre. Det
vestlige løpet er i dag nesten helt gjengrodd, men
fortsatt synlig i landskapet. I 1925 bygges Gullaug skole
og Linnesstranda utvikles rundt 1930 i tilknytning til den
nye elvemunningen.

MOT KONGSBERG

Foto: NOF avd. Buskerud

KONGEVEIEN MOT T�NSBERG

SJ�VEIEN TIL CHRISTIANIA

Militært kart fra 1827: Kartverket

LINNESSTRANDA OG DEN NYE ELVEMUNNINGEN,
FOTOGRAFI FRA 1930
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FRAMVOKSENDE TYPOLOGIER
På begynnelsen av 1900-tallet kommer en rekke store
infrastrukturendringer til Lierstranda. Drammen og Lier får
elektrisk strøm og forbindes med jernbane til Christiania.
Området gjennomgår store forandringer. Nyvinningene
legger til rette for framvekst av nye industribedri�er,
og er en betydelig pådriver for utviklingen av et rikt
lokalt næringsliv med håndverkere, detaljhandel, og
tjenestenæringer. Lierstranda blir et tett sammenvevet
lokalsamfunn med høy aktivitet.

LIERBYEN

Særlig veksten i industribedri�er i denne perioden
skal komme til å få store konsekvenser for utviklingen
av området, og mange av situasjonene som i dag
karakteriserer Lier og Lierstranda kan spores tilbake til
denne perioden. Som eksempel ser vi at i 1917 bygges
Nøsteboligen, Nationalbrakka på folkemunne. Dette er
et stort leilighetskompleks for perioden. Bygget legges
på grensen mellom Lier og Drammen og fungerer som
arbeiderboliger for ansatte i National Industri. Bygget har
senere hatt mange ulike funksjoner inntil det ble fjernet
for å gi plass til infrastruktur på 1970-tallet. I denne
perioden ser vi tre distinkt ulike bebyggelsesstrukturer;
kvartalsstruktur i Drammen, parsellstrukturer på
Lierstranda, og gårdsbruk i øvrige Lier.

LIERSTRANDA
NATIONALBRAKKA

JERNBANETRASÉ TIL CHRISTIANIA VIA R�KEN

Kart fra 1890: Kartverket
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ARBEIDERE FORAN NATIONAL INDUSTRI

FJORDEN; REKREASJON OG NYTTE
GILHUSBUKTA
LIERSTRANDA

Strandsittere – beboere med tomter som ligger helt i ﬂukt
med vannkanten – representerer både en viktig ressurs
for utviklingen i området som arbeidskra� i de ulike
virksomhetene, og assosieres samtidig med voksende
sosiale problemer. Lier ønsket å gi fra seg ansvaret for
Lierstranda til Drammen, noe ikke Drammen ønsket, og
området var gjenstand for ﬂere kontroverser.
Det er mange eksempler på velforeninger, grupper,
og initiativer som hadde fokus på å styrke arbeidere
sin posisjon og på å adressere sosiale u�ordringer og
problemer i lokalsamfunnet, eksempelvis gjennom
innsamling av penger til å hjelpe de mest utsatte og
økonomisk u�ordrede. En interessant detalj er at
mange damer drev næringsvirksomhet og ﬂere av disse
virksomhetene fungerte som samlingssteder for både
uformelle og formelle grupper og foreninger.

Utover 1900-tallet fortsetter fjorden å være en viktig
del av hvordan man lever og beveger seg i landskapet.
Dampskiptrafikken opprettholdes, med isbrytere om
vinteren som gjør det mulig å transportere varer og folk
til Christiania, også på vinterstid. Lierstranda har eget
anløp. Noe som viser seg å være svært populært blant
de bemidlede i Lier og på Lierstranda. Dampskipene
representerer en måte å ta seg ned og oppdage steder
langs fjorden. På denne måten blir dampskiptrafikken ikke
bare nytte- og ferdselstrafikk, men en rekreasjonsåre.

DRAMMEN

DAMPSKIPTRAFIKK PÅ FJORDEN
FRA LIERSTRANDA

Drammensfjorden fryser på vinteren, og det viser seg at
brakkvannet som legger seg i de øverste lagene skiller ut
det meste av saltet. Dermed blir det skåret is for eksport,
som losses direkte på dampskip som frakter isen ut av
fjorden og videre til New York og Boston. På et tidspunkt er
Norge verdens største eksportør av naturis, med betydelig
virksomhet i Drammensfjorden.
Isen på fjorden blir en yndet arena for rekreasjon. Skøyter
og kjelkekjøring er populære aktiviteter. I tillegg anlegges
en hangar på Lierstranda som huser seilﬂy- som bruker isen
som landingsstripe. Sistnevnte aktivitet pågår til langt ut på
1960-tallet.

Foto: Buskerud Fylkesarkiv

ISSKJÆRING I GILHUSBUKTA 1920-TALLET

DRAMMENSFJORDEN FRYSER PÅ VINTEREN

SVELVIK

Foto: Lier Historielag

PAPIRGLIDEREN, 1931

Foto: Lier Historielag

AKTIVITET PÅ ISEN, 1928
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E-18

INFRASTRUKTUR / UTFYLLINGER

LIERSTRANDA
STRANDVEIEN

NY JERNBANETRASÉ

På starten av 70-tallet skjer det igjen store
infrastrukturendringer som har stor påvirkning på
området generelt og på Lierstranda spesielt. Mange hus
blir revet i forbindelse med ny trasé for jernbanen og nye
veier. Omfattende u�yllinger langs fjorden og etablering
av industri fører til økt trafikk og støy. Lier togstasjon
stenges i 1973 når Lieråstunnelen åpnes, og jernbanen
blir lagt i ny trasé. Massene fra tunnellen benyttes til
u�ylling av Tømmerterminalen. Samtidig etableres E18
som motorvei, og Lierstranda blir liggende mellom de
to viktigste ferdselsårene. Disse grepene gir forbedret
tilgang til ressurser og muligheter i en større radius, men
Europaveien og jernbanen skaper barrierer mellom fjorden
og øvrige Lier. Lierstranda med sine parsellkonstruksjoner
blir liggende fast mellom vei og jernbane.
I tillegg skyter prosessen med u�ylling av strandsonen
fart med etablering av store industribygg og nye storskala
virksomheter som Tømmerkaia som kommer på plass iløpet
av 70-årene.

UTFYLLING AV
T�MMERTERMINALEN

NATONAL INDUSTRI

Foto: Lier Historielag

E18 RETT INN PÅ LIERSTRANDA
FOTOGRAFI FRA 1971
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STRANDLINJA OVER TID
1844

1991

1946

2005

1963

2009

1971

2020

1977

Mulig framtidig u�ylling

PILGRIMSLEDEN FRA T�NSBERG (VIA FROGNER)

ST. HALLVARDS F�DESTED
ST. HALLVARDS BR�NN

KULTURMINNER OG KULTURMILJ�

Av kulturmiljøene i Lier er det spesielt verdt å merke seg
Frydenlund, Gilhus og Lierstranda. Tre unike eksempel på
eldre bebyggelse som alle ligger tett opp mot planområdet.
Gilhus og Frydenlund er eldre gårdsanlegg med klassiske
bygg, hageanlegg og tilhørende tun. Disse representerer
en levemåte som står i skarp kontrast til Lierstranda;
strandsitterstrukturen preget av arbeiderklasselivet i
tilknytning til norsk industri.

6. HUSEBY
ST. HALLVARDS VEI

PILGRIMSLEDEN: S.18

2. JENSVOLL
4. FRYDENLUND

5. GILHUS

PILGRIMSLEDEN MOT NIDAROS (VIA R�YKEN)

ST. HALLVARDSPILLET PÅ GILHUSODDEN

1. LIERSTRANDA

*

SKIPSVRAK: S.19

3. NORDRE GULLAUG

KULTURMILJ� 1 - LIERSTRANDA
Lierstranda vokste fram som forstad til
Bragernes (Drammen). Bebyggelsen ble
reist langs hovedveien til Christiania og
fikk etter hvert en urban og tettbygd
karakter. Den eldste bebyggelsen går
tilbake til 1700-tallet, men som helhet
preges området av en sterk utvikling
i tiden omkring 1900. Landets første
kongevei er stedets ryggmarg. Midt i
området ligger et interessant løkkeanlegg.
Foto: Lier Historielag
GÅRDSANLEGG
Gårdsanlegget omfatter en hovedbygning, et bryggerhus, et stabbur, en kjellerbygning og en
enhetslåve. En nyere driftsbygning er satt opp midt i tunet og deler dette til et totunsanlegg.
Bebyggelsen fremstår som et helhetlig miljø. Størst interesse knytter seg til hovedbygningen. Den skal
være oppført i 1806 (1809?), og representerer første fase av empirestilen i bygda. Bygningen flankeres
av et noe yngre bryggerhus og stabbur, begge med høy verneverdi. Driftsbygningen fra 1930 og en
kjellerbygning bidrar til å avgrense tunet.
KONTORET OG PORTNERBYGNINGENE
Miljøet omfatter også sprengstoffabrikkens to portnerbygninger, en trafo og en nyere kontorbygning.
Portnerbygningene er for mange et kjent landemerke, og representerer vokterne om fabrikkens
produksjon. De hører med til første fase av utbyggingen ved slutten av første verdenskrig.
Administrasjonsbygningen er ikke like påaktet, men fremheves her som en av Liers yngre
arkitekturperler, oppført ved inngangen til 2. verdenskrig etter tegninger av Bjarne Thinn Syvertsen,
distriktets fremste modernist på den tid.

Foto: Lier Kommune, kulturminnerapport

Foto: Lierposten

KULTURMILJ� 2 - JENSVOLL
Tunet på Jensvoll er anlagt som et åpent
firkanttun på sletta ned mot Lierstranda.
Dagens gårdsanlegg er u�ormet av en av
de mange byborgere som før midten av
1800-tallet bygde lystgårder hvor man
kunne praktisere et moderne landbruk
og kombinere dette med behovet for et
fristed utenfor byen. Hovedbygningen
er en av meget få som ble reist i
depresjonsårene omkring 1820-1830, er
meget tidstypisk og en representant for et
sjeldent stiluttrykk.

GÅRDSANLEGG
Gårdsanlegget omfatter en hovedbygning, et bryggerhus, et stabbur, en kjellerbygning og en
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Verdi nyere tid: Høy
De to Huseby-gårdene har også bebyggelse som viderefører stedets stolte historiske tradisjoner.
Det meste av bebyggelsen er likevel ikke spesielt gammel, men hører hjemme i
sveitserstilstradisjonen på slutten av 1800-tallet. Kulturmiljøet omfatter også et yngre og godt
bevart sveitserstilsanglegg på Øgården nordøst for det historiske høvdingsetet.
NORDRE HUSEBY
Det eldste huset ligger på det nordre bruket. En klassisistisk hovedbygning i to etasjer med steilt
valmtak med ”kinavipp” plasserer denne bygningen inn i tradisjonen rundt Gulskogen i Drammen og
dens mange søstre – Nordre Vivelstad, Anker-Berskaug og Bangegården (de to siste i Drammen).
Felles for disse bygningene er at de er tegnet av eller tilskrevet arkitekt og byggmester Christian
Staalberg og oppført i årene omkring 1800. Planløsningen på Nordre Huseby understreker at også
dette huset hører med i denne lystgårdstradisjonen. Enhetslåven fra 1880-årene er blant de best
autentiske fra denne perioden i Lier. Buret skal være fra samme tid, men bygningshistorien er nå godt
skjult bak nyere panel.
SØNDRE HUSEBY
Hovedbygningen på Søndre Huseby er gjenreist i 1893-94 etter at Colletts mektige hovedbygning ble
ødelagt av brann. Hovedbygning og sidebygning er bevart fra den tid, men har gjennomgått noen
endringer. Øvre del av sveitserstilsverandaen er godt bevart med et løvsagarbeid av høy kvalitet.
Driftsbygningen fra 1942 avgrenser tunet mot nord.

Foto: Dagsavisen

ØGÅRDEN
Gården er et yngre bruk utskilt fra Huseby. Hele tunet med hovedbygning, bryggerhus, bur og
enhetslåve er reist i 1884-85 og er et godt eksempel på sveitserstilen. Bygningene er stort sett bevart
slik de ble reist og fremstår som det mest helhetlige sveitserstilsanlegg i kommunen.
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KULTURMILJ� 3 - NORDRE GULLAUG
Gården Nordre Gullaug har en sentral
posisjon i bygdas historie. Den yngre
historien er knyttet til Haaøen fabrikker
og Norsk Sprængstofindustri (Dyno)
som fra 1916 bygde ut en betydelig
produksjonsvirksomhet på Gullaug.
Portbygningene (til venstre) må være reist samtidig med den første fase av utbygging av fabrikkanlegget i årene
etter 1916. I 1941 kunne fabrikken innvie et nytt kontor- og administrasjonsbygg tegnet av Bjarne Thinn
Hovedbygningen på Nordre Gullaug
Syvertsen. Funkisarkitektens sobre modernisme og det elegante inngangspartiet har mye til felles med (det
gamle) Fylkeshuset i Drammen, som arkitekten tegnet på samme tid.
var da direktørbolig for virksomheten.
Kulturmiljøet omfatter gården og
bedri�ens kontorbygg med tilhørende
portbygninger.

Hovedbygningen på Nordre Huseby skal være oppført av oberstløytnant Finne. Helvalmet tak med svai, kraftige
pilastre og profilert gesims med tannsnitt skiller bygningen ut fra mer ordinære hus.

- 78 -

De halvvalmede takene er typiske for empire. I første
fase, rett etter 1800, var takene fortsatt steile, slik man var
- 82 vant til fra den klassiske stilen sent på 1700-tallet. Enkelte kilder oppgir at huset er oppført i 1806, andre i 1809.
Bygget ble reist parallelt med eller kort tid etter en tilsvarende bygning i mur på Nordre Vivelstad. Det er ikke
utenkelig at byggmester og arkitekt Christian Staalberg
- 82 - er ansvarlig for utformingen.

KULTURMILJ� 5 - GILHUS
Gilhus har et av de best bevarte eldre gårdsanlegg
i nedre del av Lier. Anlegget fra 1860-årene
representerer første fase av sveitserstilen og har alle
nødvendige innhus og dri�sbygninger bevart. Gården
var utgangspunkt for en rekke industrivirksomheter
på 1800-tallet. Anlegget med tilhørende park utgjør
et markant landemerke ved Gilhusstranda. Gården
Gilhus og dens eiere gjennom 1800-tallet er knyttet til
omfattende industrivirksomhet langs Gilhusstranda og
den gamle veien til Røyken – garveri med vindmølle,
skipsver�, dampsag, høvleri og trevarefabrikk. Til
anlegget hører en mindre park med store og vakre
trær som forsterker virkningen av gårdsanlegget i
landskapet.

KULTURMILJ� 6 - HUSEBY
Huseby har kulturminner både fra jernalder,
middelalder og nyere tid, og omfatter tunene på Søndre
og Nordre Huseby og Øgården, samt deler av jordene
omkring gravhaugene og det gamle elveleiet.

KONTORET OG PORTNERBYGNINGENE
Miljøet omfatter også sprengstoffabrikkens to portnerbygninger, en trafo og en nyere kontorbygning.
Portnerbygningene er for mange et kjent landemerke, og representerer vokterne om fabrikkens
produksjon. De hører med til første fase av utbyggingen ved slutten av første verdenskrig.
Administrasjonsbygningen er ikke like påaktet, men fremheves her som en av Liers yngre
arkitekturperler, oppført ved inngangen til 2. verdenskrig etter tegninger av Bjarne Thinn Syvertsen,
distriktets fremste modernist på den tid.

Foto: Lier Kommune, kulturminnerapport

KULTURMILJ� 4 - FRYDENLUND
Frydenlund ligger like vest for Amtmannsvingen på
Lierstranda. Kulturmiljøet dekker kulturminner fra
vikingtid, middelalder og nyere tid, hvorav lystgården og
parken fra 1700-tallet tillegges svært høy verdi. I 2005
ble området regulert til bevaring, og avgrensningen av
kulturmiljøet er den samme som for spesialområdet.
I parken øst for lystgården finnes et gravfelt med
to gravhauger, samt et eldre veifar. Like vest for
området er det gjort arkeologiske undersøkelser av
et produksjonsanlegg av ukjent karakter, trolig et
fiskerøkeri (rapport fra Miljöarkeologisk laboratoriet,
2011). Resterende jordbruksareal har også svært høyt
potensial for nye funn.

Foto: Lier Kommune, kulturminnerapport

Kulturmiljøets svært høye verdi knytter seg til
kunnskap om yngre jernalders (550 – 1030 e.Kr.)
bosetning og gravskikk, gårdens funksjon som
kongelig administrasjonssenter, og middelalderens
(1030 – 1536 e.Kr.) kirkesteder. På gården finnes to
storhauger, men én haug skal ha blitt fjernet i 1823.
St. Hallvardsbrønnen på tunet skal ha vært et viktig
knutepunkt for pilegrimer på ferd gjennom Lier.

Hovedbygningen på Søndre Huseby er typisk for sveitserstilens halvannen etasjes våningshus med dekorglede og
løvsagarbeid av høy kvalitet.
- 94 -
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PILGRIMSLEDEN OG ST. HALLVARD

NIDAROS

Pilegrimsveien gjennom Lier er en del av pilegrimsleden
Tønsberg - Nidaros. Husebygården (6) har en sentral
posisjon i eldre norsk historie. Hallvard Vebjørnsson, født i
1020 og vokste opp på Huseby gård.
Sagnet forteller at han den 15. mai 1043, ble drept da
han forsvarte en gravid kvinne, som uskyldig ble forfulgt
og beskyldt for tyveri. Forfølgerne skjøt Hallvard og slo
kvinnen i hjel, og senket Hallvards lik i sjøen bundet til
en kvernstein. Til tross for steinen ﬂøt liket opp mot
vannﬂaten.

OPPDAL
HJERKINN

Vebjørnsson ble gravlagt på Huseby og i den lokale
folkloren er det mange fortellinger om overnaturlige
hendelser knyttet til hans grav. Levningene ble senere
ﬂyttet til St. Hallvardskirken da denne stod ferdig i 1130.
Hallvard ble skytshelgen for Oslo bispesete og senere
skytshelgen for byen. På Huseby finnes St Hallvards kilde,
og på Gilhusodden settes jevnlig spelet om St. Hallvard opp.

RINGEBU

LILLEHAMMER

St. Hallvard er Oslos skytshelgen, og pryder byvåpenet.
Motivet har i ulike varianter vært brukt siden middelalderen.

HAMAR

OSLO
LIER

TØNSBERG
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HALDEN

SKIPSVRAKET PÅ LIERSTRANDA
Ved Norsk Sjøfartsmuseums undersøkelse av havbunnen i
2000 ble det oppdaget to skipsvrak innerst i Terminalbukta.
Grunnet det lave saltinnholdet i vannet er det ytterste av
disse godt bevart og faller inn under Lov om kulturminner
(Kulturminneloven) §14. Skroget er et 33 meter langt
trefartøy som mest sannsynlig tjente som lekter. Vraket
ligger langs 5 m dybdekote og stikker nær 2 meter opp fra
havbunnen.
Det er ikke foreslått å heve eller ﬂytte vraket, grunnet tidog ressurskrevende metoder. Utbygging bør i midlertid ta
høyde for å finne løsninger som sikrer bevaring av fartøyet
på stedet.
Skipet Vicar of Bray fra 1841, et kombpisittskip av lignende konstruksjon
Kilde: Norsk Sj�fartsmuseum

Utsnitt av fotomosaikk over vraket på Lierstranda.
Kilde: Norsk Sj�fartsmuseum
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3. NATURGITTE FORUTSETNINGER

UTSYN MOT BYEN FRA GILHUSODDEN
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TYRIFJORDEN

DRAMMENSVASSDRAGET

DALF�RER OG VASSDRAG
Drammensvassdraget er det tredje største i Norge, med
en vannføring på ca 300 m3/s ved utløpet. Nedbørsfeltet
inkluderer arealer i Oppland, Buskerud og Ves�old, helt
opp til Valdresﬂya og Jotunheimen i nord. Drammenselva
utgjør de siste 47 kilometerne av Drammensvassdraget, og
var kjent som lakseelv allerede i 1163.
Drammen og Lier lå under havet i istiden, og de marine
avsetningene har skapt god dyrkingsjord, spesielt i
Lierdalen. Flere israndsavsetninger ligger på tvers av dalen.
Syllingmorenen demmer opp Tyrifjorden i nord. Gjennom
dalen løper Lierelva, som munner ut i Drammensfjorden i
sør, og er en populær fiskeelv for sjøørret og laks.
Drammensfjorden er kjent fra norrøn tid under navnet
Dramn eller Drofn, ord som man tror betyr ”uklart
vann” eller ”bølger”. Fjorden er en terskelfjord, hvor
innsnevringen ved Svelviksundet i kombinasjon med
den høye vannføringen i Drammenselva gjør at fjorden
består av brakkvann, hvor lavere lag har saltvann og
øvre lag ferskvann. Dette skaper en unik lokal biologisk
sammensetning.

LIERDALEN

OSLOFJORDEN

DRAMMENSELVA

DRAMMENSFJORDEN
EIKEREN

SVELVIKSUNDET
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LIERDALENS LANDSKAPSROM

Lier kommune er en jordbrukskommune omfattet av
et særpreget nord-sydgående dallandskap med frodig
vegetasjon, randsoner og lokale åkrer. Dalen har et
topografisk fallende terrengforløp fra Sylling i nord,
til et u�latende jordbruks- og kulturlandskap i syd,
med Lierstranda som et avsluttende industriområde
mot Drammensfjorden og det åpne fjordlandskapet.
Lierdalens skogkledte, sekundære dalsider fortsetter som
omkringliggende terreng rundt fjorden, og er med på å
skape visuell kontinuitet gjennom landskapet.
I dalbunnen renner Lierelva med et meandrende
forløp, omkranset stedvis av kra�ig trevegetasjon som
vegetasjonsbelter og randsoner rundt dyrket mark.
Dallandskapets overordnede karakter er tydelig definert
med skogkledte nord- sydgående sekundære dalsider
godt synlig fra dalens åssider. Denne karakteren viskes
gradvis ut når en beveger seg nede i dalbunnen. Her
preges landskapet av dyrket mark som lokale primære
landskapsrom stedvis definert av randsonevegetasjon og
skogkledte øst-vestgående morenerygger i sammenheng
med dalsidenes terrengforløp. Disse landskapsrommene
oppleves lokalt, delvis med en variasjon av lokale
ravinedaler, korridorer, og som åpne jorder omgitt av
vegetasjon med et naturmangfold i samspill med dalsidens
skogkledte «vegger».
Dalbunnen preges således av lokale seksjonerte
landskapsrom i et fallende terreng fra Sylling og sydover
mot Lierbyen.
Syd for Lierbyen ﬂater dalbunnen ut som et åpent større
jordbruks- og kulturlandskap. Elven og elvelandskapet
har et forløp i sydøstlig retning mot narturreservatet og
elvedeltaet. Det åpne jordbrukslandskapet strekker seg
sydover mot Lierstranda og fjordlandskapet.
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GR�NTOMRÅDER

Det frodige området mellom Lierbyen og Lierstranda
brytes opp av øst-vestgående trafikale korridorer og
stedsvise arealer med småhus- og industribebyggelse.
De store skogsområdene definerer avslutningen på
landskapsrommet i dalen

OFFENTLIGE GRØNTOMRÅDER
BARSKOG
LØVSKOG
BLANDINGSSKOG

LOKALT LANDSKAPSROM
E18 skjærer diagonalt gjennom jordbrukslandskapet
og dalen, og utgjør en betydelig barriere som deler
eiendomsstrukturer og dyrket mark. Landskapet vest
for E18, langs dalens vestside, avsluttes mot felt av
småhusbebyggelse på Nøste. Denne bebyggelsen, som
er et «fond» i fjordlandskapet, preger dalsiden nord for
Brakerøya stasjon. Bebyggelsens hager gir området en
grønn karakter, sammen med Nøstebekken som en viktig
vannvei ned til fjorden.
Langs Lierdalens østside, syd for E18, er jordbruksmark og
elvelandskapet dominant. Området skaper en kontinuitet
av dalens landskapsbilde, og avsluttes med en ”grønn
buﬀer”, et frodig deltalandskap ved fjorden.
E134, Strandveien og E18 danner et lukket
«triangelområde» som ikke har noen fysisk eller
visuell kontakt med fjordlandskapet. En grønn karakter
preger området og ligger godt skjermet av etablert
trevegetasjon langs Strandveien og Jernbanen. Denne
vegetasjonen fremstår som seksjonerte øst -vestgående
vegetasjonslinjer langs vei og jernbane, og bidrar til
opplevelsen av Lierstranda sør for Terminalveien som en
sammenhengende u�ylt ﬂate på tvers av dalen.
Lierstranda er preget av industribygg og lagringsarealer,
stedvis omrammet av trevegetasjon. Denne vegetasjonen
har ingen landskapelig forankring, men er knyttet til
de respektive eiendommer. Industribebyggelse og
den stedsvise vegetasjonen på Lierstranda hindrer
gode relasjoner og visuelle sik�orhold til fjorden og
fjordlandskapet. Lav høyde langs Terminalveien og rundt
bebyggelsen på Lierstranda gir bare stedsvise visuelle
kontakter til sjøfronten.
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VANNETS KARAKTERER

Foto: Drammen Kommune

Foto: Bjørn Heidenstrøm

DRAMMENSELVA

DRAMMENSFJORDEN

LIERELVA

Drammenselva har en sentral rolle i byens historie. Byen ble
etablert rundt utløpet av elva, som var hovedferdselsåren
for folk og varer i gammel tid. Ettersom industri utviklet seg
i området ble elva ”baksiden”, med transport på land og
dumping av avfall i elva. Siden 80-tallet har opprydding og
strengere krav til industrien gjort at elva og elvebreddene
kan brukes til sosiale formål som bading, sport og
rekreasjon.

Planområdets direkte tilgang og utsikt til fjorden er et
av stedets mest attraktive egenskaper, og har et enormt
potensiale både funksjonelt og som identitetsskapende
element. Det finnes mange fiskeplasser i fjorden hvor man
kan få blant annet laks, ørret, torsk og abbor.

Lierelvas smale og meandrerende forløp skaper mer intime
landskapsrom og åpner for aktiviteter som kajakkpadling
og fiske. Elva er en av landets beste sjøørretelver, og har
mange lett tilgjengelige fiskeplasser.

Elva har i dag en urban karakter, og bidrar til byens
stedsidentitet på nye måter. Fjordparken var et av de første
parkprosjektene som ble realisert langs Drammenselva og
fjorden. Parken åpnet i 1993, og Drammen kommune fikk
Bymiljøprisen i 2003 for arbeidet med «å ta elva og fjorden
tilbake». Fjordparken strekker seg inn i Lier kommune, og
stopper i dag ved Odden. Parken skal videreføres gjennom
Fjordbyen.

Innenfor planområdet skjer møtet med fjorden i hovedsak
med skarpe havnekanter, noen steder ved naturstein. Bildet
viser den nye båthavna ved Tømmerterminalen, som er
ﬂyttet fra sin tidligere plassering i Gilhusbukta.
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GEOLOGI

På slutten av istiden stod havet omtrent 200 meter
høyere enn i dag, og områdene langs Drammenselva,
Eikeren og Lierdalen (marin grense - markert i blått)
stod under havnivå. Grunnﬂaten under marin grense
består i hovedsak av løsmasser, og det forventes
forekomst av leire under topplag.
I planområdet er det dypt til berggrunn, omkring
30 - 100 m. Bergartene som finnes er i hovedsak
rombeporfyr (en magmatisk bergart som kun finnes
i Oslofeltet, Øst-Afrika og Antarktis), noe granitt og
basalt.

MARIN GRENSE

GRUNNFORHOLD

Planområdet ligger hovedsakelig på et tidligere
gruntvannsområde som er u�ylt siste 100 år.
U�yllingen har i stor grad foregått med gravemasser
fra andre byggeprosjekter, bygningsrester og
produksjonsavfall med mye metallskrap fra
virksomheten på stedet.
I vestre del av området består grunnen under
elvebunnen vesentlig av sand og finsand øverst, med
lag av silt i overgangen til leire. Sandmassene har til
dels høyt innhold av sagﬂis. Langs de vestre 150 m av
den regulerte fyllingsfronten er det sand og finsand
ned til kote -15. I østre del av området er det bløt til
middels fast leire fra opprinnelig elvebunn og ned til
stor dybde.
Det antas å være dypt til fjell. Tidligere registreringer
har ikke vist kvikkleireproblemer i planområdet. Det
er markert heving av grunnvannstanden på nordre
del av området, noe som kan skyldes oppstuving av
grunnvann mot grunnmurene i bygningsmassen.
Tegningen viser kvartærgeologisk kart (løsmasser på
land) kombinert med marine avsetninger. Her ser
man at løsmassene i øvre lag hovedsakelig består
av fyllmasser og elveavsetning. Kartet viser kun
løsmasser i øvre lag og gir ingen informasjon om
løsmassefordeling i dybden.

PÅ LAND:

UNDER VANN:

FYLLMASSE

SANDHOLDIG SLAM

ELVEAVSETNING

SLAMHOLDIG SAND

TYKK HAVAVSETNING

GRUSHULDIG
SANDHOLDIG SLAM

TYNN HAVAVSETNING

SAND, GRUS, STEIN

BART FJELL

STEIN OG BLOKK
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FLOMSONEKART

FLOM, STORMFLO OG FLODBØLGE
Kartet er hentet fra Norges Vassdrags- og
energidirektorats (NVE) prognose for forventet
havstigning. I dette området er netto stigning beregnet
til 21 cm, korrigert for landheving i samme periode.
Dagens maksimale stormﬂo er beregnet til kote 1,79,
mens den for år 2100 med havnivåstigning er beregnet
til 2,08. Det nye sykehuset ligger på kote 3,4.
Mesteparten av planområdet ligger idag rundt 2
meter over normalvannstanden i Drammensfjorden.
Noe av området ligger så lavt at det er ﬂomutsatt
ved store ﬂommer, ekstrem springﬂo og ﬂodbølge.
Vannstandsnivå ved ﬂo og fjære ligger normalt på 40-50
cm forskjell: fra 25 cm ved fjære til 75 cm ved ﬂo (tall
oppgitt i forhold til sjøkartnull).

NOMINELLE ÅRLIGE SANNSYNLIGHET FOR FLOM: 20 ÅR / KONSEKVENS: LITEN
NOMINELLE ÅRLIGE SANNSYNLIGHET FOR FLOM: 200 ÅR / KONSEKVENS: MIDDELS
NOMINELLE ÅRLIGE SANNSYNLIGHET FOR FLOM: 1000 ÅR / KONSEKVENS: STOR

MIDDELVANNF�RING
LIERELVA: 5,26 M³/S

FORHOLD SOM PÅVIRKER SVELVIKSUNDET

MIDDELVANNF�RING
DRAMMENSELVA: 314 M³/S

Svelviksundet ligger 10 km nord for fjordmunningen, her
stikker en stor endemorene ut fra Hurumlandet og deler
Drammensfjorden i en grunnere ytre del og en noe dypere
indre del. Det smale sundet er mudret ned til 10 m dyp.
Drammensfjorden er åpen for skipstrafikk året rundt. I
vintertiden settes isbrytere inn etter behov.
Den grunne terskelen ved inngangen til fjorden med et dypt
basseng innenfor fører til dårlig utski�ning av vannmassene
i dypet. Det stillestående dypvannet blir oksygenfa�g og
livløst. Strømforholdene i ytre Oslofjord, samt stormer
kan føre til utski�ning av vannet i terskelfjorden. I enkelte
tilfeller med en voldsom kra�, slik at bunnvannet ski�es ut,
og fjorden ”vrenger seg”.

SVELVIKSUNDET

-100
-50
-10
0

0

YTRE OSLOFJORD:
OVERORDNEDE STR�MFORHOLD

-10

SVELVIKSUNDET
Seilingsdybde: 10,5 m
Vannstr�m ut: 6 knop
Vannstr�m inn: 2 knop
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SALTHOLDIGHET
Saltholdighet (salinitet) er målt ved psu; praktiske
salinitetsenheter. Denne viser til saltinnholdet i
vannet; gram per liter oppløsning. Eksempel: 35 psu
tilsvarer omtrent 35 gram salt pr. liter oppløsning.
Det naturlige saltinnholdet i ferskvann er definert
til mindre enn 0,05 %. Hvis saltinnholdet er større,
regnes vannet som brakkvann, eller saltvann hvis
voluminneholdet av salt ligger mellom 3 og 5 %.
Havet er naturlig salt, med omtrent 3,5 % salt.
De øverste 5 metrene i hele fjorden er preget
av ferskvann fra Drammenselva, med holdighet
mellom 0 til 5 saltholdighetsenheter (PSU). Dette
gjelder både innerst ved utløpet til Drammenselva,
midt i fjorden og ved terskelen ved Svevlvik. Fra
4-6 meters vanndyp, øker saltholdighten raskt til
22 saltholdighetsenheter. Fra 6 til 35 meter øker
saltholdigheten til 31 saltholdighetsenheter. Under
40 meter er vannmassene saltere enn 31 PSU.

NATUR OG MILJ�

Brakkvannsområdet med Drammenselva, Lierelva og
Drammensfjorden er unikt i norsk målestokk. Mange
fiskearter bruker området på døgn- og sesongvandringer
eller på vandring mellom ulike funksjonsområder. Det er et
område som er svært viktig for fugl og mye av grunnlaget
for forekomstene av fugl og fisk er strandarealene,
bløtbunnsområdene og undervannsengene som finnes
her. Svært mange rødlistede arter og naturtyper er funnet
og forventes her. Selve undervannsengene i indre fjord er
antagelig blant de mest unike botaniske forekomstene i
landet og huser svært mange rødlistearter.
Strandsonen er også et dynamisk system som struktureres
over tid, blant annet av tidevannet. På Lierstranda jobber
disse mektige prosessene sammen: Drammenselva og
Lierelva kommer med tusenvis av tonn med næringsrikt
mudder som tidevannskre�ene jobber i og strukturer i
strandsonen. I tillegg er det vannlag med ulik saltholdighet
i denne brakkvannsfjorden, og dette medfører at
biodiversiteten blir ekstra høy fordi fauna og ﬂora med
tilknytning til marine, ferskvanns- og terrestriske miljøer
møtes. Disse er også dynamisk styrt av tidevann og
ﬂommer i elvene. Stort sett ligger ferskvannslaget i de
øvre 5 meterne og saltvatnet under, dvs at ferskvannsfisk
(for eksempel karpefisk, abbor og gjedde) kan stå over
saltvannsfisk (for eksempel torsk og brisling) i samme
punktet. Fisk med bredere salttoleranse kan variere mellom
de to lagene.
Det er påvist hele 42 fiskearter i Drammenselva og
områdene rundt utløpet mot Lierelva.
Lierelva er en av Norges aller beste sjøørretelver og den kan
by på mange ﬂotte fiskeopplevelser. Det fanges årlig en del
laks, men elven er primært en sjøørretelv. I sesongen 2007
var den Norges 9. beste sjøørretelv. Fangstene har stort
sett ligget mellom 1500-2000 kg sjøørret per år i de senere
år. Tilstanden for laksen oppgis som svært dårlig noe som
skyldes infeksjonen av Gyrodactylus salaris. Drammenselva
er i utgangspunktet en av Norges fremste lakseelver. I
tidligere tider hadde man her helt eventyrlige fangster, men
grunnet Gyrodactylus salaris infeksjonen har vassdraget en
svært dårlig tilstand når det gjelder laks i dag.

KARTLEGGING AV ARTER PÅ PÅ GILHUSODDEN OG LINNESSTRANDA NATURRESERVAT
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Klimaet i Lier er spesielt gunstig for dyrking av jordbær og
epler. Vinteren er ikke for kald, slik at skadeinsekter og sopp
dør av kulda mens plantene overlever uten problemer.
Forsommeren er vanligvis tørr, som mindre problemer med
råte og sopp. Midtsommeren er o�e rik på både sol og
nedbør, men sjelden for varm – perfekt for dyrking av frukt
og bær.
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Gitt mengdene vann som renner ut av Drammens- og
Lierelva ut i fjorden, fryser denne i sin helhet på vinteren.
Det saltholdige vannet er tyngre og synker til bunnen, mens
ferskvannet ﬂyter opp og fryser. Tykkelsen på isen varierer
utifra temperatur, men ligger på ca 60 cm på det meste.
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FRAMHERSKENDE VINDRETNINGER

HOVEDVINDRETNING VINTER

DRENERINGSVIND

HOVEDVINDRETNING SOMMER

Herskende lu�strømmer over området er mellom
sør og vest om sommeren, nordøstlig en stor del
av vinteren. Vindstyrken er gjennomgående liten.
Terrenget gjør at det o�est blåser opp dalførene om
sommeren, mens det er tydelig «dreneringsvind»,
forårsaket av kald lu�, som strømmer nedover dalene
om vinteren. Nær fjorden er det en del tåke om høsten
og tidlig på vinteren.

4. MOBILITET

JERNBANE OG VEI, SETT FRA TERMINALEN
34

FORBINDELSER OG BARRIERER

Planområdet ligger nær store nasjonale transportårer som
Drammensbanen, E18 og E134. Disse kobler Drammen
og Lier med Oslo, sørlandet, østlandet og vestlandet.
Området er også del av Drammen Havn, som har en del
havnetransport, men ingen persontransport. Brakerøya
togstasjon ligger like utenfor planområdet.

TOG

Samtidig med at disse er regionale forbindelser, blokkerer
transportårene lokale koblinger mellom Lierstranda og
Drammen. Toglinjene sammen med E18 og Strandveien
danner en massiv barriere mellom Drammen i øst og
Lierstranda i vest, og ”stenger inne” et stort område
mellom E18, E134 og Strandveien.
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En moderne tospors jernbanetrasé ligger langs/
gjennom planområdet. Denne traséen er en viktig
del av Intercity-triangelet, og har høy frekvens av
persontog østover til Oslo / Akershus / Gardermoen
og vestover gjennom Drammen videre til Ves�old,
Kongsberg, Kristiansand / Stavanger og Bergen.
Traséen besørger med det togtransportmuligheten
til hele Sør-Vestlandet og Bergen, dvs omlag halve
Norges befolkning. I tillegg er det mye godstrafikk.
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TOGFORBINDELSER

Jernbanelinja er en sterk fysisk barriere, og har to
stasjoner som (delvis) betjener planområdet. Lier
stasjon øst for planområdet betjener Lier. Brakerøya
stasjon betjener vestre del av Lier og østre del av
Bragernes i Drammen. Begge stasjonene har ca 8-900
daglig reisende, hovedsakelig pendlere som reiser i
rushtiden. Kun to lokaltog pr time stopper på disse
to stasjonene. Drammen stasjon på Strømsø er et
viktig jernbaneknutepunkt og har ca. 10.000 reisende
daglig. Flytoget har sin endestasjon i Drammen.
Det planlegges for fire spor mellom Oslo og
Drammen, som vil sikre eﬀektiv kjøring av raske ﬂytog
og tregere godstog i begge retninger. Dagens to spor
over Lierstranda ligger i ett søkk, og det er uavklart
hvilken kotehøyde de to nye sporene skal legges på.
Om de to nye sporene legges i rett linje, og to de
gamle sporene samtidig heves til tilsvarende nivå, vil
dette radikalt redusere barrieren mellom Lierstranda
og landet bakenfor.
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BUSSFORBINDELSER

REGIONALBUSS-STOPP

LOKALBUSS

LOKALBUSS-STOPP

TOGSTASJON

REGIONALBUSS

TOGSKINNER

Flere regionale busser stopper i Drammen. Dette inkluderer
Grenlandsekspressen, Haukeliekspressen, Kanalbussen (til
Telemarkskanalen) og TIMEkspressen rute TE1 NotoddenKongsberg-Drammen-Oslo, som stopper ved Bragernes torg
og ﬂere andre holdeplasser. Flere andre ekspressbusser
stopper også ved Bangeløkka i Drammen.
Brakar betjener kollektivtrafikken i Buskerud og har sitt
hovedsete i Drammen. Lokal kollektivtransport tilgjengelig
fra Brakerøya er lokale og regionale busser. Flere linjer går
forbi planområdet, men det er i dag ingen kollektivstopp
innenfor planområdet. Det vil etableres kollektivstopp i
Helsegata som planlegges i forbindelse med nytt sykehus.
Tilgjengeligheten fra Brakerøya togstasjon og for de som
kommer med buss er dårlig, og direkte forbindelse mangler.
Bussholdeplassene ligger til dels langt unna og passasjerer
er her henvist til å benytte fotgjengeradkomstene. Inne på
selve planområdet er det generelt dårlig fremkommelighet,
spesielt for gående.

Bybusser Drammen. Kilde: Brakar.no
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VEISTRUKTUR
E18 gjennom Lier har en gjennomsnittlig trafikk per
døgn (ÅDT) på ca. 50.000. Den har funksjon som
stamveirute mellom Østlandet og Sørlandet. I Lier og
Drammen betjener E18 også en del lokaltrafikk.
E134 går fra Lier via Røyken og Hurumlandet til
Oslofjordforbindelsen. Veien har en ÅDT på ca.
20.000 gjennom Lier. Oslofjordforbindelsen knytter
Buskerudbyen til riksgrensa. Den er også en viktig
rute til Akershus øst og Follo. E134 betjener både
regional- og lokal trafikk til Lier og Drammen. Rv282,
Strandveien, er lenken mellom E134 og lokalveinettet
i Drammen. Veien har en ÅDT på 26.000 og har noe
forsinkelser i rushtiden.
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EUROPAVEI

GANG-OG SYKKELSTI
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1: ADKOMST FRA VEST - VIA SYKEHUSET

2: ADKOMST FRA NORD - OVER E18

3: ADKOMST FRA �ST - VIA E134

Adkomst fra Strandveien over rundkjøringen på Brakerøya
og under jernbanelinje. Fri høyde er skiltet 3,1 m.
Rundkjøringen er sterkt trafikkert og ventetiden ved
utkjøring kan være lang. Adkomsten vil endres i forbindelse
med nytt sykehus, via ny rundkjøring syd for eksisterende
rundkjøring.

Adkomst fra Strandveien over rundkjøring og via
Bruusgaards vei og Strandbrua. Strandveien er sterkt
belastet. Ventetiden ved påkjøring kan være lang.

Adkomst fra Strandveien via rundkjøring østover på
Røykenveien (E134), og videre til Gilhusveien inn i området.
Denne veien er stengt for gjennomkjøring i overgangen til
Terminalen og dermed ikke gjennomgående i planområdet.
Fra rundkjøring på Røykenveien nord-vestover går E134 til
Kjelstadkrysset hvor den kobler seg på E18 nordover.
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GANG-OG SYKKELNETT
Barrierene som skapes av veistrukturen skiller i dag
planområdet fra omgivelsene for gående og syklende,
med kun få punkter som tillater ferdsel på tvers av
disse barrierene. Adkomst for fotgjengere og syklister
er kun mulig via undergang under E18 mellom
Drammen og Brakerøya, Fjordparken, over Strandbrua
og fra Linnesstranda / Gilhusveien i øst.
Inne på planområdet er det mindre tilrettelagt for
fotgjengere og syklister, bortsett fra gang og sykkelvei
langs Terminalen fra Strandbrua til Gilhus.
Planområdet er 25 minutters gange eller 8 minutters
sykkeltur fra Bragernes torg. Det tar ca. 29 minutter å
gå eller 7 minutter å sykle gjennom hele planområdet
fra øst til vest.
Brakerøya i Drammen har en kvartalsstruktur der
gatene stort sett har tosidig fortau. Denne strukturen
avsluttes der den møter motorveibrua for E18. I
forbindelse med nytt sykehus, vil det etableres gang
og sykkelvei i forlengelsen av denne strukturen fra
Tomtegata og inn i området. I tillegg videreføres gang
og sykkelvei langs Strandveien (og Fjordparken) over
ny adkomstvei til Sykehuset og videre inn i området.

REISETID
På denne måten ligger området strategisk godt plassert i
regionen. Illustrasjonene viser en simulering av avstander
som kan tilbakelegges med ulike fremkomstmåter, i 2027.

BILREISER PÅ 60 MIN

SYKKELREISER PÅ 30 MIN

GANGE PÅ 30 MIN

FRA BRAKER�YA STASJON

FRA BRAKER�YA STASJON

FRA BRAKER�YA STASJON

Bilreiser 2027. Kilde: Multiconsult

Sykkelreiser 2027. Kilde: Multiconsult

Gangavstander 2027. Kilde: Multiconsult
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TILGJENGELIGHET PÅ PLANOMRÅDET
Per i dag har planområdet dårlig tilgjengelighet
generelt, og spesielt for gående og syklende. Over
Strandbrua og i Gilhusveien er det ikke fysisk skille
mellom myke trafikanter og biler.

5

Det meste av arealet består av inngjerdede områder
som ikke er oﬀentlig tilgjengelige. Med unntak av
Fjordparken er det derfor få steder det er mulig for
folk å komme ned til vannet.
6
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GJERDE

PORT

AVSTENGT OMRÅDE

TILGJENGELIG TIL FOTS OG MED BIL

TILGJENGELIG VANNKANT

TILGJENGELIG TIL FOTS

1: FJORDPARKEN - UNDER TOGBRUA

2: ADKOMSTVEI, UTEN FORTAU

3: FJORDPARKEN, ODDEN

4: ÉN TRASE OVER STRANDBRUA

5: GANG- OG SYKKELVEI VED TERMINALEN

6: ADKOMSTVEI NATURRESERVATET
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5. BEBYGGELSE, FUNKSJONER OG BRUK

ÅKER VED GILHUS GÅRD
46

Lierdalen er et av landets mest fruktbare områder.
Lokalklimatiske forhold og god bonitet gir grunnlag
for en stor andel av Norges grønnsaks-, frukt- og
jordbærproduksjon.
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BEBYGGELSE, JORDBRUK OG NATUR
Som arealbrukskartet viser, finnes ytterpunkter i både
tetthet og bruk i planområdets umiddelbare kontekst.
Drammens tette gatestruktur ligger direkte i vest, med
Norges største torg 1,5 km utenfor planområdet. I nord
og nordøst grenser området til historisk bebyggelse og
massivt jordbruk, og i øst direkte mot Linnesstranda
naturreservat. Kun en kilometer i lu�linje utenfor
området finnes også større skogområder.

2

3

1

BEBYGGELSE
DYRKET JORD
SKOG
INNMARKSBEITE
ÅPEN FASTMARK

1: BRAGERNES, NORGES ST�RSTE TORG

2: JORDBRUK - NÆR BYEN

3: UNIKT NATURRESERVAT
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Planområdet grenser til Drammens urbane struktur
i vest, eneboligområder i nord-vest og Liers
sammensatte rurale struktur i nord. Rett nord for
Strandveien ligger den historiske arbeiderbebyggelsen
på Lierstranda, og videre nord for Amtmannsvingen et
større nærings- og varehusområde. Jordbruksarealer
og eldre gårder infiltreres med dette og fortsetter
videre nordover inn i Lierdalen. Planområdet er lite
integrert med sine omgivelser, og benyttes til næring
og industri med mye lager, logistikk og produksjon.

BEBYGGELSESSTRUKTUR OG
TYPOLOGIER

6
4

5

2

NYTT SYKEHUS
HELSEPARK

1

3

KVARTALSSTRUKTUR, LEILIGHETER, NÆRING I 1. ETASJE
BOLIGFELT, LEILIGHETER, REKKEHUS, ENEBOLIG, NOE NÆRING
BOLIGFELT, STOR OVERVEKT AV ENEBOLIGER
BOLIGFELT, STOR OVERVEKT AV TOMANNSBOLIGER
BOLIGFELT, LEILIGHETER
SOSIAL INFRASTRUKTUR, SKOLE, BARNEHAGE, IDRETT
GÅRDSDRIFT
INDUSTRI OG LOGITIKK
HANDEL OG KONTOR
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Foto: Shujah Malik

Foto: Google Maps

1: KVARTALSSTRUKTUR

2: BOLIGFELT

3: SOSIAL INFRASTRUKTUR - NYTT SYKEHUS

4: NÆRINGSVIRKSOMHET

5: INDUSTRI- OG LOGISTIKK

6: GÅRDSDRIFT
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AKTIVITETER I LANDSKAPET

LIERELVA

DRAMMENSMARKA

KJEKSTADMARKA

SPIRALTOPPEN

DRAMMENSELVA
DRAMMENSFJORDEN

ST. HALLVARD
VIDEREGÅENDE SKOLE
H�VIK
BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

HASSELBAKKEN
FUS BARNEHAGE

SPRELLOPP
LINNESBAKKEN BARNEHAGE

SOSIAL INFRASTRUKTUR

LIER
VIDEREGÅENDE SKOLE

H�VIK SKOLEKRETS
JORDBÆRKOLLEN
BARNEHAGE
GULLAUG
BARNESKOLE

FRI SKOLEKRETS
(BRAGERNES)

BRAGERNES
BARNESKOLE
L�KKEBERGENE
VELS BARNEHAGE

NOAHS ARK
BARNEHAGE

N�STE
BARNEHAGE
MIKKEL REV
FAMILIEBARNEHAGE

LINNESSTRANDA
BARNEHAGE

BRANNPOSTEN
NATURBARNEHAGE
INTRODUKSJONSSENTER
FOR UTLENDINGER
SYLLING

BRAGERNES
STRAND
BARNEHAGE

LIERBYEN

TRANBY

H�VIK

SYLLING KRETS
KOMMUNALE BARNEHAGER: 1
PRIVATE BARNEHAGER: 2
BARNESKOLER: 2
UNGDOMSSKOLER: 1
LIERBYEN KRETS
KOMMUNALE BARNEHAGER: 1
PRIVATE BARNEHAGER: 2
BARNESKOLER: 2
UNGDOMSSKOLER: 1
TRANBY KRETS
KOMMUNALE BARNEHAGER: 1
PRIVATE BARNEHAGER: 7
FAMILIEBARNHAGER: 1
BARNESKOLER: 4
UNGDOMSSKOLER: 1
H�VIK KRETS
KOMMUNALE BARNEHAGER: 1
PRIVATE BARNEHAGER: 6
FAMILIEBARNHAGER: 2
BARNESKOLER: 2
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E18
282

HAVNEAKTIVITET OG LOGISTIKK

INDUSTRI
T�MMERTERMINAL
BILIMPORT
CONTAINERTERMINAL

DRAMMEN YARD
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HAVNEFUNKSJONER

LOGISTIKK

SEILINGSBEGRENSNINGER

Det har vært skipstrafikk i Drammensfjorden helt siden
vikingtiden og trelasthandelen startet trolig på 12001300-tallet. Handelen la grunnlag for skipsbygging i byen
fra slutten av 1600-tallet. Med jernbanen anlagt i 1866
kom utskiping av varer fra innlandet, og på 1800-tallet
utviklet det seg treforedlingsindustri med papir- og
cellulosefabrikker. Vassdragets ledende treforedlingsbedri�, Follum, sluttet å bruke havna i 1963 og med det
bor�alt mye av havnas grunnlag. Dette sammenfalt med at
bilrasjonering opphørte og havna omstilte seg til bilimport.

Kystverket fullførte i 2008 utdypingen av Svelvikstrømmen,
og har investert 150 millioner kroner i oppjustering av
farleden til Drammen. Dette har bidratt ytterligere med å
legge til rette for sjøtransport til og fra Drammensregionen.
Drammen havn har to faste ukentlige containeranløp med
forbindelse til Rotterdam og Bremerhaven. Havna kan
håndtere gods døgnet rundt og har to mobile havnekraner
som kan håndtere inntil 50 containere i timen.

Grunnet innseiling via Svelviksundet, foreligger det
seilingsrestriksjoner for innseiling til Drammen havn. Fartøy
med større lengde enn 250 meter, større bredde enn 40
meter eller større dybde enn 10 meter skal ikke bruke
farvannet gjennom Svelvikstrømmen.

I dag er Drammen havn en stamnetthavn (viktig i nasjonal
og regional sammenheng) og intermodalt knutepunkt
(havn med omlastingsterminal og tilknytning til vei og
jernbane). Havnen har direkte tilgang til jernbane og
motorvei der gods fra bil, bane og båt omlastes raskt.
Havneaktivitet foregår på et stort område som dekker
Lierstranda, Holmen og Strømsø. Hovedaktiviteter på havna
er Tømmerterminalen, containerhavn og bilimport.
I 2014 feiret Drammen havn 50 år med bilimport, og
de har i ﬂere tiår vært Norges største havn for det. ATS,
Auto Transport Service AS er en av Norges ledende
leverandører av tjenester ved import og transport av
nye og brukte biler. Posten Norge og Bring, NorTekstil og
ﬂere gjennvinningsfasiliteter har også lokaler på havna.
Foruten bilimport skipes det også containere, oﬀshore
installasjoner, prosjektlaster, stål, stykkgods, våt- og
tørrbulk over Drammen havn i dag.

Lokalt skogsvirke hentes fra hele regionen, i et område
på under 100 km fra Lierstranda. Dette kommer på bil til
Tømmerterminalen, og fraktes videre derfra på båt til ulike
steder i Europa.
Bilimport skjer via containerterminalen på Holmen. Bilene
ankommer på båt, lastes om på tog til ATS på Lierstranda,
og fraktes til sist videre med bil og tog. Togsporet som går
tvers over tomten til det planlagte sykehuset brukes i dag til
dette formålet. I forbindelse med etablering av nytt sykehus
blir denne fjernet og erstattet av en forbindelse lengre øst
langs jernbanen.
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EIENDOMSSTRUKTUR
Eidos Eiendomsutvikling AS eies av Lier kommune
(55%), Drammensregionens interkommunale
havnevesen (30%) og BaneNor Eiendom AS (15%).
Selskapet eier ca. halvparten av landarealet på
Lierstranda inkl store deler av u�yllingsre�ghetene i
Gilhusbukta.
39

HELSE S�R-�ST
OFFENTLIG
HELSEPARKEN
EIDOS EIENDOMSUTVIKLING
PRIVATE EIERE

PRIVATE EIERE

HELSEPARKEN
EIDOS
HELSE S�R-�ST
OFFENTLIG
1. Drammen Kommune

1.2 Drammen Fjernvarme KS
3. Statens Vegvesen
4. Bane Nor Sf
5. Bane Nor Eiendom AS
19. Lier Kommune
20. DVT AS
40. Drammen Helsepark AS

9. Lierstranda Vest AS
13. N�stestranda 4 AS
14. Terminalbukta AS
15. T�mmersvingen AS
16. T�mmerterminalen AS
17. Terminalbukta Sj�grunn AS
18. Gilhusbukta Sj�grunn AS
21. T�mmersvingen I AS
22. T�mmersvingen II AS
23. T�mmersvingen III AS
35. Eidos Eiendomsutvikling As
39. Gilhusbukta

2. Tomtegata 64 AS
7. Ag Eiendomsinvest AS
10. Teigen Hellik AS/ Teigen Ring Tore
11. Jerntomta AS
12. Nor Holding Og Eiendom AS
24. Terminalen Eiendom AS
25. Bama Industri AS
26. Gilhusveien 21 AS (Mikkelsen AS)
27. Malleus Eiendom AS
28. Bisk Eiendom AS
29. Gilhus Eiendom AS
30. Gilhusveien 10 AS(Mikkelsen AS)
31. Tanum Ivar Eiendom AS
32. Gilhus Bruk AS
33. Gilhus Invest AS
34. Gilhusveien 5a AS
36. Lier Logistikkinvest Ii AS
37. Linnesstranda 2 As
38. Becher Ivar

SAMTLIGE EIERE
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TIDSPERSPEKTIV FOR EKSISTERENDE
VIRKSOMHETER

5

LEIEVTALER UTL�PER:

4

2019 - 2025

3

BAMA

2025-2030

2037

2030 -2040

2024

2024
2024

HONEYWELL

DUCATEL
EUROPRESS

2023

AT
HERMOD TEIGEN

2029

AT

2
BRING

1

2029

KID HOVEDKONTOR
NOR TEKSTIL

AUTO TRANSPORT SERVICE

TØMMERTERMINALEN
AHLSELL NORGE

HELLIK TEIGEN
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BYGNINGER I PLANOMRÅDET

Store arealer på Lierstranda og deler av Brakerøya blir
brukt av bedri�er med transport og logistikk som oppgave.
De har stort arealbeslag og skaper mye trafikk med tunge
kjøretøyer, både inne på området og på adkomstene til det.

Foto: Mathias Harang

3: HONEYWELL

1: AHLSELL NORGE

2: BRING

4: BAMA

5: HERSKAPSHUS PÅ MIKKELSEN-TOMTA
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STEDSKVALITETER

GRØNTDRAG, TRÆR
STRAND

5

MURKANT AV NATURSTEIN
NATURSTEINFYLLING
TØMMERDRIFT
BRYGGE/BRYGGEKANT, BETONG
JERNBANETRASE
BEBYGGELSE MED LOKALHISTORIE
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4

2

1

60

3

1: Industribygg, som skal rives for å gjøre plass til
helseparken og sykehuset. Deler av de kulturhistoriske
fasadene gjenoppbygges i fobindelse med helseparken.

2: Et jernbanespor krysser i dag ﬂere tomter og blir brukt til
biltransport to ganger om dagen. Dette fjernes i forbindelse
med bygging av sykehuset.

3: Tømmerdri� har lange røtter i hele regionen, og er et
uttrykk for lokal industrihistorie.

4: Lier Bå�orening har ﬂyttet sin småbåthavn med 60
båtplasser fra Gilhusbukta til Terminalbukta.

5: Innerst i Gilhusbukta finnes et smalt grøntdrag hvor
en mur av natursten danner vannkanten. Denne kanten
danner et godt naturmiljø for småfisk.

6: Stranda på Gilhusodden.

61

6. MILJØFORUTSETNINGER
PÅGÅENDE UTFYLLING AV GILHUSBUKTA
62

FORURENSNING I FJORDEN
Drammensfjorden ble i lengre tid tilført forurensning fra
industri, bose�ng og annen virksomhet uten rensing - både
organisk materiale og miljøgi�er. Spesielt vannføringen
i Drammenselva har ført miljøgi�ene ut i fjord- og
dypområdene over tid. Det grunne og trange innløpet ved
Svelvik gjør at vannutski�ningen i fjorden er begrenset.
Fjordens innelukkede karakter gjør at den har et naturlig
potensiale for å utvikle oksygenfa�ge forhold i de dypeste
delene.
I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store
forbedringer av miljøforholdene i og rundt fjorden. Det
meste av treforedlingsindustrien er lagt ned, og det er
innført krav om rensing av avløpsvann fra industri og
kloakk. I tillegg er det u�ørt store oppryddingsprosjekter
på land ﬂere steder i Drammen og Lier kommune. Til tross
for oppryddingen i og rundt Drammen by og tiltakene for
å redusere utslipp til Drammenselva ligger det fremdeles
miljøgi�er lagret i sedimentene i Drammensfjorden. Disse
kan tas opp av organismer som lever i sedimentene og slik
videreføres til fisk og videre oppover i økosystemet.
I følge Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Buskerud
viser målinger at konsentrasjonen av miljøgi�er er lavest i
elva og ytre deler av fjorden, og høyest i områdene innerst
i fjorden. Målinger i 2002 i ulike dyp ved utløpet av elvene
kan tyde på at kildene på land er redusert, da det er høyere
konsentrasjoner i de dypere områdene enn i det øverste
sedimentlaget.
Ma�lsynet advarer fremdeles mot å spise filet av skrubb
og ørret fra Indre Drammensfjord.

REN DRAMMENSFJORD
Ren Drammensfjord er et overvåkingsprogram som
startet i 2008, som kartlegger nivået av miljøgi�er i
sedimentene i Drammensfjorden. Programmet drives i regi
av kommunene Drammen og Lier, med faglig og økonomisk
støtte fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud.
Overvåkingen består i å kartlegge forurensningen i og
rundt fjorden for å få oversikt over forurensningskilder
og for å følge med på utviklingen over tid i fjorden. De
langsiktige målene med overvåkingen er at forurensede
bunnsedimenter ikke skal hindre rekreasjon og frilu�sliv,
havnedri�, båtliv og fritidsfiske eller føre til langsiktige,
negative eﬀekter på økosystemet.
Deler av planområdet er renset, men under eksisterende
bebyggelse har man ikke kommet til. Gjennom prosjektet
er det tatt prøver av sedimentene i indre deler av
Drammensfjorden som viser stedvis store forurensninger. I
enkelte områder kan sedimentene kategoriseres som farlig
avfall.
TA ELVA TILBAKE
Kloakkrammeplanen fra midten av 1980-tallet ble et
vendepunkt for Drammen og omegns historie. Planens mål
var å rense 90 % av all kommunal kloakk i et mekanisk/
kjemisk renseanlegg, og å oppnå badevannskvalitet i elv og
fjord.
Rensing av Drammenselva og miljøforbedrende tiltak på
elvebredden førte til en ny holdning til disse arealene
– industri, forurensede masser og biler ble etterhvert
erstattet med attraktive steder for mennesker.
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FORURENSET GRUNN
Kartet viser en sammenstilling av sannsynlighet for
forurensing, tilstandsklasser for forurensing målt i bor-,
sjakt- og vannprøver, samt områder for sedimentprøver.
Den mistenkte forurensingsgraden er høy sørvest på
planområdet, mellom Teigentomta og Lierterminalen. Her
var det tidligere kommunalt avfallsdeponi, samt et anlegg
kreosotimpregnering av tresviller i vest. Teigentomta har
tidligere vært benyttet som lager for tungolje, og benyttes i
dag som mottak for stål og jern.

GILHUSBUKTA

Innerst i Gilhusbukta har det ikke vært gjennomført
undersøkelser, og sannsynligheten for forurensning er
derfor klassifisert som ukjent. Grunnen i området øst for
i Gilhusbukta er sterkt preget av tidligere industri, som
destillasjon av stenkulltjære og produksjon og distribusjon
av tjære, oljeprodukter og asfalt. Sedimentprøver i
Gilhusbukta viser også hlye nivåer av forurensning, noe
som har ført til omfattende oppryddingsarbeid.
Tømmerterminalen er gradvis fylt ut, og det antas at
den tidligste u�yllingen kan ha involvert dumping av
forurensede masser. Sedimentprøver fra havbunnen rundt
Tømmerterminalen viser forurensing som antas å primært
være knyttet til skipstrafikk.

T�MMERTERMINALEN
LIERTERMINALEN

TEIGENTOMTA

ODDEN

Området ytterst på Brakerøya/Odden forventes å være
rent, da det er fylt ut etter år 2000 og det ikke har vært
forurensende aktivitet i området.
Punktmålingene viser tilstandsklasser utarbeidet av
Miljødirektoratet, som gir uttrykk for helsefaren ved jordas
innhold av miljøgi�er. Tilstandsklassene blir derfor brukt
til å sette grenser for hvilke nivåer av miljøgi�er i jord som
aksepteres ved ulik arealbruk. Tilstandsklassene er basert
på en overordnet risikovurdering av helse og gjenspeiler
virkningen på mennesker som oppholder seg på et
område. Undersøkelsene er i de ﬂeste tilfeller er basert på
stikkprøver, og gir derfor ikke et fullgodt bilde
av forurensningstilstanden.
Kilde: Multiconsult ved Miljø og Utredning
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MISTENKT FORURENSINGSGRAD

�VRIGE UNDERS�KELSER

TILSTANDSKLASSER

PÅVIST ELLER STOR SANNSYNLIGHET

NGI, 2016; masser av dårlig kvalitet

MEGET GOD

MODERAT SANNSYNLIGHET

NORCONSULT 2013; høy forurensning

GOD

UKJENT FORURENSNINGSSGRAD

MULTICONSULT; høye nivåer av miljøgifter

LITEN SANNSYNLIGHET

GEM CONSULTING: ikke akseptabel

forurensing og behov for tiltak

MODERAT
DÅRLIG
SVÆRT DÅRLIG

UTFYLLING AV GILHUSBUKTA
I Gilhusbukta har omfattende kartlegging og
opprydningsarbeid blitt gjennomført i 2007-2008 etter
pålegg fra myndighetene (GEM Consulting AS, NOAH AS,
2008). I tillatelsen gitt i 2008 ble det satt som vilkår at
alle sedimenter med PAH16-konsentrasjoner over 2 mg/
kg (øvre grense for tilstandsklasse 2) skulle dekkes til.
Eidos har vært byggherre i miljøtildekkingsprosjektet, og
i 2017 ble det gjennomført ytterligere sugemudring av
hot-spoter, samt tildekking av 6000m2 (PX Solutions AS,
2018). For tiden gjennomfører Eidos en betydelig u�ylling
i Gilhusbukta. U�yllingen er på ca. 200 daa. Oppfyllingen
pågår frem mot 2023. Totalt skal 3 mill. m3 masser tilføres,
jf. markering av fremtidig sjøfront.

158,3 DAA UTFYLLES - OVER LAND

53,6 DAA UTFYLLES - UNDER VANN

Masser for u�ylling av Gilhusbukta er i hovedsak hentet
fra Langøya i Holmestrandfjorden (ytre Oslofjord) som
benyttes som deponi av farlig uorganisk avfall. I denne
prosessen har forurensede masser blitt fraktet fra
Gilhusbukta til samme deponi.

FORESLÅTT UTFYLLING VED HOLMEN

140.000 tonn forurensede masser er fjernet på land.
80.000 tonn masser er tilført for tildekking av forurensede
sedimenter under vann i et område på ca. 180 daa.
Gilhusbukta er vertikaldrenert; noe som reduserer
setningstiden for denne type sjøgrunn fra 60 år til 3-4 år.
Arbeidet er av Olaf Brastad i Bellona karakterisert som
Norges største naturrestaureringsprosjekt.

Deponiet på Langøya i Ytre Oslofjord. Kilde: Eidos

Utfylling i Gilhusbukta. Kilde: Eidos
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ST�YFORURENSNING
Støy fra industri, havneaktivitet og tunge
infrastrukturelle ferdselsårer belaster hele området.
På planområdet er støybildet sammensatt, men
hovedvekten av støyforurensning kommer fra E18 og
jernbanen samt Strandveien.
Det planlagte sykehuset og helseparken vil endre
støybildet, hvor Helseparken vil gi en støydempende
eﬀekt for sykehusbyggene bakenfor.
Det foreligger også et utkast til reguleringsplan for
utvidelse av, og bebyggelse på Holmen, noe som også
vil påvirke støybildet.

ST�YNIVÅ
>75 dB
70 -75 dB
65 - 70 dB
60 - 65 dB
55 - 60 dB
50 - 55 dB
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Kilde: miljostatus.no

• Sykehuset
viliihovedsak
hovedsakligge
liggei gul
i gulsone.
sone.
Helseparken
i røs
Sykehuset vil
Helseparken
i rød
• Helseparken
girgod
godstøydempende
støydempendeeffekt
effekt
sykehusbyg
Helseparken gir
forfor
sykehusbygge
Ved å sammenlikne full utbygging, vedlegg D1-D5, med nullalternativet, vedlegg C1-C5, kan man se at
den gule støysonen vil bre seg lenger nordvest enn tidligere og det vil være større andel støyfølsom
bebyggelse som havner i gul støysone.
Ved å sammenlikne full utbygging, vedlegg D1 og D4, med dagens situasjon, vedlegg B1 og B4, kan
man se at den gule støysonen vil bre seg ganske likt med unntak av områder i nordvest. Den gule
støysonen vil bre seg litt lenger nordvest ved full utbygging sammenlignet med dagens situasjon, som
igjen vil resultere i at en større andel støyfølsom bebyggelse vil kunne havne i gul støysone.
Ved betraktning av støy fra kun impulsstøykilder, kan man se at det vil være enkelte boliger sør for
Holmen som vil havne i gul støysone ved full utbygging, jf. vedlegg D2, som ved dagens situasjon, jf.
vedlegg B2, ikke lå i gul støysone.
Vedlegg D1 viser den totale havnestøyen, hvor man har lagt til grunn skjerpede grenseverdier for
impulslyd. Ved å vurdere utbredelsen av impulsstøy iht. vedlegg D2, kan man se at enkelte boliger
som ligger sør for Holmen vil havne i gul støysone, men ingen boliger nord for Holmen vil havne i gul
støysone.

Støyforurensing fra vei ved nytt sykehus.
Kilde: Multiconsult

Veg
Veg

Støy

Den totale havnestøyen uten skjerpede grensebetingelser for impulsstøy er vist i Figur 5-5. Ut fra
Figur 5-5 sammen med beskrivelsen av hvor langt impulslyden strekker seg i vedlegg D2, kan man se
at områdene nord for Holmen med støyfølsom bebyggelse, markert på Figur 5-1, ikke havner i gul
støysone, mens deler av områdene sør for Holmen med støyfølsom bebyggelse, markert på Figur 5-1,
havner i gul støysone. Det vil si at boligene som ligger sør for Holmen, som havner i gul støysone, jf.
vedlegg D2, bør vurderes med skjerpede grensebetingelser for impulsstøy. Dette gjelder når man
legger LDEN, dvs. det gjennomsnittlige støynivået gjennom døgnperioden, til grunn.

Støyforurensing fra bane ved nytt sykehus.
Kilde: Multiconsult

Bane

Bane

Ut fra vedlegg D4 kan man se at enkelte boliger både nord og sør for Holmen vil kunne havne i gul
støysone i nattperioden, dvs. ved betraktning av LNIGHT som vurderingskriterium.

Støyforurensing fra fragmenteringsverk ved nytt sykehus.
Kilde: Multiconsult

Havn

Havn

Fragmenter

Fragm

Støysoner, beregnet 4 m over bakken

Støysoner, beregnet 4 m over bakken

Sammenstilling av støy fra havnevirksomheten på Holmen
med støy fra vei og jernbanetraﬁkken (dagens situasjon)
Kilde: Drammen Kommune

Total havnestøy for full utbygging av Holmen uten støy fra
vei og jernbanetraﬁkk (mulig framtidig situasjon)
Kilde: Asplan Viak / Drammen Kommune

Figur 5-5: Total havnestøy for full utbygging uten skjerpede grenseverdier for impulslyd.
side 22 av 25

Kartet viser sammenstilling av støy fra havnevirksomheten på Holmen med støy
fra vei- og jernbanetrafikken i øvrig.
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7. OPPSUMMERING
Planområdet ligger innerst i Drammensfjorden
i forlengelsen av Drammen, og en halv times
kjøretur med bil eller tog fra Oslo. Dette er en
strategisk plassering i forhold til industri, logistikk og
havnevirksomhet, samtidig som det er en attraktiv
lokalisering for byutvikling. Det nye sykehuset og
Helseparken er starten på transformasjonen av
området, og en generator for videre utvikling av
Fjordbyen Lier og Drammen.
HISTORIE
Området har en rik lokalhistorie, som forteller om
store klasseforskjeller og reﬂekterer nasjonale
utviklingstrender innen industri. Strandlinja har blitt
endret og fylt ut siden slutten av 1800-tallet. Den
originale strandlinja var tett tilknyttet parsellstrukturen
på Lierstranda, med tomter som strakk seg helt
ut til sjøen. Datidens strandenger ble brukt som
beitemark for dyr. Lierstranda er et av de gjenværende
kulturmiljøene, og representerer en unik del av
historien om det opprinnelige Lierstranda. Den
er et godt eksempel på den tradisjonelle norske
eiendomsstrukturen langs strandlinjer rundt om i
landet.
Historisk sett er bruken av fjorden, både til rekreasjon
og som ferdselsåre viktig å belyse. Fjordlandskapet ble
aktivt brukt av liungene både sommer og vinter. Det
gikk dampskip til Christiania på 1800-tallet - noe som
ikke bare representerte en transportmåte, men også
en måte å oppdage steder langs fjorden.
MOBILITET
Etableringen av E-18 og ny jernbanetrase på 70-tallet
gjør at planområdet ligger godt til med tanke på
regional mobilitet, samtidig som dette utgjør barrierer
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mellom planområdet og omkringliggende områder.
Den lokale togstasjonen er Brakerøya stasjon med
bussforbindelse til Drammen. Lokale bussholdeplasser
ligger på Lierstranda nord for planområdet. Det er tre
kjøreadkomster inn til området som er lite tilrettelagt
for gående og syklende. Fjordparken utgjør en
fjerde adkomst som kun er tilrettelagt for gående og
syklende; fra Drammen sentrum langs Drammenselva
og videre langs fjorden til Odden. Gode koblinger til
nærliggende områder blir et sentralt punkt i videre
utvikling. Internkommunikasjonen i området er for
øvrig tilrettelagt for kjøring, med unntak av gang og
sykkelvei langs deler av Terminalen.
NATURGITTE FORUTSETNINGER
De marine avsetningene fra forrige istid, da store
deler av Lier og Drammen lå under havnivå, har
ført til et rikt jordsmonn. Dette i kombinasjon med
relativt milde vintre og nedbørsrike forsomre, gir
svært gode dyrkingsforhold i Lierdalen. Dalen har et
topografisk fallende terrengforløp fra Sylling i nord, til
et u�latende jordbruks- og kulturlandskap i syd, med
Lierstranda som et avsluttende industriområde mot
Drammensfjorden og det åpne fjordlandskapet
Drammensfjorden er et av to betydelige
brakkvannsområder i Norge. Her finnes et rikt
artsmangfold, spesielt i området rundt og på
Linnesstranda naturreservat er det funnet mange
rødlistede arter. Undervannsengene i indre fjord er
noen av de mest unike botaniske forekomstene her
til lands. Grunnet store vannmengder som føres av
Lierelva og Drammenselva, finner vi ulike vannlag med
ulik saltholdighet. De fem øverste meterne er stort sett
ferskvann, mens saltvannet ligger under. Dette betyr
at ferskvannsfisk kan stå over saltvannsfisk i samme
punkt, og at fisker med bredere salttoleranse kan
bevege seg mellom de to lagene.

BEBYGGELSE, FUNKSJONER OG BRUK
Planområdet grenser til områder med forskjellig
karakter og bruk – i vest mot Drammens
kvartalsstruktur i overgangen til villaområde
på Bragernes i nord og det nye sykehuset i sør;
videre østover mot Lierstranda og til bilbaserte
handelsområder bestående av større varehus.
Jordbruksarealer og eldre gårder infiltreres med dette
og fortsetter videre nordover inn i Lierdalen. I øst
grenser planområdet til Linnestranda naturreservat.
For øvrig ligger området med korte avstander til
større natur og rekreasjonsområder. Planområdet
er lite integrert med sine omgivelser, og benyttes til
næring og industri med kontorer, lager, logistikk og
produksjon. En del av denne virksomheten forutsettes
re-lokalisert i transformasjonsprosessen til en fjordby.
MILJ�FORUTSETNINGER
I planområdet er støybildet sammensatt, men
hovedvekten av støyforurensning kommer fra E18,
jernbanen og Strandveien. For sykehuset i vest vil
Helseparken skjerme for denne støyen.
Forurensningen som har fulgt gårds- og
industriutviklingen setter fremdeles preg på fjorden
i dag. Omfattende oppryddingsprosjekter har
forbedret situasjonen betraktelig de siste tiårene,
men det er fremdeles en jobb å gjøre. Fjordparken
langs Drammenselva var et steg på veien mot
å ”ta elva og fjorden tilbake”, og u�yllingen av
Gilhusbukta har vært karakterisert som Norges største
«naturrestaureringsprosjekt» og en fortsettelse av
denne utviklingen.

KULTURMILJ�

UTFYLLING

GR�NTDRAG

BRAKKVANN

REGIONALE KOBLINGER LOKALE BARRIERER

ADSKILTE OMRÅDER

ADKOMSTUTFORDRINGER

KNUTEPUNKTER - TILGANG
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ANALYSEKART
TRAFIKKBARRIERER
ADSKILTE OMRÅDER
EKSISTERENDE KOBLINGER
TOGLINJER
ORIGINAL STRANDLINJE
KULTURMILJ�
UTFYLLING GILHUSBUKTA
VEGETASJON
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VEIEN VIDERE
Som vist i stedsanalysen er eksempelvis arbeidet med
u�ylling av Gilhusbukta igangsatt. Som en følge av
utvikling på planområdet vil nye delområder gradvis
ta form. Kartet viser foreløpige navn på disse nye
delområdene.

FRYDENLUND

JENSVOLL-

GILHUS KANALBY

KVARTALENE
T�MMERKANALEN
ST. HALLVARDSKVARTALENE

T�MMER�YA

ST. HALLVARDS STRAND

HELSEPARKEN

SYKEHUSET

ST. HALLVARDS BUKT

ODDEN
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