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Fester blikket fremover

Farvel til gamle tider 
Hvem har vel ikke stampet i kø gjennom et 
trangt sentrum i Holmestrand med jern-
banen rett ved siden av? Og kanskje har vi 
tenkt at det er synd at den lille idyllen blir 
ødelagt på denne måten, for det er jo her du 
møter sjøen for første gang når du kjører  
fra Oslo. 

– Men nå skjer det ting i Holmestrand. 
Nå fester byen blikket fremover, ifølge sty-
releder Øistein Hjelmtvedt i Holmestrand  
Utvikling AS. 

Frigjør sentrum
– Da det ble klart at jernbanen skulle bygges 
ut for høyere hastighet, ble det også bestemt 
å bygge stasjonen inn i fjellet, og snart står 
verdens største fjellhall i jernbanesammen-
heng klar. Innbyggerne i Holmestrand vil få  
et par minutters gange inn til stasjonen  
før toget bringer dem inn til Oslo på tre  
kvarter. Dette frigjør Holmestrand sentrum 
for trafikk; den gamle fylkesveien blir nå 
lagt der den gamle jernbanetraseen gikk,  
sier Hjelmtvedt.

Idyllisk bypark
Byen står foran en total forvandling. Det 
gamle jernbaneområdet blir boliger og  
næring, og Holmestrand Utvikling AS har 
kjøpt opp 70 prosent av sentrumskjernen 
og vil utvikle fem sentrumskvartaler ved å 
bygge inn gatene i en bypark som vil binde 
sammen boliger og forretninger i en  
idyllisk beliggenhet ut mot sjøen. Totalt blir 
dette et handelssenter på 20 000 kvm og  
250 leiligheter. 

Fremsynte politikere
– Holmestrand kommune har en ordfører 
og et kommunestyre som har skjønt hva 
det dreier seg om, og kommunen investerer 
nå 100 millioner kroner i gjestehavn og  
havneområdet generelt slik at det vil bli 
en ny havnefront i hele byens lengde. Hele 
havnegata er gravd opp og ferdigstilles i 
år. Vi har et enstemmig kommunestyre-
vedtak på at vi i fellesskap skal jobbe for å  
gjennomføre de planene som er lagt. Det er i 
det hele tatt et fantastisk driv i utviklingen, 
sier Hjelmtvedt.

Stadig nærmere Oslo
Holmestrand kommer nærmere Oslo på 
grunn av jernbanen. Om 5–6 år vil byen være 
en moderne, fremtidsrettet by. Et idyllisk 
handelssentrum, boliger som ligger i fred og 
ro, en helt ny infrastruktur og et videreutvi-
klet maritimt miljø. Et taktomslag i forhold  
til vekst er på gang, og flere innbyggere 
skal det bli. Det meste transformeres, og  
totalt er det lansert utbyggingsplaner for to  
milliarder kroner frem til 2017. En ny verden 
er i ferd med å åpne seg i Holmestrand!

.

Holmestrand:

En ny og miljøvennlig by er i ferd med å vokse frem ved kaikanten 
tre kvarter fra Oslo. Holmestrand har fått tidenes mulighet i  
fanget, og griper den begjærlig. Om et par år sier ikke folk «Look 
to Drammen»; da sier de «Look to Holmestrand»!
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Et sertifikat fra Miljøfyrtårn bekrefter at virksomheten fokuserer på å 
redusere sin belastning på miljøet og arbeider systematisk for å bli bedre. 
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene i forbindelse med anbud og 
innkjøp. For å bli et Miljøfyrtårn må det innfris grunnleggende krav til 
helse, miljø og sikkerhet, gjennomføres en miljøanalyse og settes opp mål 
og tiltak for videre utvikling. Med sertifikatet i hånden kan virksomheten 
markedsføre seg som miljøansvarlig. 

Velkommen til å bli Miljøfyrtårn!
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