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Referatet er en gjengivelse av de viktigeste temaene som ble trukket frem i løpet av møtet, og 
sendes ut som brev. I referatet nevnes også nye momenter som ikke var tema på møtet, men 
som planadministrasjonen i etterkant mener er viktig å belyse i startfasen av planarbeidet.  
 
 
 
Forutsetning for planarbeidet:  
 
Siden dette er en områderegulering, og det skal utarbeides en kommunal plan må det foreligge 
en avtale etter plan- og bygningsloven § 12-2. Oppstart av planarbeidet forutsetter derfor at 
våre politikere sier ja til § 12-2 avtalen.  
 
Avtalen skal til politisk behandling i Formannskapet, og må legges fram i samme møte som 
planprogrammet skal til 1. gangsbehandling.   
 
 
 
Navn på plan:  
 
Tangenkaia er ikke et offisielt stedsnavn og kan derfor ikke brukes i plannavnet, jf. kart og 
planforskriften § 9 andre ledd. Det formelle navnet på planen blir derfor:  
 
«Områderegulering for strekningen Gyldenløve brygge – Tjømøkrankaia (Tangenkaia)»  
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Møtested: Drammen rådhus Møtedato: 29.11.2022

Tilstede: Eli Grønn, E.C. Forfang, Magne Øien, Connie Anita Nyhaven, Elisabeth Wibe (DK,
Utbygging og infrastruktur), Richard Sletten Nilsen (DK, avdelingsleder Area/plan) og Ingvild
Stokke (DK, Area/plan)

Referatet er en gjengivelse av de viktigeste temaene som ble trukket frem i løpet av møtet, og
sendes ut som brev. I referatet nevnes også nye momenter som ikke var tema på møtet, men
som planadministrasjonen i etterkant mener er viktig å belyse i startfasen av planarbeidet.

Forutsetning for planarbeidet:

Siden dette er en områderegulering, og det skal utarbeides en kommunal plan må det foreligge
en avtale etter plan- og bygningsloven § 12-2. Oppstart av planarbeidet forutsetter derfor at
våre politikere sier ja til § 12-2 avtalen.

Avtalen skal til politisk behandling i Formannskapet, og må legges fram i samme møte som
planprogrammet skal til 1. gangsbehandling.

Navn på plan:

Tangenkaia er ikke et offisielt stedsnavn og kan derfor ikke brukes i plannavnet, jf. kart og
planforskriften § 9 andre ledd. Det formelle navnet på planen blir derfor:

«Områderegulering for strekningen Gylden/øve brygge - Tjømøkrankaia (Tangenkaia)»
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Vi kommer til å legge inn (Tangenkaia) i overskriften i sakssystemet vårt sånn at det skal være 
søkbart, og kan brukes i forbindelse med møter og dialog med innbyggere.   
 
 
 
Planavgrensning (varslet planområde):  
 

• 10-20 m av elva må tas med i det varslede planområdet.  
 

• Tilgrensende gater, Havnegata og Tollbugata, må tas inn i planområdet.  
 

• Havnepromenaden, tangensporet og gang- og sykkelvegsystemet frem mot Doktor 
Hansteins gate må tas inn i planområdet. Del av gjeldende reguleringsplan Gyldenløve 
brygge fra og med areal regulert til gang-/sykkelsti og nord skal tas med i planområdet 
og erstattes av områdereguleringen (inkludert del av Strømsøbrua for å ikke dele 
eksisterende plan i to). I nordvest bør planområdet kople seg til detaljregulering for 
undergang fra Jernbanekaia til Ryddinggangen og detaljregulering for kvartalet 
avgrenset av Doktor Hansteinsgate m.fl.  

 

 
 
(forslag på avgrensning mot gjeldende planer i nordvest) 
 

• I vest må planområdet utvides slik at det tar meg seg bukta mellom Tjømøkrankaia og 
Havnegata 59 (eiendom 112/201) for å sikre en god kopling mellom områdene.  
 

• Tollbugata 97 må tas inn i planområdet. Her ligger det et kulturminne med svært høy 
verneverdi (Viken har varslet fredning av bygningen) og to registrerte hule eiker. Det er 
viktig å sikre dette og å se utviklingen av eiendommene rundt i sammenheng. Her ligger 
det også en gjeldende reguleringsplan som bør erstattes i sin helhet.  

Vi kommer til å legge inn (Tangenkaia) i overskriften i sakssystemet vårt sånn at det skal være
søkbart, og kan brukes i forbindelse med møter og dialog med innbyggere.

Planavgrensning (varslet planområde):

• 10-20 m av elva må tas med i det varslede planområdet.

• Tilgrensende gater, Havnegata og Tollbugata, må tas inn i planområdet.

• Havnepromenaden, tangensporet og gang- og sykkelvegsystemet frem mot Doktor
Hansteins gate må tas inn i planområdet. Del av gjeldende reguleringsplan Gylden/øve
brygge fra og med areal regulert til gang-/sykkelsti og nord skal tas med i planområdet
og erstattes av områdereguleringen (inkludert del av Strømsøbrua for å ikke dele
eksisterende plan i to). I nordvest bør planområdet kople seg til detaljregulering for
undergang fra Jernbanekaia til Ryddinggangen og detaljregulering for kvartalet
avgrenset av Doktor Hansteinsgate m.fl.

(forslag på avgrensning mot gjeldende planer i nordvest)

• I vest må planområdet utvides slik at det tar meg seg bukta mellom Tjømøkrankaia og
Havnegata 59 (eiendom 112/201) for å sikre en god kopling mellom områdene.

• Tollbugata 97 må tas inn i planområdet. Her ligger det et kulturminne med svært høy
verneverdi (Viken har varslet fredning av bygningen) og to registrerte hule eiker. Det er
viktig å sikre dette og å se utviklingen av eiendommene rundt i sammenheng. Her ligger
det også en gjeldende reguleringsplan som bør erstattes i sin helhet.
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Planstatus for området:  
 
Plankonsulent er kjent med planstatus for området. Det er gitt viktige føringer for området i 
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for sentrum, kommunedelplan for Fv. 319 
Svelvikveien, kommunedelplan for Drammenselva og kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer. Kommunens sykkelplan, parkeringsnorm og vei- og gatenorm trekkes også frem.  
 
I den gjeldende kommuneplanens arealdel er området avsatt til transformasjonsområde for 
byutvikling og det er derfor stilt krav om at de overordnede, helhetlige sammenhengene for 
arealbruk, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, gang- og sykkelveger, vegsystem og 
kollektivbetjening for området er avklart. Det skal vises hvordan de overordnede 
sammenhengene kan ivaretas i ulike etapper av områdets utvikling. I dette området skal det 
stilles rekkefølgekrav til hvilke deler av veg-, kollektiv- og gang/sykkelsystemet utenfor 
planområdet som må være ferdig utbygd før de enkelte delområdene kan bygges ut.  
 
 
 
Varsle oppheving av gjeldende planer:  
 
Det varslede planområdet vil omfatte 2 gjeldende reguleringsplaner som blir erstattet i sin helhet 
av denne områdereguleringen. For å holde orden i planarkivet er det viktig at disse planene 
oppheves samtidig som områdereguleringen blir vedtatt. I forbindelse med varsel om oppstart 
må det derfor også varsles oppheving av reguleringsplanene:  
 

• Tollbugata 97-99, vedtatt 17.03.1997 (planID 060236-9) 
 

• Reguleringsplan for gang-/sykkelveg S1 Strømsø Torg – Rundtom, parsell: Hans Kiærs 
GT – Rundtom, vedtatt 31.01.1995 (planID 060250-2)  

 
 
 
Ny kommuneplanens arealdel:  
 
Plankonsulent/forslagsstiller stiller spørsmål til hvorfor formålet transformasjonsområde er 
foreslått erstattet med konkrete formål (grønnstruktur, sentrumsformål og kombinert bebyggelse 
og anlegg) i forslaget til ny kommuneplanens arealdel. Det stilles også spørsmål til utvidelsen 
av hensynssonen for kulturmiljø. Deler av området er en grusplass i dag.  
 
Administrasjonen orienterer om at hensynet til kulturmiljø vil bli vurdert i planarbeidet.  
 
Planadministrasjonen oppfordrer til å komme med innspill/merknader til arealdelen i 
høringsperioden når det gjelder forslåtte formål innenfor planområdet, da dette angår prosessen 
knyttet til arealdelen. Arealdelen skal 1. gangsbehandles i Formannskapet den 6. desember og i 
Kommunestyret den 12. eller 13. desember. Etter 1. gangsbehandling blir forslaget lagt ut på 
høring, antakelig over nyttår.  
 
Planadministrasjonen trekker også frem at det er lagt stor vekt på næringsarealer og 
næringsutvikling i det nye forslaget til arealdel.  
 
 
 
  

Planstatus for området:

Plankonsulent er kjent med planstatus for området. Det er gitt viktige føringer for området i
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for sentrum, kommunedelplan for Fv. 319
Svelvikveien, kommunedelplan for Drammenselva og kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer. Kommunens sykkelplan, parkeringsnorm og vei- og gatenorm trekkes også frem.

I den gjeldende kommuneplanens arealdel er området avsatt til transformasjonsområde for
byutvikling og det er derfor stilt krav om at de overordnede, helhetlige sammenhengene for
arealbruk, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, gang- og sykkelveger, vegsystem og
kollektivbetjening for området er avklart. Det skal vises hvordan de overordnede
sammenhengene kan ivaretas i ulike etapper av områdets utvikling. I dette området skal det
stilles rekkefølgekrav til hvilke deler av veg-, kollektiv- og gang/sykkelsystemet utenfor
planområdet som må være ferdig utbygd før de enkelte delområdene kan bygges ut.

Varsle oppheving av gjeldende planer:

Det varslede planområdet vil omfatte 2 gjeldende reguleringsplaner som blir erstattet i sin helhet
av denne områdereguleringen. For å holde orden i planarkivet er det viktig at disse planene
oppheves samtidig som områdereguleringen blir vedtatt. I forbindelse med varsel om oppstart
må det derfor også varsles oppheving av reguleringsplanene:

• Tollbugata 97-99, vedtatt 17.03.1997 (planlD 060236-9)

• Reguleringsplan for gang-/sykkelveg S1 Strømsø Torg - Rundtom, parsell: Hans Kiærs
GT - Rundtom, vedtatt 31.01.1995 (planID 060250-2)

Ny kommuneplanens arealdel:

Plankonsulent/forslagsstiller stiller spørsmål til hvorfor formålet transformasjonsområde er
foreslått erstattet med konkrete formål (grønnstruktur, sentrumsformål og kombinert bebyggelse
og anlegg) i forslaget til ny kommuneplanens arealdel. Det stilles også spørsmål til utvidelsen
av hensynssonen for kulturmiljø. Deler av området er en grusplass i dag.

Administrasjonen orienterer om at hensynet til kulturmiljø vil bli vurdert i planarbeidet.

Planadministrasjonen oppfordrer til å komme med innspill/merknader til arealdelen i
høringsperioden når det gjelder forslåtte formål innenfor planområdet, da dette angår prosessen
knyttet til arealdelen. Arealdelen skal 1. gangsbehandles i Formannskapet den 6. desember og i
Kommunestyret den 12. eller 13. desember. Etter 1. gangsbehandling blir forslaget lagt ut på
høring, antakelig over nyttår.

Planadministrasjonen trekker også frem at det er lagt stor vekt på næringsarealer og
næringsutvikling i det nye forslaget til arealdel.
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Områdemodning:  
 
Forslaget til ny kommuneplanens arealdel er publisert på kommunens nettsider. Forslaget skal 
1. gangsbehandles i Formannskapet den 6. desember. Det er foreslått en ny bestemmelse om 
områdemodning, noe som ble forespeilet i dialogmøtet med dere 10.08.2022:  
 

3.2.3 Midlertidige tiltak/områdemodning Felt KBA2 og KBA4 (Det samle sykehuset i 
Drammen og Tangenkaia):  
 
a. Det kan gis tillatelse til midlertidige tiltak eller ombygging og/eller bruksendring av 
eksisterende bygg uten krav om egen regulering for felt KBA2 og KBA4 som ledd i 
områdemodning, forutsatt at disse tiltakene ikke vanskeliggjør gjennomføring av 
framtidig plan.  

 
Det understrekes at bestemmelsen først vil være gjeldende når og dersom arealdelen blir 
vedtatt.  
Planadministrasjonen er positive til å bruke en metode med å løfte et program for tiltak i 
planprogrammet, gjerne med inspirasjon fra Bylivsstrategien for Nyhavna i Trondheim.  
 
 
 
 
Prosess og fremdrift:  
 
Som plankonsulent er kjent med pågår det et arbeid med en områdeutviklingsstrategi for 
Strømsø (OUS). Som følge av det kan planprogrammet tidligst vedtas i samme møte som 
områdeutviklingsstrategien førstegangsbehandles. Prosess knyttet til utvikling av OUS er i 
oppstartsfasen. Denne prosessen er overordnet og vil legge premisser for planarbeidet med 
områderegulering for Tangenkaia. Det må tas forbehold om at en eventuell 1. behandling av 
planprogram i februar innebærer at planprogram i høringsperioden kan måtte 
justeres/samkjøres slik at er i tråd med føringer i OUS.   
 
Kommunen må komme tilbake til samhandling mellom planprosess og OUS og tilbakemelding i 
forhold til ønsket møter da OUS er i en oppstartsfase.   
 
 
 
Nivå på områdeplanen:  
 
Administrasjonen legger opp til en overordnet områderegulering, og anbefaler heller  å gå raskt 
i gang med første detaljregulering etter områdeplanen er vedtatt. Det er viktig å få lagt grepet og 
hovedstrukturen.  
 
Utnyttelse og hva som kan være en akseptabel fleksibilitet blir temaer i planprosessen.  
 
 
 
Forhold til Havnegata:  
 
Administrasjonen tar kontakt med Viken angående forholdet til Havnegata. Viken har jobbet 
med et forarbeid for strekningen. I omkringliggende planprosessen har Viken varslet at det er 
svært viktig med en helhetlig løsning for gående og syklende inn mot sentrum. Overordnet, 
helhetlig løsning for gående og syklende fra utviklingsområder inn mot sentrum, blir et viktig 
tema i OUS. 
 

Områdemodning:

Forslaget til ny kommuneplanens arealdel er publisert på kommunens nettsider. Forslaget skal
1. gangsbehandles i Formannskapet den 6. desember. Det er foreslått en ny bestemmelse om
områdemodning, noe som ble forespeilet i dialogmøtet med dere 10.08.2022:

3.2.3 Midlertidige tiltak/områdemodning Felt KBA2 og KBA4 (Det samle sykehuset i
Drammen og Tangenkaia):

a. Det kan gis tillatelse til midlertidige tiltak eller ombygging og/eller bruksendring av
eksisterende bygg uten krav om egen regulering for felt KBA2 og KBA4 som ledd i
områdemodning, forutsatt at disse tiltakene ikke vanskeliggjør gjennomføring av
framtidig plan.

Det understrekes at bestemmelsen først vil være gjeldende når og dersom arealdelen blir
vedtatt.
Planadministrasjonen er positive til å bruke en metode med å løfte et program for tiltak i
planprogrammet, gjerne med inspirasjon fra Bylivsstrategien for Nyhavna i Trondheim.

Prosess og fremdrift:

Som plankonsulent er kjent med pågår det et arbeid med en områdeutviklingsstrategi for
Strømsø (OUS). Som følge av det kan planprogrammet tidligst vedtas i samme møte som
områdeutviklingsstrategien førstegangsbehandles. Prosess knyttet til utvikling av OUS er i
oppstartsfasen. Denne prosessen er overordnet og vil legge premisser for planarbeidet med
områderegulering for Tangenkaia. Det må tas forbehold om at en eventuell 1. behandling av
planprogram i februar innebærer at planprogram i høringsperioden kan måtte
justeres/samkjøres slik at er i tråd med føringer i OUS.

Kommunen må komme tilbake til samhandling mellom planprosess og OUS og tilbakemelding i
forhold til ønsket møter da OUS er i en oppstartsfase.

Nivå på områdeplanen:

Administrasjonen legger opp til en overordnet områderegulering, og anbefaler heller å gå raskt
i gang med første detaljregulering etter områdeplanen er vedtatt. Det er viktig å få lagt grepet og
hovedstrukturen.

Utnyttelse og hva som kan være en akseptabel fleksibilitet blir temaer i planprosessen.

Forhold til Havnegata:

Administrasjonen tar kontakt med Viken angående forholdet til Havnegata. Viken har jobbet
med et forarbeid for strekningen. I omkringliggende planprosessen har Viken varslet at det er
svært viktig med en helhetlig løsning for gående og syklende inn mot sentrum. Overordnet,
helhetlig løsning for gående og syklende fra utviklingsområder inn mot sentrum, blir et viktig
tema i OUS.
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Universell utforming av dokumenter:  
 
Som følge av nytt EU-direktiv om tilgjengelighet skal alle dokumenter som publiseres på 
kommunens nettsider være universelt utformet. Ettersom dere skal utarbeide en kommunal plan 
ber planadministrasjonen om at alle dokumenter som følger planforslaget utformes i henhold til 
prinsipper om universelt utformede dokument. Standarden som skal følges er WCAG 2.1. Dette 
innebærer blant annet at alle illustrasjoner i dokumenter skal ha alternativ tekst. Mer 
informasjon om direktivet finnes her: https://www.uutilsynet.no/regelverk/fremtidige-regelverk-
og-krav/747  
 
Dette ble ikke opplyst om i møtet, men orienteres likevel om i referatet.  
 
 
 
Bekreftelse og forbehold  
 
Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. 
Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne 
føre til krav om endring av prosjektet og /eller endring av fremdriften i planarbeidet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ingvild Schjelderup Stokke 
Overarkitekt 
 

Richard Sletten Nilsen 
Avdelingsleder Arealplan, 
klima  og mil 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
TANGENKAIA AS 
  

Universell utforming av dokumenter:

Som følge av nytt EU-direktiv om tilgjengelighet skal alle dokumenter som publiseres på
kommunens nettsider være universelt utformet. Ettersom dere skal utarbeide en kommunal plan
ber planadministrasjonen om at alle dokumenter som følger planforslaget utformes i henhold til
prinsipper om universelt utformede dokument. Standarden som skal følges er WCAG 2.1. Dette
innebærer blant annet at alle illustrasjoner i dokumenter skal ha alternativ tekst. Mer
informasjon om direktivet finnes her: https://www.uutilsynet.no/regelverk/fremtidige-regelverk-
og-krav/747

Dette ble ikke opplyst om i møtet, men orienteres likevel om i referatet.

Bekreftelse og forbehold

Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen.
Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne
føre til krav om endring av prosjektet og /eller endring av fremdriften i planarbeidet.

Med hilsen

Ingvild Schjelderup Stokke
Overarkitekt

Richard Sletten Nilsen
Avdelingsleder Arealplan,
klima og mil

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi til:
TANGENKAIA AS
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