Kort gjennomgang av kommende plansaker
Overordnede og offentlige planer
Redegjøre for:
1. Hensikt og hovedelementer
2. Viktige konsekvenser/problemstillinger
3. Hva skal det tas stilling til?

Områderegulering for Nøsted og Glassverket – ny
sluttbehandling
Hensikt med planen og saken
• Forslagsstiller: Nøsted AS, Union Eiendomsutvikling AS og
Drammen kommune
• Plankonsulent/fagkyndig: Solli Arkitekter AS og A-lab AS
• Hensikten med områdereguleringen er å transformere Nøsted
og Glassverket fra industri til et nytt flerfunksjonelt
boligområde. Det skal også legges til rette for lokale handels-,
service- og kulturfunksjoner som kan supplere Åskollen
kommunedelssenter og betjene et lokalt marked. Et sentralt
element er å etablere en sammenhengende fjordpromenade
og et nettverk av varierte, lett tilgjengelige byrom og
uteoppholdsarealer som inngår i et hierarki fra offentlig til
privat og som innbyr til lek, aktivitet og opphold
• Hensikten med saken er å ta stilling til om planen skal vedtas
etter at innsigelsene fra Statens vegvesen (Viken
fylkeskommune) er løst.

Områderegulering for Nøsted og Glassverket – ny
sluttbehandling
Hovedelementer i planforslaget
• Sammenhengende fjordpromenade,
tilgjengelig for allmennheten, med
passasjer gjennom nye
bygningsvolumer
• Potensial for 550 boliger for
Glassverket i 3-7 etasjer, og et høyhus
på 15 etasjer. Potensial for 90 boliger
for Nøsted, i 5 etasjer. Til sammen
640 nye boliger

Nøsted brygge

• Tilrettelegging for næring og noe
forretning/dagligvarehandel
• Sikring av gang- og sykkelløsning
mellom Solumstrand og Rundtom
Boligområde Glassverket

Høyhus

Illustrasjonsplan Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket – ny
sluttbehandling
Tidligere prosess
• Førstegangsbehandlet i Formannskapet 19.04.17
• Offentlig ettersyn i perioden 02.05.17 – 16.06.17
• 3 innsigelser i høringsperioden (Fylkesmannen i Buskerud, Statens vegvesen og NVE)
• Planforslaget ble endret, og Fylkesmannen og NVE trakk sine innsigelser. Statens vegvesen
opprettholdt innsigelse
• Planforslaget ble lagt frem for sluttbehandling i Formannskapet 14.05.19, med gjenstående
innsigelse fra Statens vegvesen. Det ble vedtatt at planforslaget skulle føres frem til mekling,
med ny sluttbehandling etter dette

• Dialog med Statens vegvesen og Viken fylkeskommune (som overtok forvaltningen av
fylkesveiene 01.01.2020) om justeringer av planbestemmelsene har ført til at innsigelsen nå er
trukket.
• Planen legges nå frem for ny sluttbehandling i Formannskapet og vedtak i Kommunestyret

Områderegulering for Nøsted og Glassverket – ny
sluttbehandling
Endringer i planforslaget etter sluttbehandlingen i Formannskapet 14.05.19
• Ingen endringer i plankart eller planbeskrivelse
• Det er gjort justeringer i planbestemmelsene, som hovedsakelig går ut på følgende:
• Sikring av gang- og sykkelløsning mellom Solumstrand og Rundtom, gjennom
rekkefølgebestemmelsene til byggetrinn to.
• Tilpasning av atkomster til nåværende og fremtidig situasjon, og krav om at atkomstene skal
godkjennes av Viken fylkeskommune
• Samferdselsanlegg i tilknytning til første byggetrinn (Sota, Merket, Skippergata
nord/Havnegata) skal godkjennes av Viken fylkeskommune før igangsettingstillatelse
• Trafikksikker løsning for fotgjengere over Svelvikveien og bussholdeplasser skal godkjennes
av Viken fylkeskommune

Områderegulering for Nøsted og Glassverket –
tilhørende utbyggingsavtaler
• Det pågår forhandlinger mellom utbyggere av Nøsted og Glassverket og Drammen kommune. Det tas
sikte på å inngå to parallelle utbyggingsavtaler med henholdsvis Nøsted AS og Svelvikveien 81-87 AS.

• Det er en intensjon om å behandle avtalenepolitisk samtidig med sluttbehandling av
reguleringsplanen
• Utbyggingsavtalene tar sikte på å avklare byggherrerollen og finansiering av:
• Fjordpromenade
• Videreføring av gang- og sykkelforbindelse til Sota
• Etablering av nytt fortau langs Sota
• Utbyggerne skal bekoste prosjektering og opparbeidelse av fjordpromenaden og nytt fortau langs
Sota, og begge tiltakene skal overtas vederlagsfritt av Drammen kommune
• Drammen kommune påtar seg byggherrerollen for videreføring av gang- og sykkelforbindelse til Sota,
med anleggsbidrag fra begge utbyggerne
• Utbyggingsavtalene omfatter ikke tiltak i Svelvikveien som er en fylkesvei

Fastsettelse av planprogram for Kreftings gate 19 og
Grønland 13, 15, 17, 19, 21 og 23 m.fl.
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

Bane NOR

Plankonsulent/fagkyndig:

ATSITE, KAP og Lund Hagem

Hensikten med planprogrammet er å fastsette rammene for videre
planlegging – fremgangsmåte, utredningsprogram, medvirkning og
fremdriftsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.
Hovedelementer fra høringa
Planprogrammet ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring,
02.04.2020. Vi har mottatt 12 innspill fra høringsperioden fra både
myndigheter, interesseorganer og naboer. Innspillene rettet seg blant
annet mot:
• Trafikk
• Stedstilpasning
• Gjenbruk av jernbanetraseen
Det har vært gjennomført informasjonsmøte. Møtet ble streamet
grunnet covid 19-restriksjoner. Møtet kunne følges via Bane NORs
nettsider. Representanter fra Bane NOR, Drammen kommune og
plankonsulent stilte i informasjonsmøtet.

Fastsettelse av planprogram for Kreftings gate 19 og
Grønland 13, 15, 17, 19, 21 og 23 m.fl.
Hovedelementer i planprogrammet
Overordnet målsetting for planarbeidet er å transformere et
bynært område fra banebasert infrastruktur til et attraktivt byog bomiljø. Det er en viktig målsetting at det skal sikres by- og
stedsutvikling som skaper levende og trygge byrom, bedre
miljøløsninger og bidra til at flere går, sykler og reiser kollektivt.
Kvartalene nærmest Nybyen tilpasser seg Nybyens skala (3 etg.),
dernest øker byggehøyden mot jernbanen og Grønland (4-7
etg.).
Planprogrammet ble endret i tråd med vedtak av 02.04.2020:
• Trafikk skal ikke påvirke Nybyen eller Konnerudgata
• Konnerudgata skal i all hovedsak kun brukes av nød/nyttetrafikk

Områdeplan for det gamle sykehuset
- førstegangsbehandling av planprogram
Samarbeid og hensikt med planprogram

• Forslagsstiller er Drammen kommune
• Samarbeid om planutarbeidelse med andre aktører
Hensikten med planprogrammet er å fastsette rammene for videre
planlegging – fremgangsmåte, utredningsprogram, medvirkning og
fremdriftsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.
Formål med planarbeidet

• Sykehusområdet med omgivelser skal gjennom en helhetlig
utvikling bidra til byvekst med kvalitet. Transformasjonen skal
legge til rette for forbedrede og attraktive koblinger gjennom
området, videreutvikling av offentlige rom og blågrønne
strukturer, attraktive bomiljø med varierte byboliger, samt tilbud
og funksjoner som bidrar til å komplettere tilbudet i sentrum.
Powerhouse, Skajaa m.fl

Områdeplan for det gamle sykehuset
- førstegangsbehandling av planprogram
Utviklingsprinsipp i planprogrammet, jf. sak 145/19, videreføring av parallelloppdraget:
• Bekkeåpning Kudalsbekken vurderes
• Utvikling av nye byrom konseptet «den aktive loopen»
• Komplettering av dagens gatenett/kvartalsstrukturen «Drammenskvartalet 2.0»
• Sentrumsnær boligutvikling sett i sammenheng med mobilitet «mobilitetshubs» og bilfrie
boliggater
• Sosial infrastruktur – helse/sosial, skoler, barnehager
Pekt på som viktig i medvirkningen

Ambisjoner for bærekraft, boliginnovasjon, mobilitet, placemaking/områdemodning:
• I planprogrammet vil det foreslås hvordan kommunens ambisjonsnivå tilknyttet boliginnovasjon,
placemaking (områdemodning), bærekraft og mobilitet som er omtalt i vedtaket fra 3. september
2019 (se sak 145/19) kan jobbes med som en del av utarbeidelsen av områdereguleringsplanen.
• Placemaking/områdemodning vil foreslås i planprogrammet som en del av medvirknings- og
forankringsarbeidet som er påbegynt i parallelloppdraget, og forutsatt i pbl.
Arkitema, Dronninga Landskap m.fl.

Områdeplan for det gamle sykehuset
- avtale om planlegging
Planområdet:
(grovt gjengitt)

15.09.2020
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Områdeplan for det gamle sykehuset
- Eierstruktur i kjerneområde

Vestre Viken HF

Drammen kommune
Private
15.09.2020

Entra
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Samarbeid om planutarbeidelse - status
• Samarbeidsavtaler vil legges frem til politisk behandling tilnærmet
parallelt med sak om planprogram
• Utkast til avtale mellom Vestre Viken HF om samarbeid for
gjennomføring av områdeplanprosessen foreligger
• Samarbeidsavtalen omhandler
• Prosess og ansvarsfordeling
• Kostnader og økonomi, herunder kostnadsfordeling basert på en prosentvis andel av
tomteareal i forhold til planområdets størrelse samt kommunens behov for en helhetlig
plan
• Fremdrift

• Det pågår dialog med Viken fylkeskommune og Entra om mulig
samarbeid om områdeplanprosessen

