Plansaker
Kommende plansaker: Hensikt, hovedelementer og viktige konsekvenser/problemstillinger
Klager på reguleringsplaner: Avgjørelser fra Statsforvalteren

Formannskapsmøtet 02.02.2021

Endring av detaljregulering for nytt sykehus, for
Tomtegata 64 – 1. gangsbehandling
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Tomtegaten 64 Holding AS
Plankonsulent/fagkyndig: Oslo Works AS
Hensikten med endringen av reguleringsplanen er å legge til rette for
høyere utnyttelse av Tomtegata 64.
Endringen berører ikke byggeområdene for nytt sykehus eller helseparken.
Hovedelementer i planforslaget
• Beholder parkeringsløsning på tomten for sykehuset uten endring
• Foreslår økt utnyttelse til: annen offentlig eller privat tjenesteyting,
næringsbebyggelse (kontor, hotell/overnatting, bevertning).
• En allment tilgjengelig takpark som skal forbinde lokalområdet på tvers
over den planlagte «sykehusveien» (hovedbiladkomsten til sykehuset).

Endring av detaljregulering for nytt sykehus, for
Tomtegata 64 – 1. gangsbehandling
Hovedproblemstilling
Knutepunktutvikling
•

Forslag om høyhus i forbindelse med knutepunktutvikling på
Brakerøya/nytt sykehus. Utfordrer strategiene i
kommuneplanens arealdel for plassering av høyhus.

•

Bidrag til å binde det fragmenterte området bedre sammen,
skape en god overgang mot fjordparken og bidra til økt kvalitet i
området med allment tilgjengelig takpark.

•

Potensial for aktivisering langs viktige forbindelser til
sykehusområdet og den kommende fjordbyen

Trafikale forhold
•

Det legges ikke opp til flere p-plasser enn i gjeldende plan.
Administrasjonen mener derfor det må sikres at ny gang- og
sykkelundergang under Strandveien står ferdig samtidig som
byggeprosjektet for å sikre god tilgang til området for gående og
syklende.

•

Forslaget utfordrer byggegrenser mot hovedveisystemet og
foreslår å bygge over den planlagte «sykehusveien», som
hovedbiladkomsten til sykehuset.

Det skal tas stilling til om forslaget til endring av planen skal
sendes på høring og offentlig ettersyn.

Utbyggingsvolum i gjeldende plan

Utbyggingsvolum i forslag til endring av plan

Detaljregulering for gang- og sykkelanlegg i
Hermanstorffs gate – 1. gangsbehandling
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Drammen kommune
Plankonsulent/fagkyndig: Link Arkitektur AS
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for
sykkelveg med fortau i Hermanstorffs gate.
Hovedelementer i planforslaget
• Sykkelveg med fortau mellom Marienlyst og Austadgata,
viktig kobling mellom eksisterende gang- og sykkelanlegg
• Ivaretakelse av adkomst til Strømsø bo- og servicesenter og
Strømsø barnehage og eksisterende boliger

Detaljregulering for gang- og sykkelanlegg i
Hermanstorffs gate – 1. gangsbehandling
Hovedproblemstilling
• Planforslaget følger opp sykkelstrategien for gamle Drammen kommune.
• Anlegget tilpasses eksisterende gate.
Det skal tas stilling til om planforslaget skal sendes på høring og offentlig ettersyn.

Prinsippavklaring: Detaljregulering for dagligvarehandel i
Konnerudgata 324
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Timb Eiendom AS
Plankonsulent/fagkyndig: Arkitektgruppen Drammen AS
Planinitiativet ble sendt inn 13.09.2019 og oppstartsmøte ble
avholdt 31.09.2019.
Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for etablering
av dagligvarebutikk i Konnerudgata 324.
Hovedelementer i planinitiativet
• Dagligvarebutikk med salgsflate 900 m2
• Innkjøring fra Konnerudgata og utkjøring via Myrvangen og
Prøiserudbakken. Legges opp til 45 parkeringsplasser og
varelevering.

Prinsippavklaring: Detaljregulering for dagligvarehandel i
Konnerudgata 324
Hovedproblemstilling
Kommuneplanens arealdel åpner for at strøksbetjenende
dagligvareforretninger kan etableres i boligområder.
Dagligvareforretninger i boligområder kan gi bedre servicetilbud til
innbyggerne og minske behovet for å kjøre bil til butikken.
Kommuneplanen har samtidig som mål å styrke eksisterende bydelssentra.
Statlige og regional retningslinjer tilsier at dagligvareforretninger primært
skal etableres i (lokal)senterområder.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 skal det tas stilling til om
planarbeidet skal stanses eller om det skal gås videre med planarbeidet,
eventuelt på hvilke vilkår.

Drammen slip & verksted – fastsettelse av
planprogram med masterplan
Forslagsstiller: Slippen Eiendom AS
Plankonsulent/fagkyndig: Halvorsen & Reine AS og Dronninga Landskap AS
Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet for Drammen Slip & verksted AS
skal gjennomføres. Det skal utarbeides flere detaljreguleringer.
Masterplanen angir prinsipper for hovedgrepene i planområdet, som alle
detaljreguleringene skal følge opp.

Hovedelementer i planprogrammet
• Byutvikling, byrom og landskap, trafikk/parkering, ytre miljø, flom og
grunnforhold skal konsekvensutredes for hele området i første detaljregulering.
• Boform og bokvalitet skal konsekvensutredes i alle detaljreguleringene.
• Masterplanen angir prinsipper for siktlinjer og målpunkter, blågrønn struktur, byog uterom, gater og forbindelser, bebyggelsesstruktur, bærekraft, uteoppholdsog lekeareal og byggetrinn

Drammen slip & verksted – fastsettelse av
planprogram med masterplan
Hovedinnhold i endringer etter 1. gangsbehandling
og offentlig ettersyn
• Formannskapets vedtak er fulgt opp: Innholdet i
tilleggspunktene er innarbeidet som del av mål og
utredningstema i planprogrammet.
• Siktlinjer mot sjøen skal vurderes, både for ny
bebyggelse og eksisterende bakenforliggende
bebyggelse
• Tydeligere regulerings- og utbyggingstrinn
• Tydeliggjort at prinsippene i masterplanen skal følges,
men at det er behov for å vurdere grep/konsept,
spesielt mot vest, i lys av ny kunnskap etter
konsekvensutredningen.
Det skal tas stilling til om planprogrammet skal fastsettes.

Klager på reguleringsplaner:
Avgjørelser fra Statsforvalteren i Oslo og Viken
Områderegulering for Konnerud sentrum
Vedtak fra Stasforvalteren den 22.01.2021: Kommunens vedtak av 26.05.2020 stadfestes. Klagene har ikke ført
frem.

Områderegulering for Holmen
Vedtak fra Statsforvalteren den 28.01.2021: Kommunestyrets vedtak av 18.02.20 stadfestes. Klagen har ikke ført
frem.
Vedtak fra Statsforvalteren den 29.01.2021: Lovlighetskontrollen har ikke avdekket feil ved Drammen
kommunestyrets vedtak av 18.02.20 som gjør det ugyldig, jf. kommuneloven § 27-3 fjerde ledd. Kommunens
vedtak blir stående uendret.

Områderegulering for Nybruveien
Vedtak fra Stasforvalteren den 22.01.2021: Kommunens vedtak av 18.02.2020 stadfestes. Klagen har ikke ført
frem.

