
Kort gjennomgang av kommende plansaker 

Private planinitiativ 
(forslag til detaljregulering etter PBL §12.3)

Redegjøre for:
1. Hensikt og hovedelementer
2. Viktige konsekvenser/problemstillinger

3. Hva skal det tas stilling til?



Detaljregulering for Steinbergveien øst 
1. gangsbehandling

Forslagsstiller: Steinberg Handelseiendom AS

Plankonsulent/fagkyndig: Arkitektgruppen Drammen AS

Forslagsstiller ønsker å muliggjøre etablering av en dagligvarebutikk på 
Steinberg.

Planprogram ble fastsatt i Nedre Eiker 28.11.2018. Det er krav om 
konsekvensutredning.  

Hovedelementer i planforslaget

• Planforslaget består i å legge til rette for et forretningsareal med 
tilhørende parkeringsareal.

• Planforslaget inneholder også et grøntområdet med bekkeløp som 
forslagsstiller foreslår å regulere til blå-grønnstruktur/ naturområde.

Hensikt og hovedelementer

Planområdet  

Planområdet øst for Steinberg, mellom E134, jernbanen og Drammenselva. 



Arealformål og biologisk mangfold:

Arealet er avsatt til LNF i kommuneplanen. Planforslaget medfører inngrep i et 
område med vann/sumpvegetasjon og en grunn bekk. Som avbøtende tiltak 
foreslås blant annet resterende LNF- areal sikret som blå-
grønnstruktur/naturområde og omlegging av bekk med ivaretakelse av kapasitet 
og tilrettelegging for amfibier. 

Flom: Det er registrert flomfare på området og det sikres at ny bebyggelse 
oppføres trygt mot 200-årsflom. 

Fremtidig omleggelse av E134, og ny broforbindelse over Drammenselva: 
Utredningsnotat konkluderer med at planforslaget ikke vil være til hinder for 4-
felts E134 og ny bro over elva. 

Det skal tas stilling til om planforslaget skal legges ut til høring og offentlig 
ettersyn. 

Hovedproblemstilling

Detaljregulering for Steinbergveien øst 
1. gangsbehandling

Illustrasjon av planområdet sett fra Steinbergveien 

Planområdet



Detaljregulering for Gamle Kirkeplass 1 og Øvre Storgate 15 
1. gangsbehandling

Forslagsstiller: Park Utvikling AS

Plankonsulent/fagkyndig: Halvorsen & Reine AS

Forslagsstiller ønsker å legge til fortetting med boliger i form av 
leilighetsbygg med parkeringskjeller under terreng. 

Handelsstandens Hus, registrert med høy verneverdi som kulturminne, og 
deler av kulturmiljøet på Gamle Kirkeplass inngår i planområdet.  

Hensikt og hovedelementer

Hovedelementer i planforslaget
• Blokkbebyggelse langs Øvre Storgate i 3-6 etasjer, med ca 30 nye boenheter. 
• Portal gjennom bebyggelsen fra gaten til utearealene med bredde på 

minimum 4m og høyde på to etasjer. 
• Felles uteoppholdsareal mot sør på lokk over parkeringskjeller. 
• Handelsstandens hus bevares. Gangbroen mot hotellet rives og bygningens 

hovedfasade tilbakeføres



Detaljregulering for Gamle Kirkeplass 1 og Øvre Storgate 15 
1. gangsbehandling

Hovedproblemstillinger
Tilpasning til omgivelsene og nytt tinghus: 

Det foreslås at øverste gesimshøyde er 0,5 meter lavere enn 
øverste gesimshøyde for nytt tinghus og at øverste etasje trekkes 3 
meter tilbake fra formålsgrensen mot gaten. 

Tilpasning til Handelstandens Hus og kulturmiljøet på Gamle 
Kirkeplass: 

Det foreslås at høyden på ny bebyggelse trappes ned mot 
Handelsstandens hus og at takterrassene på fasaden mot øst 
trekkes tilbake. 

Det skal tas stilling til om planforslaget skal legges ut 
til høring og offentlig ettersyn. 

Portal fra gaten i rød stiplet linje



• Forslagsstiller: Hamborgstrøm AS 

• Plankonsulent/fagkyndig: Stark Rød-Knudsen arkitekter AS 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for boligfortetting med småhuskarakter i 
etablert boligområde. Eksisterende hus i Sanatorieveien 47 rives. 

Hovedelementer i planforslaget

• Det foreslås to boligbygg i 2-3 etasjer, med til sammen åtte leiligheter. 

• Støyskjerm mellom bolighusene og Sanatorieveien mot nord. 

• Felles parkerings- og bodetasje under bakken med innkjøring fra Sanatorieveien 
mot øst. På lokket over parkeringsetasjen mot sør og mellom husene, samt 
mellom støyskjermen og boligene foreslås det etablert uteoppholdsareal. 

Hensikt og hovedelementer

Øvre Sund

Hamborgstrøm

Detaljregulering for Sanatorieveien 45-47
1. gangsbehandling



Forholdet til kommuneplanen

• Planforslaget oppfyller ikke alle krav til lekeareal
innenfor planområdet. 

Forholdet til retningslinjer for fortetting

• Retningslinjer for fortetting i 
villaområdene (vedtatt 18.12.2018 i tidligere 
Drammen) er å anse som utdypende for 
kommuneplanen for følgende 
forhold: bebyggelsestype, volum og antall boenheter 
i forhold til tomtestørrelse, tilpasning til 
områdekarakter, krav til uteoppholdsareal og 
kvalitetskrav til utforming av bebyggelse og terreng.

 Planforslaget er i strid med kommuneplanen og ikke i 
tråd med retningslinjene for fortetting, og kan 
derfor ikke anbefales lagt ut på høring og til offentlig 
ettersyn av Rådmannen.

Hovedproblemstilling

Detaljregulering for Sanatorieveien 45-47
1. gangsbehandling

Planforslaget sett fra sør

Planforslaget sett fra nordøst



Planinitiativ for Øvre Eikervei 110 (Moen) – behandling 
etter pbl § 12-8

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for utbygging av 150-200 
boenheter innenfor planområdet, grøntområder og forlengelse av 
turvegen langs Drammenselva. 

Planområdet ligger mellom Øvre Eikervei og Drammenselva. 
Planområdet består hovedsakelig av dyrka mark, ubebygd areal og ett 
bolighus.  

Forholdet til kommuneplanens arealdel
Planområdet er del av område «J», som er avsatt til framtidig 
boligutbygging. 

Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Union Eiendom 
Plankonsulent/fagkyndig: Solli arkitekter



For J-området er det krav om at «de overordnede, helhetlige 
sammenhengene for arealbruk, bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, gang-
og sykkelveger, vegsystem og kollektivbetjening for området er avklart.» 
Avklaring kan skje gjennom program eller en samlet arealplan for området.

• Planområdet utgjør en mindre del av J-området. Det grenser til Øvre 
Eikervei med gs-vei og kollektivbetjening, og ligger mellom allerede 
utbygde/regulerte boligområder mot øst og vest. 

• Krav til avstand til elva, ivaretakelse av turveg/gs-forbindelser, offentlig 
tilgjengelig grønnstruktur og bokvalitet forutsettes ivaretatt i 
planarbeidet. 

 Rådmannen vurderer at for planområdet er de overordnete 
sammenhengene å anse som allerede avklart og at Øvre Eikervei 
110 kan detaljreguleres uten samlet program for hele J-området.

Planinitiativ for Øvre Eikervei 110 (Moen) – behandling 
etter pbl § 12-8

Hovedproblemstilling



Detaljregulering for Hollendersvingen – orientering 
om prosess
Forslagsstiller: Hollenderkollen Utvikling AS 
Plankonsulent: Lund Hagem Arkitekter AS

Kommuneplanens arealdel for Drammen

• Planområdet er avsatt til boligbebyggelse og bybebyggelse
• Den delen av planområdet som er avsatt til bolig er også omfattet av 

retningslinjene for fortetting i villaområder.

Tidligere prosess
Det ble avholdt oppstartsmøte 10.01.2019. 

Administrasjonen besluttet å avvise planinitiativet. Begrunnelsen var at planinitiativet var vesentlig i 
strid med høydebestemmelser i kommuneplanen, manglende tilpasning til landskap og kulturminner, 
og brudd med retningslinjer for fortetting i villaområder.

Vedtak i formannskapet i Drammen den 12.06.19, sak 77/19

Planinitiativet for Hollendersvingen stoppes i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8. 
Tiltakshaver bes om å komme tilbake med et planinitiativ som forholder seg til Retningslinjer 
for fortetting i villaområder (vedtatt 18.12.2018).



Detaljregulering for Hollendersvingen – orientering 
om prosess
Revidert planinitiativ og oppstart av planarbeidet
• Forslagsstiller har i januar 2020 innsendt revidert planinitiativet etter formannskapets vedtak.

• Planadministrasjonen har vurdert at det reviderte planinitiativet i all hovedsak samsvarer med 
vedtaket fra formannskapet. 

 Forslagstiller har deretter varslet oppstart av planarbeidet. Offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner og naboer får anledning til å uttale seg til oppstarten av planarbeidet. 

Videre prosess
• Forslagsstiller mottar og vurderer alle innspill. Alle innspill legges ved planforslaget i sin helhet. 

• Plankonsulent utarbeider planforslag. 

• Når planforslaget er tilstrekkelig utredet og dokumentert i henhold til kravene i plan- og 
bygningsloven og kommuneplanens arealdel, legges plansaken fram til politisk behandling.

• Dersom det vedtas å sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn, vil alle offentlige 
myndigheter, interesseorganisasjoner og naboer få anledning til å uttale seg til planforslaget.



Detaljregulering for Engene 51, 53 og 57 –
1. gangsbehandling

Forslagsstiller: Engene Bolig AS (Pilares Eiendom AS)

Plankonsulent/fagkyndig: Halvorsen & Reine AS

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for fortetting med boliger i form av 
leilighetsbygg. Eksisterende bebyggelse (ikke kulturminneregistrert) 
foreslås revet.

Hovedelementer i planforslaget

• Sammenhengende blokkbebyggelse langs gatene og blokk i 
bakgård, totalt 30 boenheter. 

• Bebyggelsen er foreslått i 3-4 etasjer over sokkeletasje. 
Sokkeletasje har fellesfunksjoner for boligene ut mot gate og 
parkering under bakgård/gårdsrom. 

• Felles uteoppholdsareal på lokk over parkeringen mellom blokkene 
og på takterrasse.

Hensikt og hovedelementer



Detaljregulering for Engene 51, 53 og 57 –
1. gangsbehandling

• Det foreslås å legge til rette for 1-2 etasjer høyere enn høydene fastsatt 
i sentrumsplanen. Tilpasning til omgivelsene foreslås sikret gjennom 
nedtrapping av bygningsvolumer og skråtak på deler av blokkene. 

• Sokkeletasje vil oppleves som full etasje fra krysset Engene og Sankt 
Halvards gate.

• I gårdsrommet sikres det en minsteavstand mellom planlagte bygg på 
12 meter.

Vurdering

• Foreslåtte bebyggelse i bakgården vil påvirke sol- og skyggeforholdene i 
gårdsrommet og hos nabobebyggelsen. Gårdsrommet er i 
utgangspunktet forholdsvis lite i et sentrumskvartal.  

 For bedre tilpasning til omgivelsene og for å redusere de negative 
virkningene bakgårdsbygningen har for sol- og skyggeforholdene i 
hele kvartalet anbefaler rådmannen at blokken i bakgården 
reduseres i høyde fra 3 til 2 etasjer over sokkel/kjeller. 

Hovedproblemstillinger: Byggehøyder og uteoppholdsareal



Forslagsstiller: Sollibergene Utvikling AS
Plankonsulent/fagkyndig: Blå Arkitektur AB

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for konsentrert 
rekkehusbebyggelse i Dalenveien. Planområdet er avsatt til bolig i 
kommuneplanen.
Planområdet ligger på Konnerud, og er derfor omfattet av 
Konnerudkvoten, og vil måtte søke og få innvilget byggekvoter før 
det kan bebygges.

Hovedelementer i planforslaget
• Utbygging av 90 boenheter i rekkehus med parkering under 

terreng
• Opparbeidelse av fortau langs Dalenveien ned til Stubberudveien
• Bevaring av et belte av løvskog

Detaljregulering for Dalenveien 32 
1. gangsbehandling

Hensikt og hovedelementer



• Opparbeide fortau langs planområdet, ned til 
Stubberudveien.

• Sikre et større, eksisterende naturområde som et friområde 
mellom bebyggelsen. 

• Legge til rette for gangforbindelse gjennom området.

• Etablere parkeringskjellere under bebyggelsen.

Det skal tas stilling til om planforslaget skal legges ut til 
høring og offentlig ettersyn. 

Hovedproblemstillinger

Detaljregulering for Dalenveien 32               
1. gangsbehandling



Kommende sluttbehandlinger

• Detaljregulering for Kjøsterud Nordre
• Detaljregulering for Gamle Kirkeplass 3 (nytt tinghus)
• Detaljregulering for Peter Kolstads vei
• Fastsettelse av planprogram for Detaljregulering for 

Tordenskiolds gate 2



Utbygging Signalgården (JM)
Kommunen ga tillatelse til riving av bebyggelse i Arbeidergata 16-18 mv i 
vedtak av 20.02.2020



Utbygging Signalgården (JM)
• Avholdt forhåndskonferanse i gamle Nedre Eiker 10.12.2019
• Foreløpig prosjektering viste 104 leiligheter, 97 biloppstillingsplasser og 

208 sykkelplasser
• I referatet står det at gamle Nedre Eiker snart opphører, og at man bør ta 

kontakt med byggesak i nye Drammen på nyåret 



Utbygging Signalgården (JM)
• Søker anmodet kommunen om informasjonsmøte i januar, med planer om å sende inn 

rammesøknad i siste halvdel av april
• Søker satte senere møtet på vent på grunn av arbeid med utbyggingsavtale
• Søknad om nybygg er ikke mottatt per 10.06.2020
• Fra JMs hjemmesider:



Utbyggingsavtale Signalgården
Sentrumsplan for Mjøndalen vedtatt 19.06.2019 stiller rekkefølgekrav 
som følges opp i utbyggingsavtale.



Utbyggingsavtale Signalgården
Aktuelle punkter som behandles i utbyggingsavtale:

 Ansvar for opparbeidelse av regulert del av offentlig torg o_ST1 på eiendom.
Basert på landskapsplan i Skisseprosjekt Mjøndalen torg.

 Opparbeidelse av vei og fortau til senter vei i tilstøtende gater.

 Eventuelle offentlig VA anlegg

 Grensejustering/Arealoverdragelse
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