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?

Planinitiativ for Skallstadskogen – ny realitetsbehandling
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

Drammen kommune eiendomsutvikling AS
og Selvaag bolig AS

Plankonsulent/fagkyndig:

Alliance arkitekturstudio AS

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en boligutbygging på
Skallstadskogen med tilhørende sosial infrastruktur.
Det er valgt en prosess hvor det utarbeides en masterplan som fremmes som
en del av et planprogram. Masterplanen skal vise overordnet plangrep og angi
prinsipper for senere utbygging av området. Prinsippene blir førende for
etterfølgende detaljreguleringer. Planprogrammet skal gi føringer for hvilke
temaer som må utredes i senere detaljreguleringer, og på hvilken måte.
Hovedelementer i planinitiativet
• Variert boligbebyggelse
• Gjennomgående grønnstruktur og koblinger til marka
• Mobilitetskonsept med fokus på gående, syklende, kollektiv og bildeling

Planinitiativ for Skallstadskogen – ny realitetsbehandling
Hovedproblemstilling
• Planområdet er avsatt til «framtidig boligområde» i kommuneplanens
arealdel, i tillegg til grønnstruktur og arealer for offentlig tjenesteyting
• Nordlig del av området, merket N på kartet, kan bygges ut uten
Konnerudkvote
• Området er et ubebygd naturområde  stilt krav om utredning og
videreføring av naturkvaliteter og sikring av grønne forbindelser mellom
boligområdene og marka (bygge videre på kvalitetene fra Grendeplanen)
• Mobilitet, trafikk og infrastruktur  fokus på tilgjengelighet for
kollektivtrafikk, bildeleordninger og sykkeltiltak for å minske behovet for
privatbiltrafikk
• Lang tidshorisont for utbyggingen – planområdet skal detaljreguleres og
bygges ut i flere etapper over flere tiår
Rådmannens forslag til vedtak
Siden planarbeidet er i tråd med gjeldende overordnede planer, anbefaler
Rådmannen at det gås videre med planarbeidet.

Planinitiativ for Eikhaugen Nord
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

Hans Eid Grøholt og Vibeke Kiær

Plankonsulent/fagkyndig:

Rambøll

Hensikten med planinitiativet er å regulere nytt næringsareal.
Opprinnelig planinitiativ for området ble behandlet i hovedutvalget 4.
februar 2020 og avvist. Planinitiativet er revidert med nye alternativer til
planområde.
Hovedelementer i planinitiativet
Forslagsstiller ser for seg at arealet kan benyttes til lager, logistikk, industri
og muligens plasskrevende handel, og at det vil være aktuelt å se til
nærliggende næringsbebyggelse i området når det gjelder volum, utforming
og høyder, men at dette vil måtte avklares gjennom planarbeidet.

Planinitiativ for Eikhaugen Nord
Hovedproblemstilling

Private forslag til detaljreguleringsplaner skal følge opp
hovedtrekk og rammer i den gjeldende kommuneplanens
arealdel.
Detaljreguleringsplaner skal konkretisere overordnet
arealdisponering vedtatt gjennom kommuneplanens arealdel.



Området er disponert til LNF-formål i
kommuneplanens arealdel.

Planavgrensning
med dyrket mark.

Det skal tas stilling til om det skal gås videre med planarbeidet
eller om planarbeidet skal stanses i medhold av pbl § 12-8.
Hvis det skal gås videre med planarbeidet:

• Planavgrensning som inkluderer dyrka mark
eller
• Planavgrensning som ikke inkluderer dyrka mark

Planavgrensning
uten dyrket mark.

Planinitiativ for Grønland 85-87
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Øvre Sund AS
Plankonsulent/fagkyndig: Halvorsen & Reine AS

Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for utbygging av boliger, med
næring i første etasje mot Grønland.
Hensikten med saken er å avklare prinsipielle forhold for planarbeidet knyttet
til støy og bolig som formål.
Hovedelementer i planinitiativet
• Boligblokk i 3-7 etasjer med kvartalsutforming, med gjennomgående 1.
etasje og felles uteoppholdsareal på plan 2 og takterrasser.
• Næring/publikumsrettet virksomhet i 1. etasje mot Grønland.
• Støyskjerming

Planinitiativ for Grønland 85-87
Hovedproblemstilling
• Planområdet ligger svært støyutsatt til mellom Øvre Sund bru og
Kreftings gate/Nedre Eikervei.
• Utfordrende å sikre tilstrekkelig støyskjerming innendørs og stille
side for alle leiligheter.
• Utfordrende å legge til rette for godt bomiljø med gode lekearealer
og utearealer på bakkeplan

Det skal tas stilling til om planarbeidet skal fortsette eller stanses.
Rådmannens forslag til vedtak er at planarbeidet stanses.

Plansak til ny førstegangsbehandling:
Detaljregulering for Kreftings gate – Sundhauggata

Plansaker orientert om i juni:

Detaljregulering for Steinbergveien øst, 1. gangsbehandling
Detaljregulering for Gamle Kirkeplass 1 og Øvre Storgate 15, 1. gangsbehandling
Planinitiativ for Øvre Eikervei 110
Detaljregulering for Gamle Kirkeplass 3 (nytt tinghus), sluttbehandling
Detaljregulering for Peter Kolstads vei, sluttbehandling.

