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?

Kort repetisjon
«Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende
områdereguleringer» (PBL §12-3, tredje ledd)
 Uenigheter eller uklarheter ved oppstart
• Planinitiativ kan stoppes i medhold av PBL §12-8 og Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering
Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å få lagt beslutningen fram for kommunestyret for endelig
avgjørelse om planinitiativet skal stoppes.
 Plan- og bygningsloven legger ellers opp til to politiske behandlinger i en planprosess (hvis det er planprogram blir det fire):
1. Førstegangsbehandling av planforslaget og utleggelse på høring (av planutvalget)
Kommunen har mulighet ved førstegangsbehandling (se PBL §12-11) til å ikke fremme planforslaget.
2. Andregangs behandling og vedtak av planen (i Kommunestyret).
Her kan planen også sendes tilbake med retningslinjer for det videre arbeidet (se PBL §12-2).
 Krav og forventninger til kommunens plansaksbehandling (PBL og Regjeringens forventninger til regional og kommunal
planlegging 2019-2023):
• benytte de virkemidler som plan- og bygningsloven har for å effektivisere og forenkle planleggingen
• sikre en effektiv og rask behandling av private reguleringsplanforslag
• bidra til god plankvalitet ved å gi tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger og dokumentasjon

Planinitiativ for Stillerud – avvisning
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Trysilhus AS
Plankonsulent/fagkyndig: Siv.ing. Stener Sørensen AS

Hensikten med planinitiativet er å regulere for tettere
boligbebyggelse enn i gjeldende plan. Arealet som ønskes
regulert er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel og
i bruk som landbruksareal. Arealet er i nåværende
reguleringsplan regulert for oppføring av 21 eneboliger.
Hovedelementer i planinitiativet
Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for større fortetting,
med ca. 76 boenheter, fordelt på 18 kjedete eneboliger
og 58 leiligheter i rekker.

Planinitiativ for Stillerud – avvisning
Hovedproblemstillinger
Boligtype og antall boenheter
• Planområdet ligger i et typisk småhusområde med frittliggende ene- og
tomannsboliger. Det ligger langt fra knutepunkt og områder hvor
kommuneplanen legger opp til sterk fortetting. Forslagsstiller ønsker å
legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse/leilighetsbebyggelse,
benytte uteoppholdsarealkrav som for blokkleiligheter og løse lekeareal
utenfor planområdet.

Rådmannens vurdering er at områdets plassering og nærmiljøet tilsier at
området bør utvikles med frittliggende småhus, størrelse på uteareal som
for småhus og at antallet boenheter må tilpasses områdets størrelse slik at
alt uteoppholds- og lekeareal kan løses innenfor planområdet.
 Kommuneplanen angir at området kan utvikles til boliger. Det er regulert
for utbygging av eneboliger, men med planinitiativet «starter man på nytt».
Området er i dag i bruk som jordbruksareal.
Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen anbefaler at planinitiativet bearbeides slik at det legger opp til
utbygging av frittliggende småhus (ene- og tomannsboliger)

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
Skalstadskogen 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.

DR for Dr. Hansteins gate 4/Tollbugata 7 - 1. gang
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

Atlantic Crossing AS og Tollbugata 7 AS

Plankonsulent/fagkyndig:

Alliance arkitekturstudio AS

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en bymessig fortetting
av Doktor Hansteins gate 4, som i dag blir brukt til overflateparkering.
Forslagsstiller ønsker videre å rive eksisterende bebyggelse i Tollbugata 7
og videreutvikle eiendommen som del av det historiske gatemiljøet.
Hovedelementer i planforslaget
• Planforslaget består i å legge til rette for kombinert bebyggelse med
publikumsrettede funksjoner som handel og tjenesteyting i første
etasje, og boliger eller kontor/hotell i etasjene over.
• Forslagsstiller foreslår å regulere ny gangforbindelsen gjennom
planområdet til offentlig tilgjengelig gatetun.

DR for Dr. Hansteins gate 4/Tollbugata 7 - 1. gang
Hovedproblemstillinger
Byggehøyder:
Foreslått ny bebyggelse mot Dr. Hansteins gate er 8 etasjer (fire med tilbaketrukket
femte i Tollbugata). Dette er høyere enn angitt i Sentrumsplanen.
 Avbøtende tiltak: etablering av allment tilgjengelig gangforbindelse/gatetun

Planforslaget sett fra
Dr. Hansteins gate

Uteoppholdsareal:
Såkalt «infill» prosjekt (tomt mindre enn 600 m2), alt areal avsatt til felles
uteoppholdsareal er lagt på tak
 Avbøtende tiltak: etablerer tilgjengelig areal i gatetun og bidrag til oppgradering
av regulert lekeareal i Webergs gate.
Leilighetsfordeling: Planforslaget sikrer ikke en variert leilighetssammensetning.
Rådmannens forslag til vedtak

Planforslaget sett fra
Tollbugata

Rådmannen anbefaler at legges ut til offentlig ettersyn men at det utarbeides
alternative bestemmelser vedrørende leilighetsfordeling og eventuelt
rekkefølgekrav vedrørende lekeplass i Webergs gate.

DR for Kjøsterud Nordre – 1. gangsbehandling
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller:

Trysilhus AS

Plankonsulent/fagkyndig:

Stener Sørensen AS

Flyfoto med planområdet
markert

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for ny
boligbebyggelse med småhuskarakter. Det foreslås etablert totalt 40
boligenheter.
Hovedelementer i planforslaget
• Forslaget består av 5 husrekker i to etasjer og loft, som inneholder
36 kjedete leiligheter av ulik størrelse, samt én husrekke med 4
eneboliger og integrert carport.
• Det etableres en felles parkeringskjeller under en av rekkene.
• Boligene er organisert i et tunaktig struktur, forbundet med felles
ute- og lekearealer.

Oversiktskart med planområdet
markert

DR for Kjøsterud Nordre – 1. gangsbehandling
Hovedproblemstillinger
• Sørge for rammene for gode bokvaliteter for nye
boligenhetene og den eksisterende boligbebyggelsen i
planområdet.
• Tilrettelegge for god boligsammensetning som appellerer til
ulike målgrupper på samme sted (barnefamilier, nyetablerte,
voksne/eldre).
• Sikre etablering av ny avkjøring fra fylkesvei, Traverveien, der
Viken fylkeskommune er veimyndighet.
• Sikre rammer for trafikksikkerhet ved etablering av nytt
fortau langs Traverveien.

Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen vurderer planforslaget som i tråd med overordnet
planverk, tilfredsstillende dokumenter og utredet. Rådmannen
anbefaler derfor at planforslaget kan legges ut til offentlig
ettersyn og sendes på høring slik det foreligger.

DR for Gamle Kirkeplass 3 (nytt Tinghus) – 1. gang
Hensikt og hovedelementer
Forslagsstiller: Statsbygg
Plankonsulent/fagkyndig: LINK arkitektur AS
Hensikten med planforslaget er å gi rammer for bygging av nytt Tinghus i
Drammen. Selve utformingen av Tinghuset vil skje i en konkurranse som skal
baseres på planforslaget. Bygging av nytt tinghus forutsetter at Park hotell
rives. For å få en helhet i planleggingen er hele kvartalet, inkludert
Frimurerlosjens bygg og gatene rundt tatt med i planforslaget.

Flyfoto med planområdet
markert

Hovedelementer i planforslaget
• Planforslaget baserer seg på en kapasitetsstudie og byggehøyder vedtatt av
formannskapet i 2012, med 8 500kvm BRA, fordelt på 5 kontoretasjer (maks
kotehøyde 24,3), der femte etasje er tilbaketrukket fra Øvre Storgate, parken
og Gamle Kirkeplass.
• For å gi rom for kreativitet i arkitektkonkurransen, viser forslaget rammer for
et større volum enn 8 500kvm.
• Frimurerlosjen skal istandsettes og reguleres til bevaring.

Oversiktskart med planområdet
markert

DR for Gamle Kirkeplass 3 (nytt Tinghus) – 1. gang
Hovedproblemstillinger
• Gi rammer for utvikling av nytt Tinghus med all nødvendig infrastruktur,
adkomster, funksjonalitet, samt mulighet for trinnvis utvikling.
• Sikre god tilpasning av nybygget til bevaringsverdige bygg i direkte
nærhet av Tinghuset (Frimurerlosjen, Handelsstanden).

Illustrasjon av planforslaget

• Sikre rammer for god tilpasning av nybygget til det verneverdige
kulturmiljøet Gamle Kirkeplass, bebyggelsen og strukturen rundt plassen.
• Sørge for at nybygget får en god overgang til Drammen parks grønne
struktur og funksjon.

Byggegrensene
og -høydene
som
planforslaget
åpner for
(utforming er
grunnlag for
konkurransen)

• Gi robuste, men tydelige rammer for arkitektkonkurransen som skal svare
på problemstillingene ovenfor.
Rådmannens forslag til vedtak
Rådmannen vurderer planforslaget som i tråd med overordnet planverk,
tilfredsstillende dokumenter og utredet. Rådmannen anbefaler derfor at
planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik det
foreligger.

Illustrasjon av planforslaget

Et eksempel på
løsning av et
utbyggingsvolum
på 8500 BRA
(vist utforming er
ikke grunnlag for
konkurransen,
kun en mulighet)

DR for Store Landfall Øvre 100 – ny 1. gang
Tidligere vedtak og hovedproblemstillinger
Forslagsstiller:

Store Landfall AS

Plankonsulent/fagkyndig:

Halvorsen og Reine AS

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for ny forretningsbebyggelse med
dagligvarebutikk og leilighetsbygg i form av blokkbebyggelse over
forretningsarealene. Eksisterende bebyggelse foreslås revet.
Illustrasjon: Foreslått bebyggelse sett fra Store Landfall Øvre, sendt tilbake

Vedtak i hovedutvalg for tekniske tjenester 4. februar 2020:
«Tiltakshaver må komme tilbake med et nytt prosjekt, med maks 3 etasjer og
tilbaketrukket 4. etasje.»

Hovedproblemstillinger
• Tiltakshaver ønsker å utvide den øverste etasjen i forhold til det forslaget
som ble sendt tilbake
• Foreslått maksimal byggehøyde reduseres med 2,8-2,9 m, men det ønskes å
åpne for heissjakt og enkelte tekniske installasjoner kan overstige den
foreslåtte høyden med 1,5 meter (ikke illustrert).

Illustrasjon: Foreslått bebyggelse sett fra Store Landfall Øvre, ny

