
Kommende plansaker:
Områderegulering for Knive og Lolland
-sluttbehandling

Områdereguleringen er utarbeidet i samarbeid 
mellom Drammen kommune  og 
forslagstillerne Arild Lolland, Tveit 
Boligutvikling AS og Knut Langeteig

Plankonsulent/fagkyndig: DRMA Arkitekter

Hensikten med områdereguleringsplanen er å 
tilrettelegge for overordnet og helhetlig 
arealutvikling av nytt boligområde i tråd med 
rammene i gjeldende kommuneplan. 

Hensikt og hovedelementer



• Differensiert boligtilbud for alle tilpasset 
ulike livsfaser

• Grønn mobilitet: Utvikle området slik at 
beboerne hovedsakelig skal velge å gå, sykle 
eller bruke kollektivt. 

• Etablere sentral møteplass med sosial 
infrastruktur og servicefunksjoner

• Innen- og utendørs 
aktivitetsanlegg/idrettsanlegg.

• Ta vare på landbruksareal. 

• Krav til detaljregulering for 
utbyggingsområdene, unntatt felt B1.

Områderegulering for Knive og Lolland
-sluttbehandling

Hovedelementer i planforslaget



B1 (Utsikten) 
Eneste felt uten krav om videre detaljregulering. 
Ca. 110 boenheter med hovedvekt på blokkbebyggelse.

B3 og B4 (Fjordsiden Øvre) 
Ca. 105 enheter av konsentrert småhusbebyggelse og 
frittliggende småhusbebyggelse.

BKB (Lolland)
Ca. 160 enheter med hovedvekt på småhusbebyggelse. 
Det legges til rette for oppføring av barnehage i feltet.

B5 (Fjordsiden Nedre) 
Ca. 160 enheter fordelt mellom frittliggende småhusbebyggelse,
konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.

BAA (Knive gård – det grønne hjertet) 
Ca. 460 boenheter med hovedvekt på småhusbebyggelse.
Det legges opp til tjenesteyting/forretning. 

Bebyggelsen

Områderegulering for Knive og Lolland 
-sluttbehandling



Områderegulering for Knive og Lolland 
-sluttbehandling

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.

Endringer etter 1.gangsbehandling

Det er gjort endringer i planen som følge av innkomne merknader og som følge av løsninger på 
innsigelsene fra Viken fylkeskommune og Statsforalteren i Oslo og Viken.

Endringene omhandler i hovedsak landbruksjord, trafikkanalyse og trafikksikkerhet.



Planforslag for Detaljregulering for Spiraltoppen -
sluttbehandling

Forslagsstiller: Drammen kommune

Plankonsulent/fagkyndig: Pir II Oslo AS

Hensikt

Hensikten med detaljreguleringen er å styrke Spiraltoppen som et 
naturbasert møtested mellom byen og marka. 

Målet er at Spiraltoppen skal tilby et mangfold av opplevelser på ett sted, 
tilpasset ulike brukergrupper, med et særlig fokus på barns interesser i 
området. Natur og friluftsliv skal være premissgiver for tiltak innenfor 
området. 

Følger opp Bystyrets vedtak fra 18.12.2018 om å utarbeide en enhetlig 
reguleringsplan for Spiralen (sak 197/18).

Hensikt og hovedelementer



• Etablere et utsiktspunkt med mulighet for scene/utendørsarena.

• Styrke eksisterende turvei med nye møteplasser og opplevelser underveis 
ved å etablere «Spiraltoppen rundt».

• Sikre god tilgjengelighet for gående og syklende, samt tilrettelegge for 
kollektivtrafikk.

• Bevare og tilbakeføre kulturminner (Øvre og Nedre skanse, Kanonveien).

• Sikre hensyn til naturmangfold (lokalitet for småsalamander).

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.

Hovedelementer i planforslaget

Planforslag for Detaljregulering for Spiraltoppen -
sluttbehandling



Planforslag for Detaljregulering for Holmestrandsveien 
132-138 - sluttbehandling

Forslagsstiller: Drammen Eiendom KF

Plankonsulent/fagkyndig: Arkitema Architects

Hensikten med detaljreguleringen er å regulere Holmestrandsveien 132-
138 i henhold til dagens bruk. Eiendommen benyttes i dag til offentlig 
tjenesteyting, med boliger for vanskeligstilte. 

Hovedelementer i planforslaget

• Bo- og tjenestetilbud som ønskes regulert er allerede etablert, slik at 
arealformålet blir i tråd med dagens bruk. 

• Omfatter fire mindre modulbygg (BRA=55kvm hver) i én etasje, der 
hvert bygg inneholder én boenhet, med utearealer mot vest.

• Det er i dag etablert en støyskjerm (ca. 2 m) mot Holmestrandveien.

Hensikt og hovedelementer



Støy:

• Planområdet er skyggefullt og støyutsatt, omringet av Holmestrandveien i øst, E18 
høyt opp i vest. Støyskjermingstiltak klarer ikke å redusere støyen på utearealer og 
fasader innenfor gjeldende krav. Innendørs støynivå er imidlertid ivaretatt.

Bokvaliteter:

• Planområdet er dårlig egnet til vanlig boligformål. Planforslaget støttes av fagfolk 
innenfor sosialomsorg og politi. 

Ras og skredfare:

• Planområdet ligger under marin grense. Geoteknisk vurdering (COWI AS) 
konkluderer at det ikke er risiko for områdeskred. COWI AS konkluderer med at 
masser i skråningen i hovedsak ligger stabilt. 

• Reguleringsbestemmelsene sikrer at ustabile blokker i skråningen må fjernes og at 
mest mulig vegetasjon i skråningen bevares for en stabiliserende effekt på massene. 

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas.

Hovedproblemstillinger

Planforslag for Detaljregulering for Holmestrandsveien 
132-138 - sluttbehandling


