
Kort gjennomgang av kommende plansaker 

Planinitiativ og 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 undergang fra Jernbanekaia til 
Ryddinggangen – sluttbehandling og vedtak

Hovedelementer 

• Universelt utformet undergang, med sykkelvei med fortau 

• Nødvendige tekniske bygg sør for jernbanen med tilhørende 
atkomster. Midlertidige rigg- og anleggsområder. 

• Krav om miljøoppfølgingsplan for å ivareta miljøhensyn for 
riggområder i og ved Drammenselva

Forslagsstiller: Drammen kommune

Plankonsulent: Norconsult AS

Hensikt 

Legge til rette for etablering av ny gang- og sykkelundergang øst for Drammen 
stasjon, mellom Ryddinggangen og Jernbanekaia. Sikre midlertidig rigg- og 
anleggsareal for ombyggingen av Drammen stasjon og InterCity-prosjektet.



Detaljregulering for undergang fra Jernbanekaia til 
Ryddinggangen – sluttbehandling og vedtak

Rådmannens forslag til vedtak: Detaljreguleringen vedtas.

Hovedproblemstillinger og endringer etter offentlig ettersyn

• Felles avkjørsel SKV flyttes noe østover slik at den kan bli permanent og felles med Doktor 
Hansteins gate 21-25 (hvor det pågår arbeid med privat detaljregulering for utbygging). Plassering 
er i tråd med sentrumsplanen.

• Rigg- og anleggsområdene er midlertidige og vurderes som nødvendige for å gjennomføre 
InterCity-prosjektet og bygging av undergangen. Rigg- og anleggsområde på Dr Hansteins gt 21-25 
blir derfor opprettholdt. 

• Tilrettelegging for oppføring av mindre bygninger innenfor jernbaneformålet etter ønske fra Bane 
NOR

• Midlertidig avkjørsel til rigg- og anleggsområdet ved pumpestasjonen (felt o_BKT).

• Avkjørsler og tilpasning til tilgrensende plan for Doktor Hansteins gate 13-17:

• Tilrettelegger for én felles avkjørsel til pumpestasjonen/tekniske bygninger og Dr Hansteins
gt 13-17 for å redusere antallet parallelle avkjørsler til Dr Hansteins gt. 

Plankart til 1. gangsbehandling

Plankart til sluttbehandling



Forslagsstiller: Drammen kommune eiendomsutvikling AS
og Selvaag bolig AS

Plankonsulent/fagkyndig: Alliance arkitekturstudio AS

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 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

• Planområdet er på ca 974 dekar

• Potensial for ca 2500 boliger, variasjon i boligstørrelse og -type.

• Gjennomgående grønnstruktur og koblinger til marka

• Mobilitetskonsept med fokus på gående, syklende, kollektiv og bildeling

Planinitiativ for Skallstadskogen – ny realitetsbehandling

Hensikt og hovedelementer



• 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. 

Hovedproblemstilling

Planinitiativ for Skallstadskogen – ny realitetsbehandling


