Områdeplan for Konnerud Sentrum
Reguleringsplan og utbyggingsavtaler for Konnerud Sentrum
kommer til politisk sluttbehandling i mars
Orientering om arbeidet:
1. Hensikt og bakgrunn
2. Hovedelementer og viktige problemstillinger
3. Sammenheng plan & gjennomføring

OR Konnerud Sentrum: Hensikt og bakgrunn
Planområdet ligger i kommunedel 3 med ca. 11 000 innbyggere
som er preget av småhus og feltutbygging

 Planen skal legge til rette for en styrking av kommunedelen
gjennom en utvikling av sentrumsområdet hvor man:
• supplerer boligtilbudet slik at man kan bo hele livet på
samme sted
• sikrer bedre ivaretakelse av hverdagsbehov knyttet til
handel for å redusere det totale transportarbeidet
• definerer møtesteder og arenaer/arealer for
uorganisert aktivitet
• gir forutsigbarhet for utvikling av idrettsaktivitetene
som er en av kommunedelens tydeligste bærebjelker
• Styrke området som knutepunkt i kommunedelen

OR Konnerud Sentrum: Hensikt og bakgrunn
Tidligere prosess / forutsigbarhetshensyn
 Mulighetsstudie gjennomført våren 2017
 Planprogram fastsatt i Bystyret i tidligere Drammen 20.06.2017 (utvalgssak 0101/17).
 Medvirkningsprosess for planarbeidet gjennomført i flere omganger, senest høsten 2018.
 Planforslaget ble førstegangsbehandlet i formannskapets møte i tidligere Drammen 19.03.2019 (utvalgssak 0033/19),
hvor det ble fattet følgende vedtak:
«Forslag til områderegulering med tilhørende konsekvensutredning for Konnerud sentrum med plankart datert
01.03.2019 og bestemmelser datert 01.03.2019, vedtas lagt ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan- og
bygningsloven § 12-10.»
 Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 05.04.2019-01.06.2019.
 Kontinuerlig dialog med idrettslaget og de tre utbyggerkonstellasjonene (Ticon, DKEU og Årnes) som planen legger til
rette for at kan starte utbygging nå
 Gjennomført forhandlinger om utbyggingsavtale med utbyggerkonstellasjonene
 Plan lagt frem for sluttbehandling 03.09.2019 i formannskapet, men besluttet oversendt til «nye Drammen» for

sluttbehandling der

OR Konnerud Sentrum: Hovedelementer
 Senterdannelse mellom dagens Konnerud Senter, skolen
og hallen med boliger, handel- og servicefunksjoner.
Området vil ha aktive fasader i første etasje, og få nye
bygg i høydene 3 - 7 etasjer.
 Et nettverk av gater og byrom med et torg som danner
et nytt, tydelig samlingspunkt/møtested og en ny
kollektivtrase som går gjennom området
 Gang-/sykkelvei/Sportspromenade danner grensen
mellom bebyggelse og grønne aktivitetsområder
 Sikre Konneruds rike idretts- og friluftsområder,
tilrettelegging for ny hall og arrangementshus i tilknytning
til hall og løyper, samt utvikling av en ny «folkepark» som
gir rom får både organisert og uorganisert aktivitet
 Langsiktig utvikling – stiller plankrav til områdene utenfor
sentrumsområdet slik at disse kan tilpasses fremtidige krav

OR Konnerud Sentrum: Utviklingsstrategier
1 Ny gate- og byromsstruktur

Snarveien
•
Sammenhengende byromsnettverk av
ulike typer plasser
•
Forbinder på tvers
•
Aktivt bygulv tilrettelagt for opphold,
servering og handel
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2 Trygge forbindelser

Ny gatestruktur
•
Forbinder sentrum med området rundt
•
Binder idrettsområdet sammen med
boligområdene
•
Kollektivtrafikken inn i hjertet av den
nye sentrumsdannelsen

•
•

Trygge og grønne gang- og sykkelforbindelser
Knytter sentrumsområdet til resten av
Konnerud
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OR Konnerud Sentrum: Utviklingsstrategier
3 Aktive fasader

•

Første etasje ut mot «Snarveien» og
«kollektivknutepunktet» skal ha liv
og aktiviteter med aktive fasader
med publikumsrettede funksjoner

4 Skolen som aktivitetssenter

•

•
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Skolen får en mer sentral plassering
i sentrumsområdet gjennom
grepene som gjøres med gate- og
byromsstrukturen.
Kobles tydeligere til
Konnerudhallen

5 Arealer til aktivitet

•
•
•

Tilrettelegging for bygging av ny hall
Områder for ulik type aktivitet, både organisert
og uorganisert
Sportspromenaden tydeliggjør «grensen»
mellom det bebygde arealet og grønne arealer
for aktivitet og rekreasjon
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OR Konnerud Sentrum: Illustrasjon hovedgrep

 Senterdannelse - bygg i 3 til 7 etasjer - med boliger (ca. 6-700), handel-, serviceog kulturfunksjoner.
 Et hovedtorg ved skolen som danner et samlingspunkt for bydelen.
 «Sportspromenade» som grensen mellom det sentrumsområdet og grønne
aktivitets- og rekreasjonsarealer
 Sikre Konneruds idretts- og friluftsområder, samt utvikling av en ny «folkepark»
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OR Konnerud Sentrum: høringsuttalelser
 Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 05.04.2019-01.06.2019.
Statens vegvesen
• innsigelse til byggegrense mot fylkesveg (innsigelsen er trukket)
• merknader til frisiktsone, kollektivtrasé, plankrav og tilstrekkelig annet vegareal mellom gang- og sykkelvei og fylkesveg.
Fylkesmannen
• utredning av støyforhold for boliger som detaljreguleres
• støy fra snøproduksjonsanlegg
• naturmangfold
• håndtering av forurenset grunn
Konnerud IL
• tilstrekkelig areal til idrett, utvidelse av Konnerudhallen og plass for arrangementshus
• behov for utvidet snøproduksjonsanlegg
• ønske om regulering av flere skiløyper, sykkelløyper og skiskytteranlegg.

Uttalelsene er svart ut i det reviderte
planforslaget gjennom dialog med
både statlige myndigheter,
idrettslaget og grunneiere

Grunneiere, borettslag og sameier
• forholdet mellom areal til land- og skogbruk og idrett
• høyder og utnyttelse for ny boligbebyggelse
• avstand mellom ny og eksisterende bebyggelse.
• eiere av felt som detaljreguleres hadde innspill om høyder, utnyttelse og utforming av ny bebyggelse.

Motstridende innspill
(Felt BBB4, BBB5 og f_BLK)
Fra BBB4: f_BLK tilhører i sin helhet BBB4. 25 % BYA må gjelde for både BBB4 og BBB5.
Mener BBB4 er bygd ut i strid med gitt tillatelse (ulovlighetssaken er avsluttet i brev av
20.01.2020). Ny bebyggelse i BBB5 tar sol, lys og utsikt, og må være lavere.
Fra BBB5: f_BLK tilhører i sin helhet BBB5 og alt areal til lek skal legges her. Mener BBB4
ble godkjent uten areal til lek.

Vurderinger/endringer etter gjennomgang av innspill og tidl plan- og byggesaker
• Det var krav om areal til lek for BBB4 da feltet ble bygd ut. Felt f_BLK må derfor regnes
som lekeareal for begge felt. 45 % av krav til areal til lek for ny utbygging i BBB5 kan
legges til f_BLK, resten må omfordeles til offentlig areal.
• Lagt inn byggegrense for BBB5 mot f_BLK for å ivareta tilstrekkelig avstand til f_BLK.
• Avstand mellom ny bebyggelse i BBB5 og eksisterende bebyggelse i BBB4 overstiger ny
bygnings halve høyde (pbl § 29-4). Påvirkningen er innenfor det som faglig og
lovmessig anses som akseptabelt ved fortetting.
Tillatt høyde foreslås derfor ikke endret.

OR Konnerud Sentrum: plan og gjennomføring

Utbyggingsavtaler tilhørende
Konnerud områderegulering

Opparbeidelse av infrastruktur i
områdeplanen
• Omfattende ny infrastruktur forutsatt etablert for å sikre;
•
•
•
•

Trafikkavvikling
Kollektivbetjening
Gang- og sykkelløsninger
Leke- og oppholdsarealer
• Nytt bydelstorg, Konnerud torg
• Folkeparken, med lek- og aktivitetsområder

• Kostnadsoverslag for all ny og opprustet infrastruktur er ca. 170 millioner
kroner
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Ny infrastruktur

Økt kapasitet i kryss

Nytt Konnerud torg

Ny gangtrasé
Ny kollektivtrasé/
adkomstveg

Nye veier og
gatetun

Ny
gang- og
sykkelvei
langs
Jarlsbergveien
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Ny sykkelvei
med fortau
langs
Konnerudgata

Opprustning av
eksisterende
gang- og
sykkelveier
Ny folkepark
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Prinsipp bak utbyggingsavtalene
• Infrastrukturen i planen skal finansieres av utbyggerne i planområdet
• Alle aktører i planområdet skal bidra forholdsmessig etter økt utnyttelse
• Gjelder også felt som skole, helse, idrett og barnehage

• Fordi det er mange aktører i området som bidrar inn i de samme elementene
(veg,park, gs-veg etc.) er det naturlig at kommunen byggherre for disse
tiltakene
• Alment tilgjengelig infrastruktur knyttet direkte til den enkelte utbygging tas
av utbygger selv
• De utbyggere som ikke kan oppfylle krav til lek på egen grunn skal bidra til
opparbeidelse av torg og folkepark
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Utbyggingsavtaler til behandling
• Inngås avtaler med 3 av 4 utbyggere av felt som detaljreguleres
• Kommunen er i forhandlinger med siste utbygger
• Kommunen vil inngå forhandlinger med øvrige utbyggere når andre felt
detaljreguleres eller utvikles
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Eierstruktur
Drammen Kommune

Konnerud Senter AS

Konnerud Bo- og servicesenter

Drammen Kommune
Drammen DPS

Drammen Kommune

Pettersvollen 7 Eiendom AS
Bjaro AS
Konnerud Utvikling AS

Svensedammen ungdomsskole

Drammen Kommune/Konnerud idrettslag
Konnerudhallen m/utvidelse

Drammen Kommune
Svensedammen Barnehage

13.02.2020

16

Infrastruktur knyttet til felt det nå inngås
Økt kapasitet i kryss
avtale med
Ny gangtrasé

Ny kollektivtrasé

Nye veier og
gatetun

Nytt Konnerud torg

Ny folkepark
13.02.2020
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Infrastruktur knyttet til felt det nå inngås
avtale med
• Kostnadsberegnet totalt til ca. 131 millioner kroner
• Utbyggerne bidrar med ca. 107 millioner kroner
• Det mangler ca. 24 millioner kroner til fullfinansiering
• Kommunen har forventning om å innhente dette fra de resterende utbygger i området som det ikke
inngås avtale med nå

• Utbyggerne skal være byggherre for tiltak til ca. 38 millioner kroner for egen
regning og risiko
• Kommunen skal være byggherre for tiltak til ca. 93 millioner etter innbetaling
fra utbyggere for kommunens risiko
• Skal tas over tid – og henger sammen med innbetalinger fra utbygger
13.02.2020

18

Økonomiske faktorer for kommunen
• Tiltakene er finansiert av utbyggerne – indeksreguleres ved innbetaling
• Kommunen har ansvar for at kostnadsestimatet er riktig og at
anleggsmarkedet kan levere til estimert pris
• Kommunen har ansvar for å innhente ytterligere finansiering fra resterende
utbyggere i planen
• Kommunen skal bidra forholdsmessig som utbygger av skole, helse,
barnehage og idrett
• Anslått samlet bidrag fra kommunen etter kostnadsestimat er 24 millioner
• Dette er bidrag som ligger lenger frem i tid, og som fordeles over flere år

• Totalt sett gir dette en balansert risiko for kommunen
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