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1 INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN  
Drammen sykehus skal flytte til Brakerøya i 2024/2025. Eiendommene som i dag utgjør Drammen 
sykehus skal avhendes av Vestre Viken helseforetak. Dette vil bidra til finansieringen av nytt sykehus 
på Brakerøya. Drammen kommune og Vestre Viken HF inngikk høsten 2018 en intensjonsavtale om 
gjennomføringen av et parallelloppdrag. Parallelloppdraget ble gjennomført i perioden januar-mai 
2019, hvor fire tverrfaglige arkitektteam utforsket innovative, fremtidsrettede, bærekraftige og 
samtidig realistiske ideer for utvikling av området. Hensikten med parallelloppdraget var å utforske 
et bredt spekter av muligheter for utvikling og etterbruk av sykehusområdet.  

Materialet fra parallelloppdraget viser innledende ideer og konsepter for å belyse 
utviklingsmulighetene for området. Det er ikke kåret en vinner blant de fire bidragene, men i 
evalueringen er det trukket fram elementer fra de ulike besvarelsene som har verdi for en videre 
utvikling av området. I sak 145/19 vedtok Bystyret i Drammen kommune at anbefalingene fra 
evalueringsarbeidet og gjennomført parallelloppdrag for sykehusområdet med omgivelser skal ligge 
til grunn for utarbeidelse av en områdereguleringsplan etter plan- og bygningsloven §12-2. 

Materialet tilknyttet parallelloppdraget er tilgjengelig på kommunens nettsider: 
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/organisasjon-
administrasjon/prosjekter/utvikling-av-navarende-sykehusomrade/ 

1.2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET  
Etterbruk av sykehusområdet gir nye muligheter for Drammen sentrum. Utviklingen av 
sykehusområdet med omgivelser skal gjennom en helhetlig utvikling bidra til kvalitativ byutvikling, 
og tilrettelegging for en sentrumsnær boligutvikling basert på nye mobilitetsløsninger som tar 
hensyn til fremtidig behov for sosial infrastruktur. Transformasjonen av sykehusområdet skal legge 
til rette for forbedrede koblinger gjennom området, komplettering av kvartalsstrukturen, 
videreutvikling av offentlige rom og blågrønne strukturer, attraktive bomiljø med varierte byboliger, 
samt tilbud og funksjoner som bidrar til å komplettere tilbudet i sentrum. Planområdets avgrensning 
er illustrert under. 

 

 

https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/organisasjon-administrasjon/prosjekter/utvikling-av-navarende-sykehusomrade/
https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/organisasjon-administrasjon/prosjekter/utvikling-av-navarende-sykehusomrade/
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Planavgrensning 

 

1.3 VURDERING AV UTREDNINGSPLIKT 
Planen omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger, ”Planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes”: 
«Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 
formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 
dekar.» 
 
Konsekvensutredningen (KU) skal belyse hvilke vesentlige konsekvenser planen vil ha på miljø, 
naturressurser og samfunn. 

Før oppstart av planarbeidet skal det dermed fastsettes et planprogram som skal redegjøre for 
aktuelle problemstillinger og hva som er relevant å utrede som del av planmaterialet.  

Fokuset i planprogrammet og utredningene iht. Forskrift om konsekvensutredning, §5 skal være på 
relevante rammer og krav i §21. Målet er å få frem nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap. 
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2 PROSESS OG MEDVIRKNING 

2.1 GENERELT OM PLANPROSESS MED KU  
Planprosessen for en reguleringsplan med konsekvensutredning er beskrevet i Plan- og 
bygningsloven § 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger.  
 
For saker som utløser krav om konsekvensutredning skal det først utarbeides et forslag til 
planprogram som bl.a. beskriver formålet med tiltaket, mulige konsekvenser som skal belyses og 
hvilke utredninger som er nødvendige å utarbeide som del av planarbeidet.  
 
Plan og bygningsloven angir krav til medvirkning og informasjon. Forslag til planprogram skal legges 
ut til offentlig høring slik at berørte og interesserte kan vurdere programmet og eventuelt komme 
med forslag til utredningstemaer og hvordan utredningen bør skje. Programmet revideres iht. 
innkomne uttalelser før det fastsettes av Drammen kommune som ansvarlig myndighet. 
  
Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning utarbeides på grunnlag av kommunens krav til 
reguleringsplaner og fastsatt planprogram. 

Foreløpig tidsplan: 
AKTIVITET ANTATT TIDSROM 
Planprogram 
Politisk førstegangsbehandling 
Offentlig ettersyn og varsling av oppstart (6 uker) 

Åpen kontordag 
Politisk sluttbehandling 

 
2. halvår 2020 
Vinter 2020/2021 
 
1. halvår 2021 

Start placemaking-/områdemodningstiltak, se pkt. 2.3, 2.4 1. halvår 2021 
Start avklaring strategisk del – arbeid for avklaring av 
temaene bærekraft, mobilitet og sosial 
bærekraft/boliginnovasjon, se pkt 2,3 og 2.4.2 

1. halvår 2021 

Utredninger og analyser 
Medvirkning 
 

2021/2022 

Utarbeidelse av planforslag med plankart, bestemmelser, 
retningslinjer, planbeskrivelse med 
konsekvensutredning/ROS-analyse 
Politisk førstegangsbehandling 
Offentlig ettersyn / medvirkningsprosess 
Politisk sluttbehandling  

2021/2022 

Strategisk del - politisk sak for å avklare kommunens rolle 
og innsatsmidler knyttet til temaene bærekraft, mobilitet, 
sosial bærekraft/boliginnovasjon 

2021/2022  

 

2.1 OFFENTLIG INFORMASJON OG MEDVIRKNING 
Plan- og bygningsloven, kapittel 5 angir som nevnt krav til medvirkning og informasjon. I tillegg vises 
det til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen som stiller 
krav om å organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer 
fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. 

2.2 PLANPROGRAM 
I forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet vil det gis mulighet til å påvirke hvilke tema 
som skal utredes i planarbeidet. Det vil holdes åpen kontordag i høringsperioden til 
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planprogrammet. Det forutgående parallelloppdraget januar-mai 2019 omfatter 
utviklingsprinsippene som legges til grunn for dette planarbeidet, se kapittel 5 i planprogrammet. 
Det vises i den sammenheng til medvirkningsaktiviteter gjennomført i forbindelse med 
parallelloppdraget: 
 
Medvirkning knyttet til gjennomføring av parallelloppdraget, vinter/vår 2019: 
Knyttet til oppstart av parallelloppdraget holdt kommunen åpen kontordag januar 2019, samt 
gjennomførte workshop med elever fra Børresen ungdomsskole. Innspillene fra disse 
medvirkningsaktivitetene ble formidlet til konsulentene i parallelloppdraget ved oppstart. To 
representanter fra elevene ved Børresen var videre representert i ett arbeidsverksted mellom 
konsulentene og kommunen. Avslutningsvis når materialet fra parallelloppdraget var ferdigstilt, ble 
dette gjort tilgjengelig som utstilling og på nett hvor det ble lagt til rette for innspill, via nettskjema. I 
forbindelse med utstillingen ble det også holdt åpen kontordag og et arbeidsverksted med 
ungdommer. Innspillene fra disse medvirkningsaktivitetene var vedlagt den politiske behandlingen 
av oppfølging av parallelloppdraget, politisk sak 0123/19 i tidligere Drammen. Under er 
hovedelementer fra innspillene gjengitt: 

• Bevaring, riving eller transformasjon av høyblokka 
• Høyder og tetthet på foreslått bebyggelse. Det har særlig vært fokus på overgangen mellom 

foreslått ny bebyggelse og registrerte/eksisterende kulturminner og kulturmiljøer  
• Konsekvensene for eksisterende boliger og bomiljø når området transformeres 
• Ønske om gode bomiljø for barn og unge med gode uteoppholdskvaliteter i gatene og 

mindre biltrafikk. Fokus på å prioritere barnefamilier i dette området, både med tanke på 
bokvalitet og prisnivå.  

• Trafikale konsekvenser av den foreslåtte utviklingen og av at noen gater foreslås bilfrie 
• Bevaring og forsterking av inngangsporten til marka, og innslag av blågrønn struktur som vil 

berike by- og boligmiljøet 
• Ungdommene har vært særlig opptatt av nye møteplasser og aktivitetstilbud rettet mot 

ungdom, men også av videreutvikling av funksjonene i Drammen park.  
• Tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet er pekt på som viktig. Utviklingen av skole(r) med 

tilhørende funksjoner – størrelse og plassering internt i området, tilhørende uteområder, 
aktivitetsområder (flerbrukshall), kantine generelt, men også sett i sammenheng med 
boligutbyggingen har kommet som innspill fra flere.  

• Miljø- og klimaaspektet med gjenbruk av materialer, miljøvennlig transport, grønne tak, 
overvannshåndtering har vært et fokus for ungdommene 

2.3 PROSESS OG MEDVIRKNING KNYTTET TIL OMRÅDEREGULERINGEN  
Det vises til sak i bystyret i tidligere Drammen om evaluering og videreføring av parallelloppdraget, 
sak 145/19, 03.09.19. Her ble det vedtatt å følge opp parallelloppdraget i en 
områdereguleringsprosess, med et vedtakspunkt 2 som legger opp til å avklare om det skal etableres 
en strategisk del hvor innovasjons- og bærekrafttema sees i sammenheng med en helhetlig plan for 
medvirkning: 
«På bakgrunn av en aktørkartlegging fremmes det en egen sak i Nye Drammen hvor kommunens 
ambisjonsnivå, rolle og aktuelle virkemidler knyttet til temaene boliginnovasjon, 
gjenbruk/sirkulærøkonomi og tilrettelegging for å skape et lavutslippsområde drøftes som et 
grunnlag for å definere omfanget av det strategiske arbeidet som bør komme i tillegg til den 
ordinære planprosessen etter plan- og bygningsloven. Temaene sees i sammenheng med en helhetlig 
plan for medvirkning. Saken fremmes i Nye Drammen.» 
 



   
 

8 
 

Det foreslås å følge opp vedtakspunkt 2 med en strategisk del, i tillegg til den ordinære 
områdereguleringsplanen. Denne strategiske delen vil omfatte temaene bærekraft, mobilitet og 
boliginnovasjon. Gjennom det strategiske arbeidet vil kommunens og private grunneieres 
ambisjonsnivå og «innsatsmidler» avklares i løpet av planprosessen, slik at premissene for videre 
arbeid er avklart ved vedtak av planen (se nærmere beskrivelse av strategisk del i avsnitt 2.4.2).  
 
Det foreslås videre å tilrettelegge for områdemodning/placemaking-tiltak, som del av medvirknings- 
og forankringsarbeidet som er påbegynt i parallelloppdraget, og forutsatt i plan- og bygningsloven 
for områdeutviklingsprosesser av denne størrelsesorden. «Placemaking» eller områdemodning, 
innebærer å benytte midlertidige tiltak på et tidlig tidspunkt for å aktivisere området og for å 
forberede endringen til framtidig funksjon og bruk. Temaet henger sammen med helhetlig 
medvirkning og involvering av innbyggerne (se nærmere beskrivelse i avsnitt 2.4.1). 
 

 

1 Forholdet mellom reguleringsprosess iht. pbl og placemaking/områdemodningsaktiviteter, samt parallelt strategisk 
arbeid for avklare innsats og ambisjoner knyttet til bærekraft, mobilitet og boliginnovasjon/sosial bærekraft. 

2.4 MEDVIRKNING 
I planarbeidet etter plan- og bygningsloven, vil det legges opp til medvirkning på ulike nivåer 
tilpasset de ulike fasene av planprosessen. Dette inkluderer de formelle høringsrundene. 
Placemaking/områdemodningstiltak vil bidra til involvering av befolkningen i transformasjonen i 
området, sammen med andre medvirkningsaktiviteter og de formelle høringsrundene. 
 
Det vil bli arrangert medvirkningsaktiviteter i forbindelse med oppstart og utarbeidelse av 
planforslaget. Det vil også legges opp til medvirkning med øvrige offentlige myndigheter. Offentlig 
ettersyn av planforslaget gjennomføres når konseptvalget er tatt og planforslaget foreligger. I den 
totale planleggingsperioden for hele området skal det legges opp til egne medvirkningsaktiviteter 
med:  

• Innbyggere i kommunedelen, og innbyggere fra kommunen for øvrig som bruker området i 
dag, eller som kan ha interesse av interessert i framtidig utvikling/tilbud/funksjoner i 
området. 

• Barn og unge 
• Rådene i kommunen 
• Referansegruppe for bokvalitet og botilbud for barnefamilier og unge  
• Velforeninger og interessegrupper/frivillighet/ lokalt næringsliv   
• Berørte statlige og fylkeskommunale myndigheter 
• Grunneiere/eiendomsutviklere i området 
• Det skal i tillegg legges til rette for midlertidig områdemodningstiltak/placemaking i 

planfasen. Dette innebærer midlertidig aktivisering i området som retter seg mot brukere av 
sentrum og nærmiljøet. 
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I løpet av planarbeidet skal det avklares nærmere hvordan nærutvalget i kommunedelen kan 
involveres. En medvirkningsplan med placemaking/områdemodningstiltak kan bidra til å gjøre det 
interessant og engasjerende for innbyggere, frivillighet og andre aktører å involvere seg og delta i 
dialog om endringen av området. I den sammenheng kan placemaking/områdemodning bidra til 
metodeutvikling, utprøving og innovasjon i tråd med mål for medvirkning knyttet til stedsutvikling i 
kommunen.  
 
Ytterligere behov for informasjon og offentlige møter vil bli vurdert fortløpende i planprosessen. 

Dette planprogrammet vil videre definere undersøkelser, og aktiviteter, og til dels utredninger, 
knyttet til placemaking og strategisk del.  Dette innebærer spørreundersøkelser, digital medvirkning 
eller andre undersøkelser. Se forslag til utredningsprogram i kap. 6.  

2.4.1 Områdemodning 
«Placemaking» eller «områdemodning», innebærer å benytte midlertidige tiltak på et tidlig 
tidspunkt for å aktivisere området, og for å forberede endringen til framtidig funksjon og bruk. 
Temaet henger sammen med helhetlig medvirkning og involvering av innbyggerne. Gjennom denne 
metodikken involveres innbyggerne tidlig i områdeutviklingsprosessen gjennom deltagelse i å 
utforme og bruke de midlertidige tiltakene. Denne type arenaer for involvering kan også brukes til 
uttesting av ny bruk og til å skaffe verdifull innsikt til planarbeidet om hvilke funksjoner og tiltak som 
fungerer, og som ønskes. Gjennom slik involvering kan placemaking nyttes som kontaktflate for 
dialog om planarbeidet, i tillegg til å være en prosess som utvikler områdets nye identitet. 
Midlertidige tiltak kan nytte areal utendørs, eller innendørs, og bidra til at området er i bruk og har 
aktivitet gjennom både planarbeid og anleggsfasen.  

Gjennom prosessen med parallelloppdraget er det belyst at sykehusområdet i dag har utfordringer 
med barrierevirkninger, og framstår lite attraktivt både å gå gjennom og oppholde seg i. I 
parallelloppdraget er det vist gode konsept for ny struktur av offentlige rom, gatestruktur og 
forbindelser. Slik sett har man et godt utgangspunkt for å begynne med midlertidige 
områdemodnings/placemakings-aktiviteter på strategisk viktige punkter og forbindelser på et tidlig 
tidspunkt. 

2.4.2 Strategier som bør undersøkes i det videre arbeidet med utviklingen av området 
I tillegg til forslag til fysiske løsninger for området, har det gjennom parallelloppdraget blitt 
identifisert og foreslått en rekke strategier og prosesser som kan iverksettes for å imøtekomme 
kommunens ambisjoner om boliginnovasjon, gjenbruk/sirkulærøkonomi samt tilrettelegging for å 
skape et lavutslippsområde.  

Boliginnovasjon med sambruk og delingsløsninger 
Parallelloppdraget viste løsninger for hvordan man kan oppnå boliginnovasjon i området, og peker 
på strategier som kan iverksettes for at private og offentlige aktører sammen kan finne gode 
løsninger dette. Boliginnovasjon kan omfatte boliger med fellesskapsløsninger og sambruk, som har 
potensial for å bidra til å utvikle trygge nærmiljø og nabolag med gode sosiale møteplasser, samt 
nye, fleksible boligordninger bedre tilpasset den enkeltes livssituasjon. Det kan i den sammenheng 
sees nærmere på innovasjon knyttet til etablering av bokvaliteter og løsninger som gir urbane 
boliger som appellerer til barnefamilier og unge. Sambruk og deling av ressurser har også potensial 
til å gi mer arealeffektive løsninger og redusert klimafotavtrykk for husholdningene.  
 
Mobilitet - Mobilitetshubene 
Fra evalueringen av parallelloppdraget ble det anbefalt etablering av såkalte mobilitetshuber, en 
type flerfunksjonelt parkeringshus som legger til rette for deling av ulike typer fremkomstmidler som 
kan gi husholdningene mer fleksibilitet rundt behovet for å eie egen bil. Eventuell etablering av de 
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såkalte mobilitetshubene, handler både om tilrettelegging fysisk gjennom en arealplan, men har 
også en strategisk dimensjon. Overgangen til en situasjon der mobilitetsbehovet i området løses 
gjennom deleløsninger i mobilitetshuber krever at det gjøres analyser og kartlegginger av 
interessenter og muligheter for samlokalisering av ulike funksjoner før de etableres. Ett særlig 
fokusområde i parallelloppdraget har vært å tilrettelegge et variert boligtilbud, og boliger for 
barnefamilier - «barn i by». Besvarelsene peker på at potensialet for å oppnå dette er nært knyttet 
til etableringen av en helhetlig struktur, og mobilitetsløsning, hvor enkelte delområder prioriteres 
for opphold og myke trafikanter. Konseptet mobilitetshubs kan bidra til å etablere slike områder 
som kan gi barn en trafikksikker aksjonsradius i et urbant bomiljø. 
 
Bærekraft – energi, gjenbruk og sirkulær materialbruk 
I parallelloppdraget er det vist at det er høy bærekraftgevinst i å bevare eksisterende 
bygningsmasse, eller å gjenbruke bygningselementer (sirkulær materialbruk: 
upcycling/downcycling). Det er videre pekt på prosesser hvor deler av bebyggelsen som skal 
transformeres kan være en del av en gjennomføringsstrategi hvor midlertidig bruk av bygg kan gi 
rimelige arealer som egnet for kultur- og gründermiljø og annen næringsutvikling, og gjennom dette 
bidra til en prosess med utvikling av områdets nye identitet.  
 
Planer iht. plan- og bygningsloven gir begrenset anledning til å fastsette mer ambisiøse energikrav 
for utbyggingen enn det som er angitt i gjeldende bygningsforskrifter. Det er derfor behov for å ta i 
bruk andre samarbeidsmodeller, eller styringsverktøy, for å tilrettelegge for lavutslippsløsninger på 
områdenivå. Kommunen er en betydelig grunneier innenfor planområdet, og dette gir anledning for 
at kommunen sette ambisjoner for utvikling av disse eiendommene, eller nytte disse til 
pilotprosjekter med klimaeffektive bygg og fornybare energikilder. Det vil videre være viktig å 
kartlegge interessen blant andre aktører for tilslutning til samarbeid om energiløsninger. I 
parallelloppdraget er det også pekt på at det vil være relevant å knytte forskningsmiljøer til utvikling 
av løsninger og prosesser for lavutslippsnabolag, noe en felles strategi for et lavutslippsområde vil 
kunne legge godt til rette for. Videreføring av samarbeidet med Futurebuilt om prosjekter i området 
er også aktuelt.  
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3 OVERORDNEDE RAMMER OG FØRINGER 

3.1 NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING 
Plan- og bygningsloven fra 2008 innførte et lovbestemt krav om at regjeringen hvert fjerde år skal 
utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å 
fremme en bærekraftig utvikling (pbl §6-1.) De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de 
nye fylkestingenes og kommunestyrets arbeid med regionale og kommunale planstrategier og 
planer. 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble siste vedtatt ved kongelig 
resolusjon 14.05.2019. Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
- Å skape et trygt samfunn for alle 

 
Regjeringen har videre bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 
bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 
 

3.2 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER OG NASJONALE MÅL 
 

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
FOR-2014-09-26-1222. Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av bolig-, 
areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Arealbruk og 
transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold 
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Rikspolitisk retningslinje for barn og unges interesser i planlegging 
Retningslinjene skal bidra til å styrke barn og unges interesser i planleggingen og setter blant annet 
krav til gode oppvekstforhold i nærmiljøet, samt krav til utformingen av arealer og anlegg. Det skal 
vises spesiell oppmerksomhet til arealer og anlegg som brukes av barn skal sikres mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare og sørge for at det i nabolaget finnes arealer for utfoldelse og 
skape sitt eget lekemiljø. Videre skal kommunen påse at det avsettes tilstrekkelig store og egnet 
areal til barnehager. Ved omdisponering av arealer avsatt til fellesareal eller friområdet som er i 
bruk, skal det skaffes fullverdig erstatning. 
 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges 
til grunn ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Her gis føringer 
om hvordan en gjennom arealplanleggingen kan forebygge og begrense støyulemper. 
 
Tilgjengelighet for alle – universell utforming 
Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan- og bygningsloven. Universell utforming er en 
langsiktig nasjonal strategi for å bidra til et inkluderende samfunn med tilgjengelighet for alle. I den 
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fysiske planleggingen skal bygg, transportsystem og uteområder utformes slik at alle, inkludert 
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede, kan bruke dem, uten at det skal 
være behov for spesiell tilpasning. 
Ved at universell utforming innarbeides i en tidlig fase i planleggingen, reduseres kostnader og de 
beste løsningene vokser frem. 
 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing (2018) 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må sees i sammenheng 
der det er relevant. Det er viktig å planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og 
reduserer risiko og sårbarhet som følge av klimaendringene. 

Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting eller transformasjon, skal det vurderes 
hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger 
og ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, som også kan bidra 
til økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede 
blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. Det er nødvendig at det, gjennom risiko- og 
sårbarhetsanalyser tidlig i planprosessen, vurderes om klimaendringer gir et endret risiko- og 
sårbarhetsbilde. 

3.3 REGIONALE PLANER 
 
Areal og transportplan Buskerudbyen 
«Buskerudbyen» er et langsiktig, forpliktende samarbeid om areal, transport og miljø. Med utgangs-
punkt i prognoser som forventer 45 % økning i antall nye innbyggere i perioden 2012 - 2040, vil 
samarbeidet jobbe for å få til en klimavennlig areal- og transportutvikling i området fra Lier til 
Kongsberg. I samarbeidet inngår fem kommuner, fylkeskommunen og fire statsetater. 
«Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 – 23», vedtatt 07.02.2013, angir strategier for en 
samordnet areal- og transportpolitikk gjennom angitte planretningslinjer og handlingsprogram. 
Areal- og transportplanen har følgende hovedmål: 

- Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlig. Basert på prinsipper om en 
flerkjernet utvikling i knutepunkter langs jernbanen og kollektivtransportsystemet, med 
bevaring av overordnet grøntstruktur og jordbruksarealer. 

- Transportsystemet skal være effektivt og rasjonelt for alle brukere Fram mot 2023 har 
Buskerudbyen som mål at andel kollektivreisende (buss og tog) skal dobles, syklende skal 
dobles, andel gående skal øke og andel reiser med privatbil (bilfører og passasjer) skal 
reduseres med minst 10 prosentpoeng. 

- Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder. I alle kommunene legges det til 
rette for livskraftige byer og tettsteder som urbane knutepunkter/kommunesentra med 
bosteder, arbeidsplasser, handel, service-, kultur- og fritidsaktiviteter. Samspillet med 
landdistriktene skal ivaretas. 

- Det skal legges til rette for godt samarbeid med tilgrensende kommuner og regioner. 
 
Regional plan for areal og transport for Buskerud 2018-3035 
Samordnet areal- og transportplanlegging skal fremme bærekraftig utvikling og vekst i Buskerud. I 
planen er Drammen angitt til regional by/fylkessenter, som bla. kjennetegnes ved tett bolig- og 
arbeidsplasstruktur i og nær sentrum som muliggjør økt bruk av sykkel og gange. 
Planens mål er et sterkt og bærekraftig Buskerud hvor det legges til rette for at innbyggere, 
næringsliv og tilreisende opplever levende byer og tettsteder. Det skal legges til rette for gode 
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boligområder, arbeidsplasser, tjenester og opplevelser. Innenfor de overordnede innsatsområdene, 
prioriteres følgende: 

- By og stedsutvikling: Sentrumsnær fortetting og transformasjon før nye arealer tas i bruk, 
Varierte, attraktive og sentrumsnære boliger, Handel, service, næring og kultur i sentrum, 
Gode sykkel, gange og kollektivløsninger, Gode uterom og blå-grønne strukturer i sentrum, 
Lokal byggeskikk og kulturmiljøer preger stedet 

- Arealbruk: Lokalisere handel, service og kultur i sentrum, Lokalisere arbeidsplasser og 
næring etter ABC-prinsippet, Lokalisere publikumsrettet virksomhet i sentrum, Lokalisere 
boliger slik at transportbehovet reduseres, Bærekraftig lokalisering av reiselivsbedrifter og 
fritidsbebyggelse, En samordnet parkeringspolitikk. 

- Transport: Legge til rette for sykkel og gange i byer og tettsteder, Styrke kollektivtilbudet i 
byområder, mellom byene og for arbeidsreiser til/fra Oslo. Utvikle effektive 
kollektivknutepunkt, Etablere innfartsparkering.  Ta igjen vedlikeholdsetterslepet på 
vegnettet, sikre framkommelighet for næringslivet og prioritere infrastruktur for sykkel, 
gange og kollektivtransport i byer og tettsteder. 

 
 
Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud 
Fylkesdelplanen for handel, service og senterstruktur har som mål avløse den Rikspolitiske 
bestemmelsen. Hensikten med kjøpesenterstoppen er ”å styrke eksisterende by- og tettstedssentre 
og unngå en utvikling som kan føre til unødvendig byspredning, økt bilavhengighet og dårligere 
tilgjengelighet til varehandelstilbudet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å 
oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling i Buskerud." 
Retningslinjene i fylkesdelplanen skal legges til grunn i arbeidet med kommuneplaner og 
reguleringsplaner i fylket, og bidra til at kommunene får et styringsredskap i forbindelse med 
etablering av kjøpesentre og sentrumsutvikling. 
 
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 
Planen skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av næringslivet i Buskerud. 
Den skal være førende og angi prioriteringer for arbeidet innenfor næringsutvikling i årene fremover. 

3.4 KOMMUNALE PLANGRUNNLAG 
 

 

Kommuneplanens arealdel 2014-2036  
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Utsnitt fra plankartet til kommuneplanens arealdel, for det aktuelle området. Arealdelen legger i stor 
grad opp til å videreføre dagens arealbruk – eksisterende bolig, grønnstruktur, samferdselsformål, 
offentlige formål og kombinerte formål bybebyggelse.  

 

Kommunedelplan for sentrum – sentrumsplanen (2006) 

 

Kommunedelplanen for sentrum angir langt på vei den samme arealbruken som kommuneplanens 
arealdel; eksisterende bolig, blandet bybebyggelse, offentlige formål, grøntstruktur. Det er i tillegg 
avsatt et område til bevaring – kulturminner (det engelske kvartal). 

  

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø (2018) 

Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer i Drammen. 



   
 

15 
 

 

Innenfor planområdet er det flere registrerte kulturminner med svært høy og høy bevaringsverdi. 
Tilgrensende planområdet er det registrerte kulturmiljø, som består av enkeltbygg som har svært 
høy, høy og middels bevaringsverdi. Dette er funkismiljøet i Hans Hansens vei, Rebbansbakken, 
Hamborgstrøm, det engelske kvartal og Konggata. 

 

Kommunedelplan for sentrumsringen parsell Bragernes (1995) 

 

Regulering av sentrumsringen i Drammen, med kulvert under deler av Rosenkrantzgata, rundkjøring 
ved Øvre Sund og tunnel i Bragernesåsen. Innenfor planområdet ligger veianlegget under bakken, 
men over tunnelen er det restriksjoner på hva man kan bygge. 
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3.5 REGULERINGSPLANER 

 

Store deler av området er uregulert, særlig gjelder dette de områdene som i dag består av 
småhusbebyggelse. Områder med reguleringsstatus er sykehuset, fylkesbygget og deler av 
gatenettet. 
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4 DAGENS SITUASJON 

4.1 PLANOMRÅDET  
Planområdet er lokalisert mot vest i Drammen sentrum, og er i all hovedsak omfattet av 
Kommunedelplan for sentrum. Sykehuset ligger innenfor sentrumsringen, som består av Øvre Sund 
Bru og Bragernestunnelen, samt øvrige lenker på Strømsø og Brakerøya.  
 
Området inkluderer eksisterende sykehusareal og områder vest for sykehuset som primært omfatter 
boliger, skole- og utdanningsfunksjoner og kontor-/administrasjonsbygg, herunder Fylkeshuset 
lengst mot vest. Sykehusområdet som skal finne ny bruk, er delområdet med det største 
transformasjonspotensialet innenfor planområdet. Områdene vest for sykehuset er inkludert for å: 
Kunne inkludere endringen av sykehusområdet i et helhetlig plangrep med gode løsninger for 
gatesystem, grøntstruktur, klimatilpassing, offentlige rom, videreutvikling av sosial infrastruktur og 
eksisterende boliger. 

• For at området som helhet kan knyttes bedre sammen med sentrum, tilliggende områder, 
elva og åsen. 

• Se utviklingspotensialet i eiendommer i vest, herunder Fylkeshuset, i sammenheng med et 
helhetlig byutviklingsgrep på sykehuset. 

• Kommunen besitter relativt store areal vest for sykehuset, og det ønskes å finne en løsning i 
planarbeidet hvor disse kan inngå i en helhetlig stedsutvikling, samt nyttes til kommunale 
behov. 

 

4.2 EIENDOMSSTRUKTUR 
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4.3 OMRÅDET I BYEN 
Syd for elva pågår det planarbeid med kommunedelplan for Gulskogen nord som har som 
målsetning å legge til rette for bymessig transformasjon av industriområdene langs elva vest for 
Grønland. Bruene Ypsilon og Øvre Sund bru vil bidra til god kommunikasjon mellom byområdene i 
sentrums randsone mot vest på begge sider av elva. Sykehusområdet ligger svært nær de sentrale 
delene av Bragernes sentrum, men de store grøntdragene, Drammen park og Gamle 
Kirkeplass/kirkegården, gjør at området oppleves som noe adskilt fra sentrums kjerne.    

4.4 KORT HISTORISK UTVIKLING/BYFORM OG KULTURMINNER 
Sykehusområdet har vært løkkeområde for den første bebyggelsen som lå langsmed elva. Etter den 
store bybrannen på Bragernes i 1866 ble det anlagt kvartalsstruktur for Bragernes med langsgående 
hovedgater og tverrgater med vekslende bredder. I denne planen var planområdet fortsatt et 
løkkeområde der hvor det etter hvert ble bestemt at sykehuset skulle lokaliseres. I 1884-87 ble 
sykehuset etablert, med åpning januar 1887. Sykehusanlegget har gjennom tiden gradvis blitt 
utviklet videre ved denne plasseringen langs sydsiden av Bergstien (tidligere Konggata). Høyblokka 
som åpnet i ca. 1981 er det siste markante tilskuddet til denne bygningsmassen. Det er relativt få 
registrerte kulturminner på sykehusområdet, da hoveddelen av sykehuset gjennom tidene har blitt 
kraftig ombygd. Innenfor øvrig del av planområdet er det videre flere enkeltstående 
bevaringsverdige bygninger. Se illustrasjon under. Viktige delområder planområdet grenser til: 

• Bragernes kirkegård,  
• Turveisystemet i Bragernesåsen. 
• Drammen Park, anlagt etter bybrannen i 1866 

 
Tilgrensende kulturmiljøer: 

• Hans Hansens vei. Bevaringsverdig kulturmiljø. Bygd ut i funksjonalismens glansperiode. 
Framstår fortsatt som et sjeldent helhetlig område. Har fått nasjonal status gjennom 
oppføring i riksantikvarens NB!-register. 

• Seebergløkken – «det engelske kvartal». Et boligområde som består av en rekke 
engelskinspirerte og tidstypiske boliger fra 1920 og 30 –tallet. En stor del av disse 
bygningene er i relativt opprinnelig stand. Området er også oppført i NB! registeret. 

• Konggata. I dette området finnes noen av Drammens eldste boligbygninger i form av lave 
laftete tømmerhus i en eller to etasjer, bygget på 1600 og 1700 tallet. 

• Hamborgstrøm. Et villaområde som er regulert og bygget ut etter en helhetlig plan i 1909. 
• Gamle Kirkeplass. Kulturmiljø og branngate som er parkmessig opparbeidet. På 

riksantikvarens NB!-register, som del av Bragernes sentrum.  
 
Dagens gatestruktur følger i stor grad Generalreguleringsplanen fra 1920.  
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4.5 BY- OG LANDSKAPSBILDE  
Bebyggelsen innenfor planområdet ligger i all hovedsak i dalbunnen, men strekker seg noe opp langs 
siden av åsen. Bragernesåsen er et viktig, grønt, landskapselement i bybildet. Mot syd ved parken 
har planområdet åpne utearealer som gir visuell kontakt mellom parken og sykehusområdet, hvor 
høyblokka på sykehuset er et dominerende element i denne synsaksen. 
 
Planområdet består i dag av mange og sammensatte arealer og bygningsvolum tilrettelagt for 
offentlige funksjoner og institusjoner (sykehus og administrasjon, Fylkeshuset, ungdomsskole, 
barnehager), ispedd noe boligbebyggelse. Dette gir også en stor variasjon i skala, hvor en del av 
kvartalene sørvest for sykehuset primært består av bymessig småhusbebyggelse.  
 
Sykehusets volum, særlig høyblokka, dominerer området sterkt i dag, hvor sykehusets 
bygningsmasse fremstår med et relativt tungt preg. Høyblokka er markant og iøyenfallende og er et 
svært synlig bygg i bybildet. Den skiller seg ut fra omgivelsene i by- og landskapsbildet og bidrar som 
«signalbygg» til å skape lokal identitet i planområdet. Mot vest er Fylkeshuset et annet markant og 
høyt formålsbygg hvor det er aktuelt å vurdere endret funksjon i planarbeidet. 

4.6 NATURMILJØ, BLÅGRØNNE STRUKTURER OG OFFENTLIGE ROM 
Sykehusområdet er en viktig del av forbindelsen fra «ås til elv». Sykehuset ligger tett mot åsen, ved 
adkomsten til Spiraltunellen, Hamborgstrømskogen og flere viktige turveisforbindelser som sammen 
utgjør en viktig innfallsport til de bynære rekreasjonsområdene i åsen og Drammensmarka nord. 
Mot syd ligger Drammenselva, og byparken som strekker seg opp mot sykehuset. Grøntforbindelsen 
som strekker seg fra elva, via kulturmiljøet ved Gamle Kirkeplass, Bragernes kirkegård og til åsen, er 
en del av byveven like øst for planområdet. Forbindelsen over elva via gangbrua Ypsilon danner en 
akse som knytter parken sammen med det moderne byområdet Grønland. Sykehusområdet har 
stort potensial som et bindeledd mellom marka i Bragernesåsen og park- og turveissystemet ved 
Drammenselva. I tråd med kommuneplanens grøntstrategi må planarbeidet legge til rette for en 
forbindelse mellom Bragernesåsen/Spiralen og elva som er lett lesbar og har en rekreativ funksjon.  
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Det er i utgangspunktet ikke regulert, eller tydelig definert offentlige rom som har funksjon som 
parker eller torg/byrom innenfor planområdet. Det er imidlertid funksjoner som skole og barnehage 
med lekeareal og skolegård som også fungerer som møteplasser. Sykehusets utearealer har en 
utydelig struktur, hvor kjøreareal og overflateparkering er framtredende. Det er behov for å utvikle 
et nytt system av offentlige rom, med blågrønne strukturer og parkarealer når sykehuset 
transformeres til et byområde.  
 
Kudalsbekken ligger i rør gjennom planområdet, og gir potensial for bekkeåpning som kan bidra til 
blågrønne kvaliteter og tilrettelegging for bedre klimatilpassing.   
 

4.7 SAMFERDSEL  
Sykehusområdet har gode bussforbindelser, knyttet til kollektivstrengen mellom Drammen sentrum 
og Åssiden, og bussforbindelser videre vestover i kommunen. Det er gangavstand til Drammen 
stasjon. 
 
Areal- og transportplan for Buskerudbyen angir sentrale Drammen som et regionalt 
hovedutviklingsområde, ett av fem områder hvor det meste av bolig- og arbeidsplassveksten skal 
finne sted.  
 
Planområdets sentrale plassering og nærhet til attraktive sentrums- og rekreasjonsområder gir stort 
potensial for å tilrettelegge for en kortreist hverdag for gående og syklende, med gode 
opplevelseskvaliteter. Imidlertid er det i dagens situasjon delområder med barriervirkning hvor det 
må vises gode løsninger for å styrke forbindelsene. Innenfor sykehusområdet er det også svake 
forbindelser og relativt lave opplevelseskvaliteter for gående og syklende i øst-vestlig retning, samt 
mellom åsen og elva. Videre er Hauges gate og kirkegården elementer som bidrar med 
barrierevirkning. Dagens gang/sykkelundergang under Hauges gate oppleves som lite attraktiv. 
 
Drammens sykkelstrategi legger opp til styrking av sykkelnettet i øst-vestlig retning i denne delen av 
sentrum, med kobling til regionale sykkelruter. 
 
Området ved spiraltunnelen er en viktig innfallsport til marka, som må ivaretas i planarbeidet. I den 
forbindelse er også betjening av spiralen med buss, og holdeplasser ved innkjøring til spiraltunnelen, 
viktig hensyn. 
 
Børresen skole ligger mot vest i planområdet, og skolevei er derfor et viktig hensyn. 
 

4.8 EKSISTERENDE FUNKSJONER I OMRÅDET  
Drammen sentrum på begge sider av elva er godt tilgjengelig fra planområdet, og området har dermed tilgang 
til et variert service- og handelstilbud. Planområdet er i stor grad omkranset av boliger, hovedsakelig i form av 
småhus. I syd, langs Hauges gate og ved Vinjes gate er det en del næringsbebyggelse, med blant annet 
dagligvarebutikk, noe tjenesteyting og legevakt. Boområder mot vest og nord (Underlia, deler av Øren) har 
viktige forbindelser gjennom planområdet på vei mot sentrum. Per i dag er det lite kommersiell aktivitet eller 
andre publikumstilbud som henvender seg til disse brukerne av området. 

Innenfor avgrensningen er det sykehuset, som etter planen skal opphøre i ca. 2025, den dominerende 
funksjonen. Det er Buskeruds største arbeidsplass med over 2500 ansatte. I tilknytting til sykehuset er det 

administrasjons- og kontorlokaler for Vestre Viken Helseforetak. Disse arbeidsplassene er i hovedsak lokalisert 
i bebyggelse mellom Konggata og Heyerdahls gate, som er kvartaler med sammensatt bebyggelse, bestående 
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av kulturminner, næringsbygg og ulike boligtyper. Sykehusområdet består også av store arealer til 
flateparkering.  

Helt mot vest i planområdet ligger Fylkeshuset, som huser Fylkeskommunen og rommer ca. 550 
arbeidsplasser, som vurderes relokalisert i forbindelse med regionreformen. 

Innenfor planområdet finnes det to barnehager og en ungdomsskole. Det er behov for å videreutvikle den 
sosiale infrastrukturen for barn og unge, med bakgrunn i forventet bolig- og befolkningsvekst, og 
boligutviklingen som skal utredes i områdeplanen. 

Det er kort avstand mellom planområdet og Universitetet, Campus Drammen, ved Papirbredden i forlengelsen 
av Ypsilon på Strømsøsiden av elva. Studentsamskipnaden har nylig oppført studentboliger ved Øvre Sund, 
disse ligger tilgrenset planområdet mot vest på sydsiden av Hauges gate. 
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5 PLANENS INNHOLD OG HOVEDFORMÅL 

5.1 MÅL MED PLANARBEIDET 
 

Hovedmålsettingen er å transformere sykehusområdet med omgivelser til et attraktivt byområde 
med: 

• En ny sammenhengende struktur av attraktive byrom, parker/blå-grønne strukturer og 
forbindelser som bidrar til å styrke områdets koblinger til tilliggende områder, mot sentrum, 
og mellom elva og marka. 

• Urbane boliger med variasjon i størrelse og typologier som inngår i sammenhenger som gjør 
boligtilbudet attraktivt for et bredt spekter av befolkningen, også for unge og barnefamilier. 

• Utvikling som bidrar til gode bo-, bruks- og oppholdskvaliteter for barn og unge nær 
sentrum. 

• Sikrer anledning for utvidelse og videreutvikling av sosial infrastruktur 
• Nye funksjoner, tilbud og arealbruk som bidrar til å komplettere sentrum, og som bidrar til å 

utvikle et attraktivt byområde som er interessant å oppsøke. 
• Videreutvikling av gatenettet, hvor mobilitet og gatebruk sees i sammenheng for å 

tilrettelegge for nye boligområder som er trafikksikre, prioriterer gående og syklende, samt 
legger til rette for grønn mobilitet, og at flere kan gå og sykle i hverdagen. 

• God klimatilpassing, med bekkeåpning og andre elementer som bidrar til åpen 
overvannshåndtering  

I planarbeidet skal disse ambisjonene konkretiseres gjennom å fastlegge:  

Hovedstrukturer og lokalisering knyttet til blågrønnstruktur, gatestruktur, samt teknisk- og sosial- 
infrastruktur. Herunder definere de viktigste offentlige rommene og deres rolle og funksjon. Videre 
skal planen definere byggeområder og hvilke hovedformål disse skal ha. Områdets tilknytning og 
forbindelser til øvrig bebyggelse og overordnet grønnstruktur skal også inngå i planarbeidet. 
Innenfor byggeområdene skal planen:  

• gi anbefalinger om bebyggelsesstruktur, tetthet og høyder, uten at dette 
detaljplanlegges. Der det er hensiktsmessig kan enkelte felt detaljplanlegges.  

• legge til rette for en variert boligtypesammensetning som sikrer at området har et 
variert boligtilbud for ulike typer husholdninger, og mennesker i alle livsfaser. Det skal 
vektlegges å tilrettelegge fysiske løsninger som bidrar til gode urbane boliger for 
barnefamilier. 

• Legge til rette for boliginnovasjon gjennom at det åpnes for, eller sikres, deleløsniger. 
• Legge til rette for at området i stor grad kan betjenes med grønn mobilitet, og at 

gatenett og gatebruk i delområder som er prioritert for myke trafikanter. 
 
 

Strategisk del 
Parallelt med planarbeidet, skal det arbeides med strategisk del nevnt i avsnitt 2.4. Denne 
strategiske delen vil omfatte temaene bærekraft, mobilitet og boliginnovasjon. Målet er å avklare 
kommunens og private grunneieres ambisjonsnivå og «innsatsmidler» innen disse temaene i løpet 
av planprosessen, slik at premissene for videre arbeid er avklart ved vedtak av planen. 
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5.2 PRINSIPPER FOR UTVIKLING AV OMRÅDET 
 

5.2.1 Parallelloppdrag/mulighetsstudie gjennomført våren 2019 
Som nevnt innledningsvis gjennomførte Drammen kommune og Vestre Viken HF i samarbeid et 
parallelloppdrag våren 2019 for å få utforsket et bredt spekter av muligheter for utvikling og 
etterbruk av sykehusområdet. I tråd med programmet for parallelloppdraget viser det innleverte 
materialet løsninger for viktige overordnede fysiske elementer som bekkeåpning, nye offentlige rom, 
komplettering av gatenettet, men viser også at det er nødvendig med en områdevis drøfting av 
lokalisering og videreutvikling av sosial infrastruktur. Det er videre vist at en helhetlig tilnærming gir 
mange fordeler for å legge til rette for en kvalitativ boligutvikling i tett by. 
 
Det er gjennomført en evaluering som vurderer løsninger og prinsipper fra parallelloppdraget, som 
ble fremmet i bystyret i tidligere Drammen kommune den 03.09.2019, sak 145/19. Saksframlegget 
redegjorde for anbefalinger fra gjennomført parallelloppdrag for sykehusområdet med omgivelser. 
Det ble vedtatt at disse anbefalingene legges til grunn for oppstart av en områdereguleringsprosess 
etter plan- og bygningsloven §12-2. Vedlagt saksframlegget var vurderingskomiteens 
evalueringsrapport fra parallelloppdraget som gir utfyllende oversikt over materialet fra 
parallelloppdraget.  
 

5.2.2 Utviklingsprinsipper for en områderegulering, 
- Prinsipper fra evaluering av parallelloppdraget, sak 145/19, 03.09.2019 

 
 

 
Perspektiv av bekkeåpning på sykehusområdet, ill.: Dronninga landskap, Civitas, Arkitema, Cowi 

Bekkeåpning (Kudalsbekken)  
Åpning og videreføring av bekker gjennom området vil kunne skape flere positive synergier: 
håndtering av overvann, vann brukt som romdannende og styrende element for ny bystruktur, økt 
trivsel og opplevelsesverdier. Det vises her spesielt til en gjenåpning av Kudalsbekken og en 
sammenføying av mindre bekker fra området Hamborgstrøm og Spiralen til et større bekkeløp.  
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Byromkonseptet «den aktive loopen», ill.: Norconsult, Nordic 

Utvikling av nye byrom  
Når området bygges ut, er det behov for nye møteplasser, leke- og uteoppholdsarealer, herunder 
også offentlige parkarealer innenfor området. «Aktivitetsloopen» er anbefalt som et samlende 
konsept for å forbinde den vestre delen av planområdet med elva (fylkeshuset-Øvre Sund), i tillegg 
til å forbinde sykehusområdet og Drammen park. Loopen tar utgangspunkt i den eksisterende 
grønnstrukturen og kobler på byrom i forskjellig skala med variert program som skal stimulere til 
aktivitet, sosiale interaksjoner, rekreasjon og avkobling.  
 
I tillegg er det pekt på at det må arbeides videre med å finne gode løsninger for tilknytningen opp 
mot marka og Spiralen som er en viktig nord-sør forbindelse. Her er det utfordringer med håndtering 
av stigende terreng og trafikkhensyn.  
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 Diagram Drammenskvartalet 2.0, ill.: Norconsult, Nordic 

  
Komplettering av dagens gatenett/kvartalsstrukturen  
Det er anbefalt at kvartalsstrukturen for området utvikles basert på en komplettering av 
eksisterende gatenett. Samtidig som kvartalsstrukturen gjennom dette forsterkes, er det også 
mulighet for å åpne for forbindelser som mangler i området. Det bør i denne sammenheng 
undersøkes om «Drammenskvartalet 2.0» fra parallelloppdraget kan ligge til grunn for utvikling av 
kvartalsstrukturen. Dette gir en organisering hvor bilene kjører på utsiden og de indre gatene er 
skjermede boliggater som kan brukes til lek og opphold. Det pekt på at dette kan gi gevinster i form 
av god anledning for sosial interaksjon i boligkvartalene, ved å det etableres et hierarki av snarveier 
og forbindelser. 
 
 
 

 
 Konsept for plassering av «mobilitethubs», ill.: Norconsult, Nordic 
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Sentrumsnær boligutvikling sett i sammenheng med mobilitet 
I parallelloppdraget er det undersøkt hvordan det kan legges til rette for variert boligtilbud og 
boliginnovasjon. Ett særlig fokusområde har vært å tilrettelegge boliger for barnefamilier og «barn i 
by». Besvarelsene peker på at potensialet for å oppnå dette er nært knyttet til å legge til rette for en 
helhetlig struktur og mobilitetsløsning hvor enkelte gater, eller delområder prioriteres for opphold 
og myke trafikanter – som nevnt i punktet over om «Drammenskvartalet 2.0». For barn og unge gir 
dette en trygg aksjonsradius ved boligen med gode nærmiljøkvaliteter, noe som ellers kan være 
vanskelig å tilrettelegge i sentrum hvor fortetting i stor grad skjer på enkelteiendommer/kvartal, 
uten at nærområdet for øvrig har kvaliteter som gjør boligene attraktive for barnefamilier. 
Etablering av såkalte mobilitetshubs slik det er anbefalt, legger til rette for deling av ulike typer 
fremkomstmidler som kan gi husholdningene mer fleksibilitet rundt behov for å eie egen bil. 
En helhetlig løsning for bolig og mobilitet på områdenivå kan løse flere andre utfordringer knyttet til 
boliger i sentrum. Kombinasjonen av gatebruk og mobilitetshubs kan gi større fleksibilitet for 
boligutviklerne i gjennomføringsfasen, eller til valg av løsninger i det enkelte boligprosjekt. Dette kan 
bidra til større variasjon av boligtyper i området, samt gi et fleksibelt rammeverk for boliginnovasjon. 
Eksempelvis er det vist at småskala infill-prosjekter kan være en tilnærming for ledige og kommunale 
tomter i småhuskvartalene, hvor utvikling over tid er et viktig aspekt for å ivareta eksisterende 
bomiljø. Ved at det er sikret tilgang til mobilitetshubs og attraktivt nettverk av leke- og 
uteoppholdsareal i nærheten av boligen, kan den enkelte infill-tomt nyttes for optimalisering av 
boligfunksjonen. Det er videre vist hvordan dette kan legge til rette for trinnvis utvikling, noe som 
igjen åpner muligheten for større variasjon i aktører og prosesser som gir variasjon i boligtypene og 
bolig- og eierskapsmodellene.  
 
 

 
Torg med flerfunksjonelt bo- og omsorgssenter, ill.: Dronninga landskap, Civitas, Arkitema, Cowi 

 
Sosial infrastruktur – helse/sosial, skoler, barnehager 
Skal området oppnå kvaliteter innenfor trivsel, helse og gode bomiljø må området tilrettelegges med høyere 
grad av sosial infrastruktur for den økte befolkningsgruppen. For å oppnå en høyere andel barnefamilier i 
sentrum, må også forholdene ligge til rette for at det skal være attraktivt for denne gruppen å bosette seg her. 
Behovet for arealer for offentlig sosial infrastruktur vil derfor måtte sees i sammenheng med den planlagte 
boligmassen. Området skal også kunne betjene befolkningen som en del av sentrum. 

Gjennom parallelloppdraget er det vist løsninger for innpassing av en ny eller utvidet skole i forbindelse med 
fortettingen av området. Ved å legge til rette for flerfunksjonelle bygg, også formålsbygg, er det vist at dette 
kan utløse synergier som gjøre at innendørs- og uteoppholdsarealene kan få mer bruk i løpet av døgnet. At 
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både skolegårder og skolebygg kan benyttes i større grad også etter skoledagens slutt som sosiale møteplasser 
og aktivitetsarenaer i byen, bidrar til å gi bygningene og uterommene en merverdi.  
Plassering av disse funksjonene vil bli viktig. I parallelloppdraget er det sett på sammenhengene mellom trygg 
skolevei og at uteoppholdsarealene også kan knyttes tettere sammen mot større flerbruksområder. Mot nord i 
planområdet er det vist flere gode løsninger for plassering av skole og utvidelse av skolekapasitet i et 
trafikksikkert og attraktivt bymiljø, eventuelt også sammen med flerbrukshall. Plassering og dimensjonering av 
skolebygg må utredes nærmere i det videre arbeidet.  
 
Noen av teamene har også, med utgangspunkt i mulighetsstudiet for utvikling av helse og omsorgsdistriktene 
(se Bystyresak PS 0163/18, 30. oktober 2018, vedlegg 7), pekt på mulighetene til å legge inn et element med 
utvikling av et bo- og servicetilbud for eldre, og på den måten ta med seg noe av helsedimensjonen av 
områdets identitet  
 
 

5.2.3 Andre forhold knyttet til nye funksjoner belyst i parallelloppdraget, og som bør 
legges til grunn for planarbeidet:  

 
Et godt grep som bør undersøkes nærmere i planarbeidet er å utvikle et flerfunksjonelt byområde langs 
Hauges gate, og sammensatte boligområder med tilhørende funksjoner (skole, barnehage) mot nord. Dette 
sikrer bymessige sammenhenger og utnyttelse av den gode kollektivdekningen i Hauges gate, samtidig er det 
positivt at boligområdene mot nord får en mer skjermet plassering, og likevel nærhet til byliv.  Kombinasjonen 
av boliger og skoler, og ev flerbrukshall mot nord har potensial for å skape positive synergier mellom disse 
funksjonene i et trafikksikkert og attraktivt bymiljø. 
 
Høyblokka har en meget sentral plassering i aksen av offentlige rom fra mark til park. Hvis høyblokka 
videreføres er det viktig å aktivisere basen og tilliggende uteareal med felles, sosiale og utadrettede program. 
Dette er også viktig for å unngå høyhusbebyggelse med et drabantbyliknende preg. Toppetasjen og eventuell 
takterrasse bør vurderes for offentlig tilgjengelige funksjoner, og dette har et potensiale for å bli en attraksjon 
på Bragernes. 
 
Boligbasert utvikling med høy tetthet av boliger gir potensial for å utvikle innovative felles- og deleløsninger 
knyttet til boligene og til områdets tjenesteyting og sosiale infrastruktur. Dette kan bidra til et variert 
utadrettet tilbud som gjør at området er attraktiv for beboerne, men som også attraktivt å oppsøke, med 
tilbud som interessant og relevant for flere brukergrupper, både innenfor planområdet og for kommunen for 
øvrig. Bruk av førsteetasjene og variasjon av funksjoner bør således sees i sammenheng med å utvikle en 
bymessig struktur som med gode offentlige rom og forbindelser, slik at området ikke oppleves for privat selv 
om området utvikles med vekt på boliger. Funksjoner og arealbruk som bidrar til tilstedeværelse og bruk 
gjennom døgnet er et viktig element for å bidra til sosial trygghet i relativt tette sentrumsområder. 
 
Gjenbruk av bygningsmasse er et tema i planarbeidet. I parallelloppdraget er det vist potensial for at 
permanent eller midlertidig gjenbruk av bygg kan gi attraktive lokaler for gründermiljø, 
kompetansearbeidsplasser eller for sirkulærøkonomi. Nærmere avklaring og undersøkelse vedrørende 
eksisterende byggs egnethet og potensial for ulik bruk, kan derfor spille inn på fordelingen av funksjoner i 
området.  
 

5.3 ALTERNATIVER 

5.3.1 0-Alternativet – (sammenligningsalternativet) 
Konsekvensene av en plan framkommer ved at man beregner eller vurderer forventet tilstand etter 
gjennomføring av planen mot forventet tilstand hvis planen ikke gjennomføres. Den forventede tilstanden hvis 
planen ikke gjennomføres kalles 0-alternativet eller sammenlikningsalternativet.  
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Figur: reguleringsstatus for området  

Sammenlikningsalternativet utgjøres av en utvikling basert på gjeldende regulering innenfor kommuneplanens 
periode. Når det gjelder sykehusområdet forutsettes det i 0-alternativet at dagens etablerte bebyggelse og 
bruk legges til grunn. Dette innebærer at ytterligere videreutviklingsmuligheter for sykehuset i gjeldende 
reguleringsplan for Buskerud sentralsykehus, ikke skal legges til grunn for 0-alternativet. Det er allerede 
bestemt at sykehuset skal flyttes, det er derfor ikke et realistisk utviklingstrekk i 0-alternatinvet å legge til 
grunn realisering av resterende utbyggingspotensial innenfor reguleringsplan for Buskerud sentralsykehus. 
 
Innenfor planområdet gjelder følgende reguleringsplaner:  

• reguleringsplan for Buskerud sentralsykehus, 30.10.2001 
• reguleringsplan for Hauges gate 89/nytt fylkeshus, 27. nov. 1973 
• Reguleringsplan for Bragernesåsen og Hamborgstrømskogen - Drammen kommune, 27.05.2008 
• REGULERINGSPLAN FOR VEGKRYSSET KONGGATA – SPIRALEN/ REGULERINGSPLAN FOR KRYSS 

KONGGATA - SPIRALEN. MINDRE VESENTLIG ENDRING AV PLANSTADFESTET 12.03.1975 
• HAUGESGATE 89, NYTT FYLKESHUS, 27.11.1973 
• REGULERINGSPLAN FOR SENTRUMSRING PARSELL BRAGERNES, DEL 2A FJELLTUNNELL / 

REGULERINGSPLAN FOR DEL 1, BRAKERØYA SENTRUMSRING, PARSELL BRAGERNES, 18. feb. 
1997 

 
Planområdet er også omfattet av kommunedelplan for sentrum, med unntak av arealene ved 
Spiraltunnelen/Eivind Olsens vei. 
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5.3.2 Alternativ 1 
Alternativet er basert på evalueringen, og anbefalinger fra parallelloppdraget. Det vises til pkt. 4.2, 
med utfyllende informasjon om prinsipper for utvikling av område.  Hovedgrep og 
utviklingsprinsippene for alternativ 1: 

Nytt system byrom og blågrønne strukturer: 
• Det etableres bekkeåpning (kudalsbekken), en ny blågrønnstruktur som knyttes til nye 

offentlige rom, og videreutvikling av områdets system av grønne rom. Bekkeåpning skal sees 
i sammenheng med en styrket forbindelse mellom parken og marka/spiralen.   

• «Aktivitetsloopen» som et samlende konsept for å forbinde den vestre delen av 
planområdet med elva. Videre integreres «loopen» med til aksen fra park til mark. 
Konseptet tar utgangspunkt i den eksisterende grønnstrukturen og kobler på byrom i 
forskjellig skala med variert program som skal stimulere til aktivitet, sosiale interaksjoner, 
rekreasjon og avkobling  

 
Komplettering av dagens gatenett/kvartalsstrukturen - forbindelser 

• Kvartalsstrukturen for området utvikles basert på en komplettering av eksisterende 
gatenett. 

• Legge til rette for kvartalstruktur med delområder som er fotgjengerprioriterte og kan nyttes 
til variert bruk, lek og opphold – som vist i konseptet Drammenskvartalet 2.0. 

• Styrke forbindelsene for gående og syklende til området, og gjennom området. Det skal vies 
et særskilt fokus å finne en god overgang mot Hauges gate / mot parken. Både for å styrke 
forbindelsen mot sentrum og parken. 

 
Bebyggelse 

o Det skal vurderes økte byggehøyder og potensial for infill for deler av eksisterende 
boligkvartal.  

o For øvrig skal det vurderes fortetting med bybebyggelse, primært i kvartalsstruktur  
o Tålegrenser for ny bebyggelse utredes i planarbeidet.  
o Høyblokka på sykehuset: det skal vurderes videreføring av høyblokka, ved at blokka 

transformeres og konstruksjonen gjenbrukes. Dersom det er mulig å gjenbruke blokka må 
det utredes mulige gevinster for klimagassutslipp ved gjenbruk, opp mot å erstatte blokkas 
areal med nybygg. 

 
Sentrumsnær boligutvikling sett i sammenheng med mobilitet 

• En helhetlig løsning på områdenivå hvor bebyggelse, gater og mobilitetsløsning er sett i 
sammenheng for å oppnå delområder prioritert for opphold og myke trafikanter – som 
nevnt i punktet over om «Drammenskvartalet 2.0».  

o Undersøke om etablering av mobilitethubs kan bidra til delområder prioritert for 
opphold og myke trafikanter, samt legger til rette for deling av ulike typer 
fremkomstmidler som kan gi husholdningene mer fleksibilitet rundt behov for å eie 
egen bil. 

Videreutvikling av sosial infrastruktur – helse/sosial, skoler, barnehager: 
• Avsette areal for utvidelse for videreutvikling av sosial infrastruktur. Blant annet skole og 

barnehage, med tilhørende anlegg.  
 
Funksjoner 

o Utviklingskonseptet har hovedvekt på boliger. Området må videre utvikles som et attraktivt 
byområde med tilbud, funksjoner og tjenester for å bidra med innslag av aktivitet og 
bymessige bylivskvaliteter. Det må utredes i det videre planarbeidet må det gjennom 
handelsanalyse vurderes hvordan dette kan etableres, på en måte som kompletterer 
Drammen sentrum.   



   
 

30 
 

o Området programmeres med variasjon i funksjoner og arealbruk som bidrar til 
tilstedeværelse og bruk av området gjennom dagen/kvelden, for å bidra til trygge offentlige 
rom. 

o Bruk av førsteetasjene og variasjon av funksjoner sees i sammenheng med å utvikle en 
bymessig struktur som med gode offentlige rom og forbindelser, slik at området ikke 
oppleves for privat selv om området utvikles med hovedvekt på boliger.  

 
 

6 FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 

6.1 GENERELT  
Hensikten med en konsekvensutredning er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser en 
utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg.  

Dette kapittelet gir en beskrivelse av de forhold som anses som vesentlige i plansaken, og som bør 
utredes nærmere som del av planarbeidet. Fokuset i planprogrammet og utredningene iht. 
forskriftens § 5 skal være på relevante rammer og krav i § 7 og vedlegg IV. Målet er å få frem 
nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap.  

Konsekvensutredningen skal belyse sannsynlige virkninger av planen i forhold til relevante planer, 
målsettinger og retningslinjer. Det skal redegjøres for hva som kan gjøres for å tilpasse tiltaket til 
omgivelsene, og for å forhindre eller avbøte skader og ulemper.  

Konsekvensutredningen skal også redegjøre for drøftinger og avveiinger som begrunner valgt 
løsning, bl.a. gjennom å dokumentere varianter av eksempelvis høyder, bebyggelsesstruktur, 
trafikkløsninger, byrom (system- og oppholdskvaliteter) som vurderes underveis i prosessen. Det 
skal redegjøres for hvordan disse forholdene påvirker hverandre i avveiningene som gjøres.  

Det skal også gis en nærmere vurdering av ytterligere utredningsbehov i senere planfaser. 

Utredningen skal belyse planens konsekvenser for relevante influensområder for de ulike temaene, 
særlig gjelder dette forhold til trafikk.  

Metodene som skal benyttes er:  

- Redegjørelse (dvs. tekstlig oppsummering av grunnlaget) 
- Vurdering (tekstlig vurdering av temaet, eventuelt med illustrasjoner) 
- Simulering / beregning (eventuelt ved hjelp av egnet programvare) der det er 

relevant 

Grunnlag / kilder for utredningene kan være:  

- Eksisterende data som innhentes 
- Ny registrering/ kartlegging 

Planprogrammet fastsettes av Drammen kommune etter at høringsuttalelsene er mottatt og 
vurdert.  

Det understrekes at temaene som er beskrevet under er de som vurderes som beslutningsrelevante iht. til 
forskrift om konsekvensutredninger. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke temaer som skal 
undersøkes i planprosessen, og hvilke temaer som skal utredes i henhold til Forskrift om 
konsekvensutredning. Andre tema og konsekvenser av planforslaget vil belyses på vanlig måte gjennom 
planbeskrivelsen som følger planforslaget. 
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6.2 BYUTVIKLING 
 

6.2.1 Byutvikling - Hvordan utvikling av planområdet påvirker omkringliggende områder 
Mål/ problemstilling Planområdet ligger i sentrum med god kollektivdekning, korte avstander 

til sentrumsfunksjoner og handel-, kultur- og servicetilbud, gangavstand 
til togstasjon. Areal- og transportplan for Buskerudbyen angir sentrale 
Drammen som et regionalt hovedutviklingsområde, ett av fem områder 
hvor det meste av bolig- og arbeidsplassveksten skal finne sted.  
 
Planforslaget legger til rette for fortetting av planområdet, med et 
utviklingsprinsipp basert på komplettering av gatenettet/bymessig 
kvartalsstruktur. Ny bruk skal legge til rette for bymessige boligområder, 
samt en programsammensetning som gir et attraktivt byområde, med en 
balansert funksjonssammensetning som bidrar til å komplettere 
sentrum.  

Det skal undersøkes En gjennomføringsstrategi med placemaking/områdemodningstiltak 
allerede i planfasen, se pkt. 6.4.2 

I planforslaget skal det 
redegjøres for: 

 
• Hvilke konsekvenser en slik fortetting har for Drammen sentrum - 

planområdets rolle i forhold til eksisterende sentrumsfunksjoner 
(Bragernes og Strømsø). 

• Kartlegge planområdets bymessige kontekst  
• Planområdets programsammensetning og bystruktur 
• Funksjoner, kvaliteter og offentlige rom, som bidrar til å utvikle 

området som en attraktiv del av nærmiljøet og sentrum. 
 

Metode Tekstlig vurdering med illustrasjoner. 
 

6.2.2 Byutvikling - Konsekvenser for nærområdet 
Mål/ problemstilling Planområdet skal ‘veves sammen’ med omkringliggende områder både i 

form av gang- og sykkelforbindelser, gatenett og sammenhenger av 
grønne forbindelser. Forbindelsen ås til elv styrkes, og knyttes til 
bekkeåpning av Kudalsbekken. Planområdet utvikles basert på en 
komplettering av eksisterende gatenett/kvartalsstruktur. Det er behov for 
å utvikle nye park- og byrom knyttet til transformasjonen av området.  
 
Det skal vektlegges å ivareta eksisterende bomiljø 

I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Stedsidentitet  
• Bebyggelsesstruktur  
• Typologier  
• Boform 

Det skal undersøkes En gjennomføringsstrategi med placemaking/områdemodningstiltak 
allerede i planfasen, se pkt. 6.4.2 

Metode Variert faglig analyse av tiltakets innvirkning på nærmiljøet, med 
konsekvenser på gateplan og tilliggende bebyggelse. Tekstlig vurdering 
med beskrivelse og begrunnelse for løsning, illustrasjoner, volumanalyser 
og diagrammer.  
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6.3 BYFORM OG LANDSKAP 
6.3.1 Byform og landskap, nær- og fjernvirkning 
Mål/ problemstilling Området skal hensynta overgangen mot tilgrensende registrerte 

kulturmiljøer. Registrerte kulturminner innenfor planområdet hensyntas, 
iht. føringer i kulturminneplanen og kommuneplanen.  
Områdets tåleevne i forhold til tetthet, utnyttelse og høyder skal vurderes 
opp mot omkringliggende bebyggelse, eksisterende boliger som 
videreføres, samt fjernvirkningen av grepet.  
Det skal legges til rette for bymessig fortetting i området. Høyere 
bebyggelse kan endre de lokalklimatiske forholdene omkring (sol / skygge, 
vind) som igjen kan påvirke oppholdskvaliteten i byrommene, eller for 
eksisterende og tilliggende boliger. 
Etterbruk av høyblokka skal vurderes i planarbeidet. Det skal vurderes om 
høyde, og utstrekning av volumet skal videreføres. 
 
 

I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Bylandskapet 
• Hvordan planforslaget påvirker og endrer by- og landskapsbildet, med 

nær- og fjernvirkning.  
• Hvordan en utbygging i med fortetting og økte byggehøyder vil påvirke 

kvaliteten av omkringliggende uterom med hensyn til sol- og 
skyggevirkninger, samt vindforhold. 

• Områdets grøntstruktur skal supplere og binde sammen eksisterende 
grønne kvaliteter. -Kartlegge eksisterende grønnstruktur og forbindelser. 

• Konsekvenser for kulturminner. 
 

Det skal undersøkes • Høyblokka på sykehuset: undersøkelse som viser virkning for byform og 
landskap (fjern og nærvirkning), samt sol/skygge, ved å fjerne 
høyblokka. I tillegg skal undersøkelsen vise virkning av at høyden er 
kraftig redusert. 

Metode • Tekstlig vurdering med beskrivelse og begrunnelse for løsning, 
illustrasjoner, volumanalyser og diagrammer. 

• Illustrasjoner og fotomontasje (3D-illustrasjoner) som viser hvordan 
fortettingen oppleves fra ulike standpunkter (fjern- og nærvirkning). 
Illustrasjonene skal vise både planforslaget og eksisterende situasjon. 

• Tekstlig redegjørelse for konsekvenser med hensyn til nær- og 
fjernvirkning. 

• Sol- og skyggeanalyser utarbeidet på grunnlag av 3D tegneprogrammer 
som viser situasjonen ved vintersolverv, vår- og høstjevndøgn og 
sommersolverv. Skyggevirkninger skal vurderes for ulike klokkeslett, for 
eksempel kl. 09, 12, 15, 18 og 21, justert for sommertid. 

• Vindforhold og planforslagets påvirkning på luftstrømmer. Simulering av 
vindhastigheter for utvalgte vindretningene med spesielt fokus på 
kritiske områder som plasser og innganger. Resultatene sammenholdes 
med komfortkriterier for vind og klima. 

• Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse), for planområdet med 
influensområde, som et supplement til foreliggende DIVE analyse på 
Bragernes. Vurderinger i tilleggsnotatet skal settes i en helhetlig 
sammenheng med den foreliggende DIVE analysen for Bragernes. 

• Vurderinger av kulturminneverdier, som et supplement til foreliggende 
kommunalt registrerte kulturminner. - herunder en vurdering av 
sykehusbebyggelsens kulturminneverdier, og vurderes hvordan gjenbruk 
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eller ombygging kan bidra til å tilføre delområdet tidsdybde og 
stedsidentitet. 

• Kulturminner - Etterreformatorisk, arkeologisk bygrunn: 
stedsanalyse/oversikt over funnpotensial for områder med bevarte 
kulturminner under bakken. 

 

 

6.4 BYROM OG SAMMENHENGER 
6.4.1 Byrom og sammenhenger 
Mål/ problemstilling Kommuneplanens arealdel fremhever at ny bebyggelse bør programmeres 

på en slik måte at de genererer byliv og skaper nye, betydningsfulle 
plassrom. 
 
Det skal undersøkes om konseptet «den aktive loopen» kan legges til 
grunn for utvikling av nytt system av offentlige rom. Loopen tar 
utgangspunkt i den eksisterende grønnstrukturen og kobler på byrom i 
forskjellig skala med variert program.  
Planområdet utvikles basert på en komplettering av eksisterende 
gatenett/kvartalsstruktur. Videre skal det tilrettelegges til styrket 
forbindelse fra ås til elv, med bekkeåpning knyttet til det nye systemet 
offentlige rom/parkrom. 
 
Overgangen og forbindelsen til sentrum/parken ved Hauges gt styrkes 
gjennom bymessig utforming av gateanlegg og området som bedrer 
tilgjengelighet på gateplan og tilrettelegger for flerfunksjonell 
programmering og innslag av utadrettet virksomhet.  
 

I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Det skal utarbeides en enkel stedsanalyse som gir grunnlag for å vise 
hvordan planforslaget bidrar til å utvikle god byromstruktur i området. 
Videre skal det redegjøres for hvordan funksjoner i bebyggelsen og 
utformingen av utearealer kan bidra positivt til utviklingen av stedet og 
være et tilbud i nærområdet, og bidra til å utvikle systemet av offentlige 
rom i sentrum 

• Oppholdskvaliteter byrom (se også punkt 5.2.1). 
• Opplevelseskvaliteter byrom (brukskvalitet, barrierevirkninger, 

tilretteleggelse av byrom for byliv og aktiv bruk). 
• Funksjonelle og visuelle forbindelser / sammenhenger herunder 

planforslagets funksjonelle 
• Kantsoner  
•  Koblinger/forbindelser blågrønn struktur  
• Fordeling av ulike kategorier uteoppholdsareal  
• Hvordan planen ivaretar hensynet til utbyggingsetapper slik at planen 

tilfører bydelssenteret kvalitet i hele utbyggingsperioden. 
• Definere utbyggingsetapper  
• Utrede mulighet for midlertidige forbindelser gjennom området  

 
Metode Variert faglig analyse av tiltakets innvirkning på nærmiljøet, med 

konsekvenser på gateplan og tilliggende bebyggelse. Tekstlig vurdering 
med beskrivelse og begrunnelse for løsning, illustrasjoner, volumanalyser, 
Kantsonestudier og diagrammer. 
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6.4.2 Byrom og sammenhenger – tilrettelegging for midlertidig bruk i utbyggingsetapper 
Mål/ problemstilling Planen skal kunne tilføre området og omgivelsene kvalitet i hele 

utbyggingsperioden. Forhold for gående og syklister skal hensyntas. 
Midlertidige løsninger for adkomst(er) og parkering skal løses. Sikkerhet i 
forhold til trafikk og anleggsområder skal ivaretas.  
 

Det skal undersøkes En gjennomføringsstrategi med placemaking/områdemodningstiltak 
allerede i planfasen, som kan bidra til å introdusere endringen, samt 
aktivisering av området i gjennomføringsfasen. 

• Kartlegge interessen blant innbyggere og aktører for å bidra 
deltagelse i å utforme, drive og bruke de midlertidige tiltakene.  

• Om uttesting av ny bruk gjennom placemaking kan gi innsikt til 
planarbeidet om hvilke funksjoner/tilbud/bruk som ønskes 

• Om placemaking nyttes som en kontaktflate for dialog om 
planarbeidet 
 

Metode: gjennomføring av midlertidige tiltak i planfasen, rapport. 
I planforslaget skal det 
redegjøres for: 

• Hvordan planen ivaretar hensynet til utbyggingsetapper slik at planen 
tilfører området kvalitet i hele utbyggingsperioden. 

• Definere utbyggingsetapper, og tilrettelegging for midlertidige tiltak/ 
placemaking i forbindelse med utbyggingsetapper.  

• Vurdere midlertidige tiltak som kan bli permanente i videre utvikling av 
området  

• Utrede mulighet for midlertidige forbindelser gjennom området  
• Vurdere stedskvaliteter for nye og eksisterende boliger  

Metode Rapport som beskriver plan for gjennomføring, plan for etappevis 
utbygging, ideskisser for midlertidige tiltak/placemaking. 

 

6.5 MOBILITET 
6.5.1 Mobilitet: Overordnet/helhetlig mobilitetskonsept for planområdet 
Mål/ problemstilling Det skal legges til rette for utstrakt bruk av sykkel- gange og kollektiv 

fremfor privatbil. Forbindelsene for gående og syklende skal styrkes i-  og 
gjennom området, og det skal tilrettelegges for et attraktivt gatemiljø for 
gående og syklende. Trafikksikkerhet og tilgjengelighet skal prioriteres. 
Gatebruk, sammen med nytt system av offentlige rom, skal bidra til at det 
kan etableres fotgjengerprioriterte, trafikksikre soner, som er trafikksikre 
for barn og andre myke trafikanter. Det skal legges opp til et kjøremønster 
som legger til rette for denne type gatebruk. 

Det skal undersøkes 
(strategisk del) 

Det skal undersøkes om det kan etableres større bilfrie soner (unntatt for 
nød/nytte) knyttet til utvikling av nye offentlige rom og komplettering av 
gatenettet – for å gi barn en trygg aksjonsradius ved boliger, samt boliger 
med trafikksikker og attraktivt tilgang til et variert tilbud uteoppholdsareal 
og funksjoner. Etablering av slike bilfrie soner skal sees i sammenheng 
med lokalisering av mobilitethubs/parkering. 

I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Det skal vurderes om konseptet Drammenskvaralet 2.0 kan benyttes 
som utgangspunkt for utvikling av kvartalsstrukturen – kvartaler 
organisert slik at bilene kjører på utsiden og de indre gatene er 
skjermede boliggater som kan brukes til lek og opphold. De trafikale 
effektene av et slikt trafikkmønster utredes. 
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• For å danne vurderingsgrunnlag for konsekvenser av planforslaget må 
det foretas en kartlegging av dagens vegsystem og trafikksituasjon i 
regional og lokal sammenheng herunder forholdet til sykkelnett. 

• Det skal utarbeides en trafikkanalyse for biltrafikk som redegjør for 
trafikkavvikling, kapasitet og fremkommelighet. 

• Det skal gjøres egne vurderinger av tiltak som kan redusere bilbruk og 
redegjøres for hvordan dette kan sikres i planen  

• Analyse av eksisterende koblinger og eventuell forbedring/supplering av 
disse. Herunder vurdere komplettering av eksisterende gatenett: 
hvordan åpne opp og sikre manglende forbindelser i området? 

- Det skal tilrettelegges for at det er attraktivt, enkelt og lettvint å sykle og 
gå. Herunder tilrettelegging for tilgang til kollektivtransport. 

• Adkomstveier for bil sees i sammenheng med gang- og sykkelnettverk  
•  Hvordan Nød og nytte løses. Varelevering, parkering, og service 

tilknyttet foreslått plangrep. 
• Trafikksikker skoleveg, inklusiv eventuelle tiltak, skal beskrives spesielt. 
• Vurdere forhold og kvaliteter for gående (opplevelse, trivsel, sikkerhet)  
 

Metode • Trafikkanalyse med nåværende og beregnede trafikkmengder, basert på 
Statens Vegvesens gjeldende håndbok, planillustrasjoner og tekstlig 
redegjørelse / vurdering.  

•  Vurdere eksisterende gangnettverk i og rundt området og redegjøre for 
fremtidige behov og løsninger.  

•  Vurdere behov for nye hovedtraséer for fotgjengertrafikk i og gjennom 
området.  

 
6.5.2 Mobilitet: kollektivtransport 
Mål/ problemstilling Å reise kollektivt fra området skal være attraktivt og lettvint. Gode, 

intuitive gang- og sykkelforbindelser til nærliggende kollektivnett 
vektlegges.  
 

I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Hvordan bussenes fremkommelighet påvirkes. Herunder tilrettelegging 
for Buss til spiralen 

• Kartlegge dagens tilbud  
• Planlegge gode forbindelser til holdeplasser.  

Metode Trafikkanalyse, rapport, illustrasjoner.  

 
6.5.3 Mobilitet: Parkering for bil og sykkel 
Mål/ problemstilling Områdets nye beboere skal velge å gå, sykle eller benytte 

kollektivtransport fremfor privatbil. God tilrettelegging for miljøvennlige 
transportmidler skal medføre at etterspørselen etter parkeringsplasser for 
privatbil blir lav. Planforslaget skal inkludere en helhetlig løsning som 
reduserer arealbehovet for bilparkering på bakkeplan.  
 

Det skal undersøkes: 
(strategisk del) 

Om konseptet mobilitethubs kan etableres legger til rette for deling av 
ulike typer fremkomstmidler som kan gi husholdningene mer fleksibilitet 
rundt behov for å eie egen bil. I forbindelse med dette undersøke: 

- Om mobilitetshubber med deling av transportmidler kan gi nye 
beboere redusert behov for å eie bil (redusert parkeringsdekning 
ift. minimumskrav i parkeringsnormen).   
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- Undersøke muligheten for å utforme en strategi med gradvis 
overgang fra en viss andel privat bilhold, til en situasjon der 
mobilitetsbehovet for nye boliger i området løses gjennom 
delingsløsninger i mobilitetshuber. 

- Om delingsløsninger i hubber kan bidra til å avlaste beboere i 
tilliggende områder /eksisterende beboeres behov for å eie egen 
bil. 

- Om mobilitetshubbene kan utformes som konverterbare, fleksible 
konstruksjoner.  – Og om de da delvis kan konverteres til annen 
bruk, knytet til en mobilitetsstrategi hvor antall 
bilparkeringsplasser reduseres på sikt. 

 
Metode:  

- metodisk involvering av representanter for målgrupper for avklare 
interesse for mobilitetskonsept basert på deleløsninger, 
mobilitethubs, hverdagslogistikk, fotgjengerprioriterte 
boligområder.  – Referansegruppe representativ for målgrupper, 
og/eller spørreundersøkelser knyttet til mobilitetsbehov og 
deleløsninger. 

 
I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

- Antall bil- og sykkelparkeringsplasser, og plassering av disse, skal 
brukes som virkemiddel for å begrense bilbruk. 

- Det skal tilrettelegges for gode fellesløsninger (bildeling) og 
elektriske ladestasjoner for fremkomstmidler (sykler, elbiler). 

- Biloppstilling for nye boliger skal fortrinnsvis plasseres under 
bakken eller i parkeringshus/mobilitethubs.  

 Trafikkanalyse, rapport, illustrasjoner.  
 

 

6.6 NYE FUNKSJONER, HANDEL OG NÆRING 
6.6.1 Nye funksjoner, handel og næring 
Mål/ problemstilling I tillegg til boliger, bør det tilrettelegges for et tilbud med etablering av 

handel og utadrettet næring, som kan bidra til å skape liv i området og 
aktivisere byrommene. Ved en primært boligbasert byutvikling vil det 
være viktig å undersøke program som sikrer aktivitet i området også på 
dagtid. Ulike funksjoner, og bruk skal bidra til å øke bruken over døgnet 
for å bidra til trygge byrom med aktivitet og tilstedeværelse. 
 
Området ligger i umiddelbar nærhet til viktige sentrumsfunksjoner på 
Bragernes, og Grønland/Union. Det er viktig at fremtidig utvikling i 
området ikke medfører uheldig konkurranse som svekker allerede etablert 
tilbud i disse områdene. Det bør vektlegges å legges til rette for en 
programmering som bidrar til å komplettere etablerte viktige 
sentrumsområder/sentrumsfunksjoner. I planutarbeidelsesfasen skal det 
derfor vurderes alternativer for lokalisering av virksomheter og omfanget 
av handel og næring det bør legges til rette for.  
 

Det skal undersøkes: 
(strategisk del) 

Redegjørelse for om en andel av nye funksjoner, tilbud og løsninger kan 
baseres på deleløsninger (fellesløsninger tilknyttet boliger, eller andre 
aktører). Det skal redegjøres for om dette blant annet kan bidra til et mer 
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attraktivt gatemiljø med mer variasjon og publikums- /utadrettet eller 
felles tilbud i førsteetasjene og uteareal.  

- Vurdering av hvordan delingsløsninger kan sikres gjennom 
bestemmelser. 

- vurderes premissgivere, aktuelle innsatsmidler og behov for videre 
strategisk arbeid for å tilrettelegge for felles/-deleløsninger i 
området. 

 
Metode: Digital medvirkning, spørreundersøkelse, eller intervjuer. For å få 
innsikt om interessen for å utvikle deleløsninger, boliginnovasjon, samt 
sammensetting av tilbud og kvaliteter som gjør nabolaget og 
kommunedelen mer attraktiv. Rapport. 

I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

- Hvilke typer næringsvirksomhet området kan være egnet for og 
som det tenkes tilrettelagt for i planen. 

- nye funksjoner, eller tilbud, i området som kompletterer sentrum 
og samtidig bidrar til å aktivitet og byliv på gateplan i området. 

- Hvordan bidrar/påvirker planforslaget til komplettering av 
sentrum?  

- Planlagte næringsetableringer og hvordan disse forventes å 
påvirke handelen sentrum og byen for øvrig, både nær sentrum og 
i Drammen generelt. 

- Forhold mellom gata og første etasje  
- Hvis høyblokka gjenbrukes: redegjørelse for hvordan basen og 

dens uteareal aktiviseres, med felles, sosiale og utadrettede 
program. Programmering av toppetasjen og eventuell takterrasse 
med publikumsrettede funksjoner. 

- Undersøke grunnlaget for bymessig flerfunksjonell bebyggelse 
mot Haugesgt. 

- Vurdere i hvilken grad bør det være arbeidsplassintensive 
virksomheter i området, kontorfunksjoner, tjenesteyting o.l., som 
kan bidra til aktivitet i området på dagtid. 

 Tekstlige analyser, beregninger, illustrasjoner og tekstlige drøftinger. 
 

6.7 SOSIAL INFRASTRUKTUR, NÆRMILJØ, BARN OG UNGE 
6.7.1 Sosial infrastruktur, nærmiljø, barn og unge 
Mål/ problemstilling Barn og unges interesser skal ivaretas i planleggingen, gjennom 

brukermedvirkning og fokusering på relevante temaer. Skolevei, 
trafikksikre forbindelser og trafikksikkerhet er viktige hensyn å ivareta i 
planforslaget. Planområdet omfatter eksisterende bomiljø, barnehager og 
Børresen ungdomsskole. I tillegg omfatter området overgangen mot 
Spiraltunnellen som er en viktig inngangsport til marka og turstiene i 
Bragernesåsen, samt grenser til Drammen park som er en svært viktig 
arena for lek og sosialisering for barn og unge. 
 
sosial infrastruktur 
Behov for avsetting av areal til sosial infrastruktur skal ivaretas gjennom 
planarbeidet. Det kan blant annet være behov for ny skole/ areal for å 
utvide skolekapasiteten, med innpassing av tilhørende flerbrukshall. 
 

I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

- Løsninger for videreutvikling, og avsetting av areal til offentlig 
infrastruktur.  
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- behov for sosial infrastruktur som følger av planforslaget – og 
ivaretagelse av løsninger for dette. 

- Hvordan skoler og barnehager kan fungere som aktivitetssentra i 
området/kommunedelen. Herunder egnet lokalisering for ny/endret 
plassering av sosial infrastruktur. 

- Eventuell endring av sosial infrastruktur for barn og unge, (skole, 
barnehage), samt virkning av nye areal til skole barnehage, skal inngå 
i konsekvensutredning av planforslagets virkning for barn og unge. 

- Skolevei. Hvordan skolevei kan innby til å gå og sykle hele året.  
- Nye kvaliteter for barn og unge i byen. Styrking av forbindelsen 

mellom parken og marka, som del av utvikling av arenaer for 
nærmiljøet. 

Metode Tekstlig vurdering, eventuelle illustrasjoner og beregninger. 
Skole – og barnehagebehovsanalyse som inkluderer virkningene 
planforslaget har på befolkningsutviklingen.  
 

 

6.8 BOLIGER OG BOMILJØ 
6.8.1 Boliger og bomiljø 
Mål/ problemstilling • Det skal være en miks av urbane boliger med variasjon i størrelse og 

typologier som inngår i sammenhenger som gjør boligtilbudet 
attraktivt for et bredt spekter av befolkningen, også for unge og 
barnefamilier. 

• Det skal utredes mulige alternativer og virkemidler for etablering av 
boliger innenfor den tredje boligsektor i planområdet. Utredning av 
dette sees i sammenheng med undersøkelsestema boliginnovasjon og 
temaplan for boligutvikling. «Tredje boligsektor tilbyr boliger som 
ligger mellom det kommersielle markedet og de kommunale tilbudene 
og kan omfatte både eie- og leieboliger. Sektoren er preget av 
løsninger som gir trygghet og forutsigbarhet, rimeligere tilgang til 
bolig og en god miks av beboere både i de enkelte nabolag og i byen 
som helhet»1.  Alternativer innen tredje boligsektor kan bidra til at 
førstegangsetablerere, herunder for eksempel småbarnsfamilier, og 
grupper som faller utenfor det regulære markedsstyrte 
boligmarkedet, får mulighet til å komme inn på boligmarkedet. 
Boform og/eller tilgang til rimeligere boliger kan være et virkemiddel 
for å bidra til mangfold i beboersammensetningen og et sosialt 
bærekraftig boområde og bomiljø. 

• Nye boliger skal innpasses i en struktur som bidrar til å gi barn en 
trafikksikker aksjonsradius. Håndtering av uteoppholdsareal, skal sees 
i sammenheng med videreutvikling av gatenettet, hvor mobilitet og 
gatebruk sees i sammenheng for å tilrettelegge for nye boligområder 
som er trafikksikre. Koblingen mellom trafikksikker aksjonsradius for 
barn og fleksibel håndtering av leke- og uteoppholdsareal skal bidra til 
variasjon i boligtypologier som er egnet for barnefamilier. Dette skal 
blant annet knyttes til utviklingskonseptet Drammenskvartalet 2.0. 

                                                           
1  Kunnskapsgrunnlag for en kommunal boligpolitikk, Oslo kommune, s 153. 
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13325532-
1558347273/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Byutvikling/Kunnskapsgrunnlag%20f
or%20en%20kommunal%20boligpolitikk.pdf 



   
 

39 
 

• Ved utvikling av boligformål er det viktig hvordan fasaden møter 
gatene. Selv i gater dominert av boligfunksjonen, må det skapes et 
attraktivt miljø for de som bor og ferdes i gata. 

• Det bør fortettes på en bymessig måte med tydelige skiller mellom 
offentlige og private rom som ivaretar hensynet til bokvalitet og 
samspillet mellom bygg og gate. Konkrete løsninger for dette må 
vurderes i sammenheng med boligtypologiene.  

Det skal undersøkes: 
(strategisk del) 

Boliginnovasjon – Omfatter blant annet boligprosjekt med høy andel 
fellesskapsløsninger og brukerstyrt boligutvikling. Private, offentlige, eller 
frivillige/ideelle aktører kan gjennomføre boliginnovasjonsprosjekt. 
 

• Det skal redegjøres for hvordan det kan tilrettelegges for 
boliginnovasjon i området, samt avklares interesse for å realisere 
prosjekt innen dette temaet. 

• Det skal undersøkes boliger og nabolag med fellesskapsløsninger 
og sambruk av funksjoner. Herunder hvordan dette kan bidra til 
sosiale arenaer og funksjoner for nærmiljø, samt nye fleksible 
ordninger bedre tilpasset den enkeltes livssituasjon. 

 
Undersøkelser blant befolkningen/ eller respondenter som er 
representative for viktige målgrupper av framtidige beboere:  

• om interesse for boliginnovasjon og deleløsninger, 
mobilitetsløsninger knyttet til utvikling av området. 

• Målgrupper som har problemer med å skaffe en egnet bolig på det 
regulære markedsstyrte boligmarkedet og som faller utenfor det 
kommunalt disponerte boligmarkedet med kommunale 
utleieboliger for vanskeligstilte2  

• For å få innsikt i temaet «barn i by» bør det etableres en 
referansegruppe eller ligningene med småbarnsfamilier og unge 
voksne. Boligtyper, bokvaliteter på områdenivå, prisnivå, 
hverdagslogistikk, lokalt tilbud, og mobilitet knyttet til boligen, og 
til utvikling av trafikksikre boligområder kan være aktuelle tema. 

• Spørreundersøkelse, eller digital medvirkning, om holdninger og 
interesser for fellesløsninger, boliginnovasjon og delekultur, 
knyttet til boligen, til nabolaget og til kommunedelen. Se også pkt 
6.6.1 og 6.5.3  

 
Undersøkelse/konseptstudie  
Mulighetsstudie/konseptstudie: Mulighet for å innpasse et eller flere 
delområde/tomt/tomter boliger med boliginnovasjon med 
fellesskapsløsninger og/eller tilgang til rimelige boliger. Det skal belyses 
potensial i sambruk og fellesløsninger for å bidra til å utvikle trygge 
nærmiljø og nabolag med gode sosiale møteplasser, samt nye fleksible og 
innovative boordninger bedre tilpasset den enkeltes livssituasjon.  

• Bokonsept: undersøke om deleløsninger kan bidra til å gi lavere 
bokostnader og husholdningsutgifter, samtidig som tilgang til 
variert tilbud gjennom deleløsninger fortsatt kan gi god bokvalitet. 

                                                           
2  Kunnskapsgrunnlag for en kommunal boligpolitikk, Oslo kommune, s 153. 
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13325532-
1558347273/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Byutvikling/Kunnskapsgrunnlag%20f
or%20en%20kommunal%20boligpolitikk.pdf 
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• Hvordan sambruk og deling av ressurser har også potensial til å gi 
mer arealeffektive løsninger og gi redusert ressursbruk knyttet til 
bruk av områdets funksjoner. 

• Tilgang til rimelige boliger/tredje boligsektor: Modeller/løsninger 
og virkemidler for kommersielle og ikke kommersielle aktører. 

• Redegjøre for et delområder tilrettelagt for en trinnvis dynamisk 
utvikling med finmasket eiendomsstruktur og infill-prosjekt, for å 
tilrettelegge for mindre aktører/ideelle 
selvbyggersammenslutninger. Og vurdering av hvilke 
reguleringsmessige rammer, og ev annen fasilitering som kreves 

• Undersøke potensial for å benytte kommunal eiendom til 
boliginnovasjonsprosjekt. Og redegjøre for hva dette vil kreve av 
reguleringsmessige rammer/ kart og bestemmelser. 

 
Aktørkartlegging: 

• Aktørkartlegging for å undersøke interesse og mulige samarbeid 
om å etablere boliginnovasjonsprosjekt i området. Undersøke om 
det er interesse fra selvbyggersammenslutninger, ideelle aktører 
for temaet. 

 
Metode: Rapport med Redegjørelse for premissgivere, og aktuell innsats 
fra kommunen for å tilrettelegge for boliginnovasjon i området. 
 

I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Variasjon i boligtilbud i området og forholdet til kommunedelens 
boligtilbud som helhet.  

• Hvordan en andel av boligene kan utformes med løsninger og kvaliteter 
som etterspørres av unge og småbarnsfamilier.  

• Mulige alternativ innen den tredje boligsektor innenfor planområdet. 
Alternativene skal omfatte boform og pris (tilgang til rimelige boliger), 
og vurdering av hvilke områder som kan være egnet for boliger innen 
tredje boligsektor.  

• Om alternativ innen tredje boligsektor kan bidra til mangfold i 
beboersammensetning sikrer et sosial bærekraftig boområde og 
bomiljø. 

• I hvilken grad nye bomiljø gir barn trafikksikker aksjonsradius rundt 
boligen 

• Kvalitet og variasjon i tettere boligformer  
Metode Tekstlige analyser, beregninger, illustrasjoner og tekstlige drøftinger. 

 

 

6.9 ENERGIFORSYNING OG ENERGIBRUK (STRATEGISK DEL)  
6.9.1 Premisser for lavutslippsområde – energiløsninger og energibruk. 
Mål/ problemstilling Det er et mål å belyse effekter på klimagassutslipp knyttet til gjenbruk av 

bygningsmassen til sykehusblokka og Fylkeshuset.  
 
Reguleringsplanen skal redegjøre for energibruk/ –kilder, for å vurdere 
krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg i reguleringsbestemmelsene 
 
Må for temaet som skal undersøkes: 
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Det skal undersøkes om deler av området kan utvikles som et «nær-
nullutslipps område»/ ZEN-område» (ZERO emission neigbourhood), eller 
realiseres med lavere klimagassutslipp enn krav i gjeldende forskrifter på 
utbyggingstidspunktet. Bygningsmassen i et slikt delområde skal utformes 
med tanke på lavt energiforbruk, materialbruk med lavt klimagassutslipp 
og legge til rette for lokal fornybar energiproduksjon (PV/varme). Det skal 
undersøkes klimagassutslipp knyttet til gjenbruk av bebyggelsen, samt 
undersøkes potensial for piloter som legger til rette for sirkulær 
materialbruk i området/utbyggingen av området. Hensyn til mobilitet er  
omtalt i avsnitt 6.5.3. 

Det skal undersøkes: 
(strategisk del) 

 
Dokumentasjon 
Det skal utarbeides klimagassberegninger som belyser potensial for 
reduksjon av klimagassutslipp knyttet til gjenbruk av 
bygningsmasse/konstruksjoner. Effekter av sirkulær materialbruk skal 
belyses, herunder potensiale for å gjenbruke materialene i andre bygg 
lokalt. Dette omfatter:  

a. Utvikling av sykehusområdet.  
b. Utvikling av Drammen kommunes eiendommer, Vestre 

Viken Fylkeskommune (Fylkeshusområdet), Entras 
eiendommer  

c. Bygg over 1000kvm BTA som foreslås revet, gjenbrukt, 
eller endret bruk/formål. (endret formål/bruk for 
kulturminner er unntatt) 

• For pkt a, b, c: Vurdere premisser og konseptuelle løsninger for å 
gjøre nye bygg, og gjenbrukte bygg/konstruksjoner til 
nullutslippsområde/nær-nullutslippsområde (materialbruk, 
energieffektivitet, lokale fornybare energikilder).   

 
 
Samarbeid og aktørkartlegging 
Det kan være behov for en skalerbar tilnærming hvor man definerer et 
avgrenset pilotområde for forbildeprosjekt innen ZEN/ «nær nullutslipp» – 
med mulighet for at avgrensning oppskaleres ut i fra mulige samarbeid. 
Det er ulike undertema som også kan ha ulik avgrensning, eksempelvis kan 
det være ulik avgrensning for innsatsen knyttet til fornybar energi, og for 
arbeid med sirkulær materialbruk. 

• Aktørkartlegging: Undersøke mulige samarbeid, og ambisjoner for 
ZEN/ «nær nullutslipp», eller sirkulær materialbruk i området 
blant grunneiere/aktører.   

• Undersøke tematiske avgrensning, eller geografisk avgrensning, 
for aktuelle områder det kan realiseres energiløsninger, bygg eller 
infrastruktur som ZEN-områder /plusshus, eller andre ambisiøse 
prosjekt basert på stor andel lokal, fornybar energi, 
energieffektivitet, materialbruk, gjenbruk, sirkulær materialbruk, 
lokalt mikro-nett, brønnpark og kobling mot mobilitetssektoren (e-
mobilitet) kan være aktuelt. 

• Utarbeide beslutningsgrunnlag/analyser/beregninger som på 
overordnet nivå avklarer behov for innsats fra kommunen for å 
bidra til å realisere ZEN-område/ nær nullutslipp-område, samt ev. 
behov for fellesinnsats/fellestiltak/samarbeidsformer med andre 
aktører og grunneiere. 
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• Undersøke premisser og potensial for pilotprosjekt i området 
knyttet til sirkulær materialbruk for bygningsmasse som skal 
transformeres, eller rives.  

a. Undersøke potensial for gjenbruk av materialer i området 
b. Undersøke potensial for gjenbruk av materialer fra 

bygningsmassen i området til andre prosjekter i 
kommunen. 

• Gjenbrukshus: undersøke om midlertidig bruk av kommunale 
arealer til gjenbrukshus/mellomlagring av materialer for gjenbruk, 
kan være en aktuell tilnærming for å stimulere til sirkulær 
ressursbruk ved transformasjon av området.  

 
I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Klimagassberegninger, knyttet til gjenbruk av høyblokka på 
sykehuset og Fylkeshuset, kontra å rive og bygge nytt. Det skal 
sammenlignes:  

1. gjenbruk av bygningen der den står, med transformasjon til 
foreslått bruk  

2. rive, og erstatte med å bygge nytt  
• Reguleringsplanen skal redegjøre for energibruk/ –kilder, for å 

vurdere krav om tilknytning til fjernvarmeanlegg i 
reguleringsbestemmelsene 

Metode Rapport 
 

6.10 MILJØFAGLIGE FORHOLD  
6.10.1 Miljøfaglige forhold: grunnforhold 
I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Grunnforholdenes betydning for arealbruk og nye bygg.  
• Fare for ras, erosjon og egnethet for utbygging 
• Fare for kvikkleireskred og setningsproblemer, spesielt mht 

områdesetninger.  
• Infiltrasjonsmuligheter for overvann. 
• Behov for avbøtende tiltak.  

Metode Vurdere tidligere geotekniske undersøkelser og boringer i området. 
Vurdere behov for supplerende grunnundersøkelser/boringer. 
 
Geoteknisk rapport. 

 

 

Miljøfaglige forhold: fundamentering av høyblokka på sykehuset 
Mål/ problemstilling Tilfredsstillende jordskjelvsikring av høyblokka på sykehuset. 

 
Kan eksisterende fundamentering av blokka oppgraderes/fornyes slik at 
tilfredsstillende sikkerhet mot jordskjelv tilfredsstilles for foreslått bruk?  
Kan blokka reduseres i høyde/omfang for å underlette kravet til 
jordskjelvsikring? Hvilke avbøtende tiltak må i så fall utføres? Må vurderes 
opp mot foreslått funksjon og tilhørende sikringskrav. 
 

I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Mulighet og løsninger for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot 
jordskjelv.  
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• I hvilken grad det er hensiktsmessig å videreføre høyblokka, sett 
opp mot aktuelle avbøtende tiltak for å oppnå tilfredsstillende 
jordskjelvsikkerhet. 

Metode Byggteknisk utredning/rapport. 
 

Miljøfaglige forhold: luftforurensning 
Mål/ problemstilling Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir 

tilfredsstillende. 
I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Om området er utsatt for luftforurensning, og i så fall redegjøres 
for antall bygninger i rød / gul sone for ulike alternativer.  

• Konsekvenser for arealer avsatt til uteopphold og rekreasjon  
• Konsekvenser for eksisterende bebyggelse. 

Metode Beregning av luftsonekart (T-1520) for alternativene 
 

Miljøfaglige forhold: støy 
Mål/ problemstilling Det må ved utforming av planen legges vekt på bebyggelsesstruktur og 

løsninger som bidrar til at ny bebyggelse, uteoppholdsarealer og 
lekeplasser får akseptable støyforhold. Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal følges, 
samt kommuneplanens arealdels krav til støyforhold.  

I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Hvordan ny bebyggelse kan bidra til god og hensiktsmessig 
støyskjerming, både for nye og eksisterende boliger. 

• At kommuneplanens arealdels krav til støyforhold oppfylles for 
alle boliger. For felt som detaljreguleres skal det utredes spesifikt 
at støykravene oppfylles.  

• Anbefalte støyskjermingstiltak og hvilke konsekvenser disse gir for 
mulig arealbruk og mulige byggehøyder/volum 

Metode Støyfaglig utredning i tråd med retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442.  

 

Miljøfaglige forhold: flom, stormflo og klimatilpasning 
Mål/ problemstilling Håndtere overvann åpent og lokalt, dersom det er hensiktsmessig og 

sikkert. Overvann skal brukes som en ressurs som bidrar til gode 
opplevelseskvaliteter i området. 
 

I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Gjenåpning av Kudalsbekken, sett i sammenheng med overordnet 
grøntstruktur og mulighet for økt økologisk tilrettelegging i 
planområdet. 

• Overflatebaserte løsninger for håndtering av overvann i området. 
Herunder muligheter for naturbaserte løsninger, og blågrønne 
løsninger som bidrar til opplevelseskvaliteter. 

• Behov for avsetting av areal til lokal overvannshåndtering. 
• Konsekvenser for flomsituasjonen i området.  
• Håndtering av flom fra sidevassdrag og avrenning av overvann fra 

tette flater.  
• Overordnet behov for oppgradering av vann- og avløpsnettet som 

følge av utbyggingen. 
 

Strategisk del • Undersøke overordnet konsept for økologisk tilrettelegging for 
styrket artsmangfold gjennom helhetlig tilnærming til 
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sammensetning av ny og videreført vegetasjon, grønne tak og 
bekkeåpning. Bruk av trær/gatetrær som skal i denne 
sammenheng også vurderes. 

• Undersøke potensial for å bruke takflatene til grønne 
tak/flerfunksjonelle tak. Det er aktuelt å undersøke hvordan tak 
kan bidra til overvannshåndtering, temperaturregulering, 
Økologisk tilrettelegging/biologisk mangfold, lokal 
energiproduksjon, uteoppholdsareal.  

Metode Naturlige flomveier kartlegges og ev. nye vurderes, blant annet ved 
ekstremnedbør og i tilknytning til bekkeinntak i åsen. 
Beregne og vurdere overvannshåndtering, fare for flom, samt ev. behov 
for avbøtende tiltak. 

  
 

6.11 I PLANBESKRIVELSEN SKAL DET OGSÅ REDEGJØRES FOR KONSEKVENSENE AV FØLGENDE TEMA 
 

Miljøfaglige forhold: naturmangfold 
Mål/ problemstilling Tilrettelegging for og naturmangfold i området. 
I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Konsekvenser for planområdets artsmangfold. 

  
Metode Planområdet registreres i felt for å kartlegge eventuelle nye 

naturtypelokaliteter (DN håndbok 13), jf. NML §§ 8 og 9) samt å 
kvalitetssikre tidligere registrerte lokaliteter. 

 

Miljøfaglige forhold: grunnforurensning 
Mål/ problemstilling Er det tiltakskrevende grunnforurensing innenfor planområdet? 

 
I planforslaget skal 
det redegjøres for: 

• Utbredelsen av forurensede masser i grunnen 
• Behov for opprydding og fjerning av forurensede masser. 
• Konsekvenser for fremtidig arealbruk. 

Metode Historisk kartlegging, flyfoto, tidligere rapporter. 
 

6.12 METODE OG FREMSTILLING  
Kort beskrivelse av valgt metodikk og fremstilling i tråd med tabellen over. I konsekvensutredningen 
skal det videre redegjøres for hvilke avbøtende tiltak som bør iverksettes for å avbøte eventuelle 
negative hendelser. Avbøtende tiltak som er nødvendige for at planforslaget skal være 
gjennomførbart, må fremgå klart. Gjennomføring av disse tiltakene må sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser i planen. 

6.13  RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 
I henhold til § 4-3 i Plan- og bygningsloven skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering som tar 
sikte på å avdekke mulige uønskede hendelser, vurderer sannsynlighet og konsekvens av hendelsen med forlag 
om tiltak for å forebygge hendelse og redusere konsekvensene. 
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