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A. Formål med planen
OBOS Block Watne ønsker å utvikle del av gnr/bnr 245/149 og 245/1640, samt 245/714 i
Drammen kommune til boliger. Det er tenkt at området bebygges med rundt 30-40 boenheter i
form av konsentrert småhusbebyggelse.
B. Planområdet
Planområdet utgjør ca. 23,1 daa og ligger i Solbergelva rundt 9 km fra Drammen sentrum.
Tomten ligger nært Solbergfjellet og skråner i sørøstlig retning. Tomten ligger høyt i terrenget
og har flott utsikt og gode solforhold. Kveldssolen på de vestlige delene av området begrenses
av fjellryggen i nordvest.
Storlie ligger rundt 500 m fra Skyttelveien barnehage og 1,4 km fra Solberg barneskole. Ved
skolen er det også bussholdeplass og nærsenter med matbutikk.

Figur 1: Planområdets beliggenhet.

Planområdet grenser til etablerte boligområder mot sør og øst, hovedsakelig bestående av
eneboliger og rekkehus, men også enkelte leilighetsbygg. Ellers grenser eiendommen til
ubebygde naturområder.
Per i dag er eiendommen ubebygd, med unntak av en sti og en delvis opparbeidet
utfartsparkering. Ny bebyggelse foreslås plassert på nedsiden av stien. Det er også et
midlertidig steinknuseanlegg på tomten som bearbeider stein fra utbyggingsprosjekter i
nærheten.
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Figur 2: Forslag til avgrensing av planområdet.

Forslag til planavgrensning følger i stor grad eiendomsgrenser. Avgrensningen inneholder hele
området avsatt til boligformål i kommuneplanen, samt deler av området avsatt til
grønnstruktur (se Figur 4). Grønnstrukturarealene, samt deler av gnr/bnr 245/1640, er inkludert
i avgrensningen for å gi mulighet til å etablere anlegg for overvannshåndtering innenfor
planområdet. Eiendom med gnr/bnr 245/714 er i stor grad ubebygd og er inkludert som en
mulighet for utvikling i kombinasjon med gnr/bnr 246/149. Dette vil kunne gi en mer helhetlig
og hensiktsmessig bygningsstruktur på denne delen av planområdet. Per nå er det ikke avklart
med grunneier av bnr/gnr 245/714 om de ønsker å selge/utvikle eiendommen, men denne
delen av planområdet kan enkelt trekkes ut om det ikke blir aktuelt.
C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Det er utarbeidet en foreløpig skisse til mulighetsstudie for rekkehusbebyggelse som vil
videreutvikles. Det vil også vurderes tilpasning for enebolig, evt. tomannsbolig dersom
terrenget tilsier at det er den mest hensiktsmessige typologien. Bebyggelsen er lagt sør for
dagens sti gjennom eiendommen.
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Figur 3: Innledende skisse/kapasitetsberegning for nye boliger (må bearbeides).

For adkomst til boligene er det tenkt å koble seg på Myrabakken nordøst for planområdet. Det
ligger allerede ferdig opparbeidet adkomstvei fram til eiendommen med fortau og annen
infrastruktur. Adkomst til boligene vil sikres ved å etablere en boligvei inn på eiendommen.
Løsningen må videreutvikles for å sikre tilpasning og adkomstforhold til boligene samt for
renovasjon og utrykningskjøretøy. Deler av planområdet vil avsettes til lekearealer, sikring av
flomveier og det vil innpasses turstier og utfartsparkering i tilknytning turområdene i
umiddelbar nærhet. Det ligger i dag også vann- og spillvannsledninger over eiendommen. Disse
må hensyntas, eventuelt flyttes, for å ikke komme i konflikt med byggegrensene til ledningene.
Utviklingsfaser
Prosjektet er på tidlig skissestadium, og det er derfor ikke utarbeidet noen plan for
utviklingsfaser. Man ser likevel for seg at prosjektet vil bygges ut i trinn. Trinnene vil være
avhengig av valgt konsept og markedsforhold.
D. Utbyggingsvolum og byggehøyder
Da byggene per nå ikke er tegnet i detalj er det vanskelig å anslå byggehøyder og volum. Det er
likevel tenkt boliger inntil 3 etasjer.
E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter
Det er satt høye miljøambisjoner for prosjektet, både med tanke på å redusere klimautslipp,
men også når det gjelder sosial bærekraft. Prosjektet vil tilføre boliger i naturnære områder
som er populære for turgåing. Prosjektet gir muligheter for å etablere nye stiforbindelser til
marka fra boligområdene sør for planområdet, samt utfartsparkering (ref. planavgrensning med
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armer mot sør). Det er også tenkt å etablere lekeplass på tomten. Ny bebyggelse vil
hovedsakelig være rekkehus, noe som både er areal- og energieffektivt. Det vil tilstrebes høy
arkitektonisk kvalitet, og hovedsakelig brukes treverk som konstruksjons- og fasademateriale.
Det ønskes å se på muligheter for å redusere klimagass, blant annet gjennom bruk av
bærekraftige materialer. Samtidig vil det være ønskelig å skape et helsefremmende bomiljø der
trivsel prioriteres høyt.
F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser
Terrenget innenfor planområdet er nokså bratt og ny bebyggelse vil etableres på ulike nivåer
slik at den følger naturlig terreng i størst mulig grad. På denne måten unngås større fyllinger og
skjæringer. Grunnforholdene virker stabile og lite krevende med kort vei til fjell, dette vil
bekreftes geoteknisk i planprosessen.
G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og
pågående planarbeid

Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanen. Foreslått planområde er markert med sort stiplet strek.

I kommuneplanen for tidligere Nedre Eiker kommune er planområdet avsatt til boligformål og
grønnstruktur. Innenfor grønnstrukturformålet gjelder det bestemmelser om at området skal
«utvikles og tilrettelegges for opplevelse, rekreasjon, møteplasser, lek og fysisk aktivitet for
allmennheten», jf. § 10. § 8.3 stiller krav om at nye bygninger skal lokaliseres slik at
stier/snarveier og landskaps- og vegetasjonselementer sikres. Eksisterende terreng skal i størst
mulig grad bevares. Det skal også tas hensyn til overordnet grønnstruktur, spesielt hovedstier
og tråkk til/fra marka. Parkering tilpasset områdes bruk kan tillates.
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Boligbebyggelsen vil plasseres innenfor boligformålet i kommuneplanen. Årsaken til at foreslått
avgrensning strekker seg utenfor boligformålet er for å gi mulighet for etablering av
turveiforbindelser, utfartsparkering og anlegg for overvannshåndtering.
Planområdet ligger innenfor boligområde markert med «A» i kommuneplanen. Jf. § 9.1 kan
områder markert med «A» utbygges opptil 35% BYA med mindre annet er bestemt gjennom
reguleringplan vedtatt etter 01.01.1991.
Det går to faresoner for flom gjennom planområdet. I forbindelse med utbyggingen av
naboeiendommen, Ollenga 1, er det etablert en flomvannsgrøft på oversiden av planområdet
(se Figur 6). Grøften leder vannet til en stor overvannsledning med Ø900.
Vest for planområdet er markert som faresone for ras og skred (se Figur 4). Kommuneplanen
spesifiserer at det er fare for steinsprang innenfor faresonen. Faresonen ligger utenfor
planområdet, men risiko for steinsprang i planområdet vil vurderes som del av planarbeidet og
inngå i en ROS-analyse.
Det fremgår av kommuneplanen at ligger en bestemmelsesgrense like nord for foreslått
plangrense. Det ønskes nærmere forklaring fra kommunen tilknyttet betydningen av denne
grensen.

Figur 5: Planområdet er per i dag uregulert.

Foreslått planområde er i hovedsak uregulert. Unntakene er små overlapp med reguleringsplan
for Ollenga (inkl Myrabakken), vedtatt 27.08.2008, vest for planområdet og reguleringsplan for
Solbergelva sykehjem, vedtatt 14.09.1988, mot sør. Disse arealene er henholdsvis regulert til
parkering, kjørevei, anlegg for lek og friområde.
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Figur 6: Arealinnspill til kommuneplanens arealdel for Ollenga 2 markert i gult.

I forbindelse med rullering av kommuneplanen er det sendt inn arealinnspill på Ollenga 2 nord
for planområdet. Det er ønske om å avsette området til boligformål. Utfallet av innspiller per i
dag ikke kjent.
Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4)
Ettersom det planlegges eneboliger, tomannsboliger og rekkehus setter kommuneplanen krav
om minst 50m² MUA per boenhet. I tillegg gis det bestemmelser på at arealene skal ha gode
forhold med tanke på støy, vind og sol. Kravet til 50m² MUA for hver boenhet vil etterstrebes,
men det tas utgangspunkt i at felles lekearealer regnes med i dette kravet. Det er uansett tenkt
at hver boenhet vil ha private uteoppholdsarealer på bakken eller i form av balkong eller altan.
Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4)
I henhold til tabell 2 i vedlegg 1 til bestemmelsene i kommuneplanen skal boliger over 55 m² ha
2 biloppstillingsplasser. I foreløpig mulighetsstudie er det tegnet inn 1 parkeringsplass i
oppkjørsel og 1 parkeringsplass i garasje for hver boenhet.
H. Berørte interesser av planinitiativet
Planområdet ligger nær Solbergelva naturreservat (markert med rød skravur i Figur 7).
Naturreservatet har en svært artsrik kalkbergs- og rasmarksvegetasjon, frodig kalkfuruskog og
flere sjeldne orkideer. Solbergelva er et populært tur- og rekreasjonsområde med flere stier og
utkikkspunkter. Det er etablert lysløype i grensen mellom eiendommen og naturreservatet, og
det vil være viktig å sikre god tilgang til turområdet i det videre planarbeidet.
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Figur 7: Arter av stor forvaltningsinteresse og kulturminner. Hentet fra miljødirektoratets naturbasekart.

Det er registrert flere arter av stor forvaltningsinteresse i området. Det er funnet stjernetistel,
bråtestorknebb, krusfrø og legesteinfrø som er nær truede arter. Det er også registrert
skogdvergmaur og asketrær som er kategorisert som truede arter.
Innenfor planområdet er det registrert en arkeologisk lokalitet, et steinbrudd med omfang på
rundt 60 meter. Det ligger mye bruddstein i området som er hentet fra berget. Kulturminnet er
ikke fredet. Utenfor planområdet, vest på eiendommen, er det registrert et tidligere bosettingaktivitetsområde. Heller ikke denne er fredet.
I. Samfunnssikkerhet
Som del av planprosessen vil det gjennomføres ulike utredninger og undersøkelse, deriblant
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som vil etterkomme krav i plan- og bygningsloven § 4-3. ROSanalysen gjennomføres i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin
veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, og hovedprinsippene i
NS5814:2021. ROS-analysen vil belyse risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om
arealet er egnet til utbyggingsformålet, og eventuelle endringer i området som følger av
planlagt utbygging. Gjennom risiko- og sårbarhetsvurdering av relevante farer, vil det
formuleres eventuelle risikoreduserende tiltak som må tas med videre i detaljplanleggingen.
Planområdet ligger innenfor et aktsomhetsområde for ulike skred, og en sentral del av analysen
vil være å undersøke hvordan plantiltaket kan påvirkes av dette. Aktsomhetskart for skred viser
områder hvor skred kan forekomme, basert på områdets helning og terreng.
J. Samarbeid og medvirkning
Berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser i henhold til kommunens varslingsliste vil
varsles ved oppstart av planarbeidet. Det vil også vurderes om det er behov for
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informasjonsmøter. Det vil, i forkant av oppstartsvarslingen, tas direkte kontakt med grunneier
av gnr/bnr 245/714 for å avklare om det er interesse for å bli med i denne
reguleringsprosessen.
K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger
Jf. §§ 6 og 8 i forskrift om konsekvensutredninger, skal tiltak og planer som kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn konsekvensutredes. Det foreslåtte tiltaket vurderes å ikke ha en
slik virkning, og antas derfor å ikke være utredningspliktig. Boligformål som reguleres i tråd med
overordnet plan innebærer ikke utredningskrav, og etter vårt skjønn havner planen derfor
utenom tiltakene som er beskrevet i vedlegg 1 og 2 til forskriften.
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