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1. INNLEDNING 
1.1 BAKGRUNN    
Bane NOR Eiendoms oppdrag er å utvikle velfungerende knutepunkt og serviceanlegg for jernbanen 
med mål om at flere velger å bruke toget samt å delfinansiere jernbanen. Dette gjøres ved å utvikle 
og bygge boliger, kontor- og næringsbygg og hoteller på knutepunktene og å transformere tidligere 
jernbanearealer til byutvikling. 
 
Drammen Godsterminal, Nybyen, (gnr/bnr 110/132, Kreftingsgate 19) er et område med sentral 
beliggenhet i Drammen sentrum like vest for Strømsø, avgrenset av jernbanen i vest og omkranset av 
veier. I 2025 vil ny trasé for jernbane mellom Drammen og Kobbervikdalen være ferdig, noe som gjør 
at arealene som hittil har vært benyttet til jernbanerelatert virksomhet, blir frigjort til byutvikling.  
 
I forkant av planarbeidet inviterte Bane NOR Eiendom tre arkitektgrupper til parallelle oppdrag for 
uttegning av løsningsforslag: Ghillardi og Hellsten Arkitekter, Asplan Viak og ATSITE/KAP/Lund 
Hagem.  Forslaget fra ATSITE/KAP/Lund Hagem ble vurdert som det forslaget med beste 
forutsetninger for å videreutvikles og danne grunnlaget for en helhetsplan. Her vektlegges den sterke 
stedstilpasningen, ydmykhet for områdets historie, hovedgrepet, uterommenes kvaliteter, potensiale 
for varierte bygg og fleksibel etappevis utbygging. 
 
Arbeidet med reguleringsplanen vil bli utført av Lund Hagem arkitekter AS, KAP Kontor for Arkitektur 
og Plan AS og ATSITE AS på vegne av forslagsstiller, Bane NOR Eiendom. Planen skal utarbeides som 
områderegulering, jfr. plan- og bygningslovens § 12-2. 
 
1.2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET 
Drammen Godsterminal, Nye-Nybyen, som hittil har vært benyttet til jernbanerelatert virksomhet, 
blir frigjort til byutvikling. Dette gir nye muligheter for Drammen sentrum. Tomten ligger sentralt, og 
åpner for nye koblinger både på tvers og på langs, og vil være en positiv drivkraft i utviklingen av 
Drammen sentrum.   
 
Reguleringsplanen skal avklare rammer for arealbruk og planlagt bebyggelse, herunder formål, 
byggegrenser, høyder, atkomster, og sikre hensyn som er nødvendige for en god byutvikling.  
   
Kartet under viser planområdet. Planområdet kan bli noe endret underveis i reguleringsarbeidet. 
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Gjennom et parallelloppdrag er det utviklet et mulighetsstudie som viser et plangrep for en mulig 
utvikling av området. Planskissen viser høy andel bolig, da det er et område av sentrum som egner 
seg godt for etablering av moderne og arealeffektiver boliger som bidrar til å få flere til å bo sentralt. 
Det legges opp til en miks av boligtyper og størrelser.  
 
Sentralt i planskissen er en allmenning som tar i seg gang- og sykkelbevegelsen fra Kreftingsgate, 
forbi den verneverdige Godsterminalen, på langs gjennom området øst/vest for så å ende opp i en 
større park som også er en del av planområdet. Allmenningen er hoved-byrommet i området og blir 
en romlig referanse for den nye bydelen så vel som en forbindelse. 
 
Planskissen viser hvordan parkmessig opparbeidete arealer utgjør en del av fellesarealene. Det er 
positivt for både nye og eksisterende boliger.  Det grønne tas med videre inn i prosjektet og blir et 
viktig grunnlag for utforming av fellesrommene.  Her kan man bo i byen og samtidig ha nær 
tilknytning til blå-grønne omgivelser. 
 
Når et større område utvikles, er det viktig å gi området en tydelig identitet. Her er det blant annet 
den verneverdige godsterminalen som skal bidra til å gi området sitt særpreg. I planskissen etableres 
et miljø omkring denne. Vi har også valgt å la en del av de gamle sporene bli en del av fellesrommet 
som en fortelling om tidligere bruk.  
 
I den nye Nybyen bor man tett på buss og tog, samtidig som man bor midt i sentrum. Behovet for bil 
vil ikke være like stort som andre steder.  Vi foreslår derfor at det jobbes videre med løsninger som 
bidrar til at området blir mest mulig bilfritt.  
 
 
 
1.3 VURDERING AV UTREDNINGSPLIKT 
Den foreslåtte utviklingen er vurdert opp mot plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. §§ 4-1 
og 4-2 med tilhørende forskrift. I henhold til forskriftens § 6 a) skal det utarbeides 
konsekvensutredning av planforslaget.  
 
Det skal utarbeides planprogram i tråd med forskrift om konsekvensutredning § 6, som skal 
redegjøre for/fastsette hensikt og mål med planarbeidet, beskrive eksisterende 
situasjon, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger inkludert utredningsmetoder. 
 
Konsekvensutredningen (KU) skal belyse hvilke vesentlige konsekvenser planen vil ha på miljø, 
naturressurser og samfunn, og skal utrede konsekvensene av planforslaget. Det skal ikke utredes 
alternativer. Utredningen skal i nødvendig grad redegjøre for eventuelle varianter for ulike elementer 
av valgt grep, eksempelvis høyder, trafikkløsninger, byrom (system- og oppholdskvaliteter). 
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2. PROSESS OG MEDVIRKNING 
 
2.1 GENERELT OM PLANPROSESS MED KU 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og problemstillinger som anses 
viktige for miljø og samfunn, samt relevante forhold som vil bli utredet og belyst i 
konsekvensutredningen. Det skal redegjøres for kilder og metoder som skal benyttes. Relevante og 
realistiske alternativer skal beskrives og det skal framgå hvordan disse er tenkt behandlet i plan- og 
utredningsarbeidet. Det skal gjøres rede for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning.  
 
Det skal tas utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der slik 
kunnskap ikke foreligger skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap. Temaer hvor det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap gjennom andre detaljplaner, analyser og utredninger, eller som er 
tilfredsstillende utredet i overordnet plan vil ikke bli utredet på nytt.  
 
Forslag til planprogram legges ut på høring samtidig som det varsles oppstart av 

reguleringsplanarbeidet og forhandlinger om mulig utbyggingsavtale, slik at berørte og interesserte 

kan vurdere programmet og evt. komme med forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene 

bør skje, samt innspill til reguleringsplanarbeidet. 

 
2.2 Organisering av planarbeid og medvirkning 
I tillegg til de formelle kravene med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og 
medvirkning gjennomføres følgende for å involvere bydelens befolkning og aktuelle faggrupper:  
 

● Åpne informasjonsmøter 
● Workshop/’Fagråd’ med dyktige planleggere, arkitekter og andre relevante fagområder 
● Tema-/samrådsmøter med kommune og regionale myndigheter 
● Arbeidsverksted og dialogmøter med lokale aktører og samarbeidsparter 
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2.3 Foreløpig fremdriftsplan 
Foreløpig forslag til fremdriftsplan for planlegging av Kreftingsgate 19 og Grønland 13, 15, 17 og 23 
m.fl. Framdriften vil kunne påvirkes av høringsuttalelser/merknader til planprogram, varsel om 
oppstart og offentlig ettersyn av planforslag.   
 

Fase Når Beskrivelse 

Oppstartsmøte 22.oktober 2019 Avklare utredningsbehov og fremdrift 

Utarbeide Planprogram november-desember 
2019 

Forslag til planprogram. Kommunens 
skrivefrist 11.desember 

Varsel om oppstart av 
planarbeid og utleggelse 
av planprogram til 
offentlig ettersyn 

Formannskapsmøtet 
17. mars 2020 

Annonsering, varsling av berørte parter. 

Samråd og medvirkning  Åpent informasjonsmøte 1. 
Samrådsmøter med kommune og regionale 
myndigheter. 

Gjennomgang av innspill Mai 2020 Behandle innspill. Eventuelt revidering av 
planprogrammet. 

Vedtatt planprogram Mai/juni 2020  
(6 ukers 

høringsperiode) 

Fastsetting i formannskapet 

Utarbeidelse av forslag til 
områderegulering 

Vinter/vår/sommer 
2020 

Utarbeide planforslag og utredninger iht. 
planprogram. 
Samrådsmøter med kommune og regionale 
myndigheter. 

Innsending for 1. gangs 
politisk behandling 

Desember 2020 Ferdig planforslag  

1. gangs behandling Mars 2021 Behandling Formannskap 

Offentlig ettersyn Mars/april 2021 Utleggelse av planforslag til offentlig 
ettersyn (6 uker)  
Åpent informasjonsmøte 2 

Gjennomgang av innspill 
og forberede 
sluttbehandling 

Mai/august 2021 Behandle innkomne innspill, ev. revisjon av 
planforslaget 

Politisk sluttbehandling 
 

Desember 2021 Sluttbehandling i formannskapet/ 
kommunestyret (Fastsatt/vedtatt plan) 
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3. DAGENS SITUASJON 
 

3.1 AREALBRUK  

 
Planområdet sett fra Sundland 
 
Drammen Godsterminal er per i dag i bruk som godsterminal. Bygningsmassen består av en 
verneverdig Godsterminalbygning og flere tilhørende lagerbygg. Lagerbyggene er delvis tilgjengelige 
med bil og delvis med tog. Området har derfor flere togskinner. Området innehar også en større 
midlertidig parkeringsplass, som i dag bla. benyttes av pendlere.  
 
I østre del av planområdet ligger ‘Nettbusstomten’ (lengst bak i bildet). Den rommer en 
bensinstasjon og lokaler for Nettbuss. Nettbusstomten grenser til bussterminalen og gang- og 
sykkelforbindelse under jernbanen mot Union Brygge. 
 
Omkringliggende bebyggelse i sør er Nybyen med sine eneboliger i kvartalsbebyggelse. I vest ligger 
Smithestrøm gård med tilhørende hageanlegg, og i nord ligger Union Brygge med næringsbebyggelse 
i større skala.  
 
Området er regulert til midlertidig vending og hensetning av tog under bygging av Inter City/ 
Vestfoldbanen. Foreliggende reguleringsplan gir ikke tillatelse til utbygging ihht. til formål 
transformasjonsområde eller sentrumsformål før reguleringsplanen opphører i tråd med 
rekkefølgebestemmelse 2.1.2 e), men tillater endring og bruk av eksisterende bevaringsverdig 
bebyggelse til tjenesteyting, kontor og bevertning i samme periode. 
 
Vestre del av planområdet er regulert for ny Vestfoldbanetrasè med anlegg. Den nye 
jernbanetraseen legges i tunnel gjennom vestre del av planområdet. Arealet over tunnelen er 
regulert til hensynssone. 
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3.2 MOBILITET 
Hovedadkomst for biler til området er fra krysset Kreftingsgate/Griffenfeldsgate med en intern vei i 
sør lengst ned mot Nybyen. Veiene fra Nybyen stopper per i dag i ‘den grønne bufferen’ som ligger i 
eiendomsgrensen. Eiendommen er i dag ikke tilgjengelig for allmennheten, og fremstår som en 
barriere i bybildet.   
 
Nettbusstomten og bensinstasjonen på gnr/bnr 110/150 grenser til viktige gang- og 
sykkelforbindelser mot Grønland og mot Nybyen.  
 
Smithestrømparken ligger tett på viktige gang- og sykkelforbindelser mot Sundland og en nord/sør 
forbindelse over Sundhaugen bro. Deler av parken er per i dag riggområde for utbygging av Inter 
City/ Vestfoldbanen. 
 
 
3.3 EIENDOMSFORHOLD 
Størstedelen av planområdet, gnr/bnr 110/132, eies av Bane NOR Eiendom.  
Etter avtale med Drammen kommunen medtas i planen foreløpig også følgende tilgrensende 
eiendommer:   

 Gnr/bnr 17/6012                        

 Gnr/bnr 16/150 

 Gnr/bnr 110/6024 

 Gnr/bnr 110/129  

 Gnr/bnr 0/0 (Amtmann Breders gate 2) 

 Gnr/bnr 110/958 

 Gnr/bnr 110/795 

 Gnr/bnr 110/149 

 Gnr/bnr 110/957 

 Gnr/bnr 110/149  

 Gnr/bnr 110/150 

 Gnr/bnr 110/151 

 Gnr/bnr 110/152 

 Gnr/bnr 110/154 

 Gnr/bnr 110/156 

 Gnr/bnr 110/972 

 Del av gnr/bnr 110/6005  

 Del av gnr/bnr 110/5010  

 Del av gnr/bnr 110/5001  

 Del av gnr/bnr 110/6004  

 Del av gnr/bnr 110/6007  
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Eiendomskart 
 
 
 
3.4 ANDRE FORHOLD 

 
Overvannshåndtering  
Det er ikke kapasitet i eksisterende nett til å håndtere overvann fra området. 
 
Støy 
Ifølge kommunens temakart til gjeldende kommuneplan har vesentlige deler av planområdet støy-verdier 
over grenseverdier angitt i Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442. Jernbanen er 
hovedstøykilden. 
 

 
Støysoner (Utsnitt temakart Drammen kommune) 
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Luftforurensing 
I følge kommunens temakart til gjeldende kommuneplan ligger planområdet i sone med luftforurensning 
(NO2 og PM10) over grenseverdier angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520. 
 

     
Luftsonekart (Utsnitt temakart Drammen kommune)   
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4.  GJELDENDE PLANER OG FØRINGER 
 

4.1 NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING   
Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019  

 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
[3] for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i 
fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for 
statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.  
 
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. 
 
 
4.2 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 planleggingen  
(FOR-1995-09-20-4146)  
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.  
 
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  
Prinsippene for universell utforming er nedfelt i plan- og bygningsloven. Ifølge loven skal samfunnet 
utformes slik at alle kan delta på en mest mulig likeverdig måte, uavhengig av funksjonsnivå. I den 
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. 
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4.3 REGIONALE PLANER  
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. 
 
Regional plan for universell utforming – Buskerud mot 2025  
Fylkestinget i Buskerud vedtok den 28. april 2011 «Regional plan for universell utforming – Buskerud 
mot 2025». I hht. plan- og bygningsloven (§ 8-2), skal regionale planer legges til grunn for offentlig 
planlegging og virksomhet i regionen. Planen skal bidra til at universell utforming sikres i praksis. 
 
Regional plan for arealbruk og transport i Buskerud, vedtatt 14/15.02.2018 
Handlingsprogram var på høring sommer 2019, men er så langt ikke vedtatt.  
 
4.4 KOMMUNALT PLANGRUNNLAG 
 
Kommuneplanens arealdel 2014-2036 (vedtatt 05.10.2015) 
Planområdet er i gjeldende kommunedelplan avsatt til jernbaneformål, kombinert bebyggelses- og 
anleggsformål, Boligbebyggelse, Jernbane – på bakken – Nåværende.  
 

 
Utsnitt av kommuneplankartet 
 
Sykkelstrategien er en del av kommuneplanens arealdel og følger temakartet for sykkel.  Sammen 
med forventet befolkningsvekst, og mål om at all veksten i trafikken skal tas med miljøvennlige 
reisemidler, ønskes det tilrettelagt for at flere bruker sykkel som reisemiddel gjennom bl.a. 
sammenhengende, trafikksikkert sykkelnett og mange attraktive parkeringsplasser for sykkel i byen. 
 
Kommunedelplan sentrum (vedtatt 30.05.2015) 
Store deler av planområdet er regulert til Boligområde i Kommunedelplan Sentrum, hvor det også er 
ønsket et framtidig friområde (plassering ikke bestemt). 
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Utsnitt av kommunedelplan for sentrum 
 
 
Reguleringsplan midlertidig hensetting  (vedtatt 03.09.2019) 
Store deler av planområdet er regulert til sentrumsformål i Detaljregulering for midlertidig vending 
og hensetting av tog i Nybyen (03.09.2019). Området ligger i kombinasjon med midlertidig bygge- og 
anleggsområde. For området skal bestemmelser i vedtatt kommuneplan for transformasjonsområde 
fortsatt gjelde. Foreliggende reguleringsplan gir ikke tillatelse til utbygging ihht. til formål 
transformasjonsområde eller sentrumsformål før reguleringsplanen opphører i tråd med 
rekkefølgebestemmelse 2.1.2 e), men tillater endring og bruk av eksisterende bevaringsverdig 
bebyggelse til tjenesteyting, kontor og bevertning i samme periode. 
 

 
Utsnitt av plankart for regulering av midlertidig hensetting 
 
 
Intercity Drammen (vedtatt 24.04.2018) 
Planen regulerer arealer for ny Vestfoldbanetrasé med tilhørende anlegg gjennom Drammen. Dette 

innebærer bygging av nytt dobbeltspor i tunnel for Vestfoldbanen mellom Drammen og 

Kobbervikdalen, dobbeltspor for Sørlandsbanen mellom Drammen og Gulskogen, samt ombygging av 

Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Utbyggingen er en del av InterCity-prosjektet som skal gi 

sammenhengende dobbeltspor Tønsberg - Oslo. 
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Den nye jernbanetraseen legges i tunnel gjennom vestre del av planområdet. Arealet over tunnelen 

er regulert til hensynssone. Bygging av dobbeltsporet krever flere omdisponeringer i forhold til 

dagens bruk. Disse er regulert i egne planer. 

 

 
Plankart for byggefase tunnel 
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Plankart for tunnel 
 

 
Plankart for dobbeltspor i planområdets østre del -– øvre vertikalnivå 
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Plankart for dobbeltspor i planområdets østre del – øvre vertikalnivå 
 
 
4.5 PÅGÅENDE PLANARBEID 
Det pågår følgende arbeid i området: 

- Detaljregulering for Kreftings gate 33 (planID 356) 
- Detaljregulering for Kreftings gate 37, gnr/bnr 110/275 (planID 357) 
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5. PLANENS INNHOLD OG HOVEDFORMÅL  
 

5.1 HOVEDMÅLSETNINGER 
Overordnet målsetting for planarbeidet er å transformere et bynært område fra banebasert 
infrastruktur til et attraktivt by- og bomiljø. Det er en viktig målsetting at det skal sikres by- og 
stedsutvikling som skaper levende og trygge byrom, bedre miljøløsninger og bidra til at flere går, 
sykler og reiser kollektivt i Drammen.  

  
 

Illustrasjonen over viser hovedideen bak planskissen. Bebyggelsen tar opp retningene til tilliggende 
områder som bindes sammen av en allmenning som strekker seg på tvers. Sentralt i allmenningen 
ligger Godsterminalen. Ved bussterminalen ligger to kvartaler som tenkes å romme næring og 
utadrettet virksomhet (aktive 1.etg.). De tar imot fra stasjonen, definerer bevegelsen til undergangen 
og leder videre mot Godsterminalen. Byggene på begge sider av Kreftingsgate er utformet for å 
demme opp mot støy, og inneholder kun næring.  Ved innkjøringen til Godsterminaltomten ligger et 
signalbygg for næring. En slik plassering bidrar til å definere gaterommene og lede folk inn i området.   
 
Godsterminalen får nytt liv, og har en forplass som er en del av allmenningen. Allmenningen strekker 
seg gjennom hele området som en ’shared space’ på fotgjengerens premisser.  Nybyens 
kvartalsstruktur er trukket inn til allmenningen, her er en tett-lav bebyggelse (bolig) som tilpasser seg 
Nybyens skala. Mot jernbanen ligger større boligkvartaler, som også vil bidra til å skjerme mot støy 
fra nord. Kvartalene trapper seg ned mot allmenningen. I vest er det vist en boligtypologi bestående 
av punkthus, og en mulighet for barnehage som grenser til grøntareal. 
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5.2 BÆREKRAFTIG GRØNTSTRUKTUR 
Allmenningen er det bærende byrommet som knytter sammen alle boligene med byen rundt. Det er 
også en grønn naturressurs som gir kvalitet til boligene og forbinder til parklandskapet i vest. Store, 
sammenhengende grøntstrukturer bidrar til å knytte sammen og styrke prosjektet som helhet; 
allmenningen via kvartalsrommene til boligenes relasjon til omgivelsene.  Bevisst bruk og utforming 
av grøntstrukturer både i form av utearealer, tak og fasader vil bidra til bedre bokvalitet, klima og 
miljø.   
 
5.3 FRAMTIDSRETTET OVERVANNSHÅNDTERING 
Vannhåndtering blir stadig viktigere. Med økende ekstremvær skal systemet tåle topper som kan 
komme i løpet av 200 år. Det anbefales å jobbe med et system der vannet fordrøyes og infiltreres 
ved at det inngår i utformingen av utearealene og bidrar til bedre trivsel, miljø og 
rekreasjonsmuligheter.  
 
Grøntarealer spesielt tilrettelagt for dyrking kan også inngå som en del av grøntstrukturen og bidra til 
å gi området identitet og styrket opplevelseskvalitet. Med dyrking følger sosiale relasjoner som kan 
bygge fellesskap og samhold.  
 
5.4 BÆREKRAFTIG BEBYGGELSE  
Stadig flere vektlegger miljøhensyn i hverdagen, vi ønsker å bidra til at dette blir et område hvor det 
jobbes med helhetlige løsninger med lavt energibruk.   
 
En helhetlig miljøprofil forutsetter materialbruk av høy kvalitet med gode miljøegenskaper. 
Materialbruken skal også bidra til estetisk kvalitet.  
 
Dagens bruk av området forsterker barrierene som ligger i jernbanen og Kreftingsgate. Ved utvikling 
av området arbeider vi med gode forbindelser til byen for øvrig, både visuelle og gangbare. 
Siktlinjene til marka på begge sider er ivaretatt gjennom kvartalenes orientering. Gang- og 
sykkelforbindelser knytter seg på eksisterende nettverk, og forbedrer situasjoner som for eksempel 
kryssing over Kreftingsgate og videre bevegelse mot Sundland. Grepet forsøker å ‘veve sammen’ ny 
utvikling med eksisterende strukturer og kvaliteter. 
 
Området ligger sentralt i Drammen med kort avstand til kollektivknutepunkt og fasiliteter som 
handel, service, kultur og andre attraktive tilbud. Beliggenheten tilsier høy tetthet og løsninger som 
bidrar til mindre bruk av bil til fordel for sykkel, gange og kollektiv.  
 
Etablering av ny grøntstruktur i form av en ny park bidrar til at både bydelen og byen får nye 
møteplasser hvor man kan komme tettere på naturen. 
 
Etablering av gode, sosiale møteplasser er viktig i et folkehelseperspektiv. Vi trenger uformelle 
møteplasser for å oppnå viktige kvaliteter som identitet, orientering, en felles referanse, en grønn 
strategi, gode forbindelser og kvalitet til alle boliger. Allmenningen rommer dette, og er derfor valgt 
som hovedgrep for dette plangrepet. 
 
Allmenningen er offentlig og inviterende, den rommer naturkvaliteter og gir gode rammer for 
uformelle møter mellom mennesker. Gjennom å revitalisere Godsterminalen og bruke gamle togspor 
som et element for utforming, ivaretas det historiske perspektivet noe som bidrar til å gi området en 
sterk identitet. 
 
Grepet har en variert miks av boligtypologier som forholder seg til byens varierende skala. Grepet er 
fleksibelt både med tanke på innhold og utbyggingstrinn ved sin oppdeling i kvartaler.  
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Vi har i stor grad valgt å forholde oss til eksisterende situasjon. Vi beholder eksisterende 
hovedadkomst til tomta, vi foreslår minimal økning av trafikal belastning på gatenettet i Nybyen og vi 
har i liten grad foreslått fortetting utenfor tomtens areal. Vi foreslår enkelte mindre steder å gå 
utover egne eiendomsgrenser, for å sikre en god overgang og forbindelse, særlig mellom Nye Nybyen 
og det etablerte Nybyen.  
 
5.5 FORHOLDET TIL GJELDENDE KOMMUNEPLAN OG KOMMUNDELPLAN SENTRUM 

Utvikling av området forholder seg til Kommuneplan vedtatt av Bystyret 05.10.2015 og 
Kommunedelplan sentrum vedtatt 30.05.2006.  
 
Hovedtrekk fra kommuneplanen som ivaretas: 

- Planen er en overordnet, langsiktig rammeplan for å kunne håndtere forventet stor 
befolkningsvekst. Hoveddelen av veksten forutsettes absorbert gjennom transformasjon av 
ulike arealer i byen. 

- Planen skal gi rom for vekst gjennom utvikling av et stort antall boliger, arbeidsplasser og 
andre funksjoner.  

- Planen skal sikre at veksten bidrar til utvikling av et bylandskap som gir innbyggerne mulighet 
for en sunnere og mindre bilavhengig hverdag.  

- Planen skal sikre at veksten tilfører nødvendige kvaliteter og løser de behov veksten skaper, 
så som fellesrom og aktivitetsarenaer, samt teknisk og sosial infrastruktur. 

- Klimatilpasning – plangrep for å gjøre byen mer robust mot ekstremvær og flom 
- Bevaring og videreutvikling av byens særegne landskapsmessige kvaliteter og legge til rette 

for byvekst ”innenfra”: bevare byggegrense mot marka og kulturlandskapet, satsing på å 
utvikle en mangfoldig, urban og tett by der det tilrettelegges for at mye av forventet vekst vil 
skje i bykjernen 

- Privatbiltrafikken skal øke minst mulig, og vesentlig mindre enn befolkningsveksten. 
Trafikkøkningen som følger av byvekst skal tas med miljøvennlige reisemidler; 
kollektivtransport, sykkel og gange. 

- Drammen skal være en attraktiv sykkelby gjennom hele året. Sykkelnettet skal videreutvikles 
slik at det blir sammenhengende, forutsigbart og trafikksikkert og oppleves trygt å sykle i 

 
Fra Kommunedelplan sentrum: GODSTERMINALEN I NYBYEN  
Bestemmelser  
Kvartal S16, S17  

- Godsterminalen i Nybyen kan først frigjøres til byutvikling boliger når godsfunksjonen har 
funnet annen lokalisering.  

- Det skal utarbeides reguleringsplan for ny utnyttelse til bolig  
- Ved bruk av godsterminalsområdet for bybebyggelse / boligbebyggelse skal det opparbeides 

et parkområde som skal være allment tilgjengelig for bydelen og byen forøvrig.  
Retningslinjer 

- Bebyggelsesmønsteret skal vurderes i reguleringsplan. Kvartalsstrukturen fra Nybyen 
anbefales forlenget.  

- Gjennom reguleringsplanen kan det vurderes noe annen arealbruk enn boliger mot Kreftings 
gate  

- Byggehøyden for kvartalene er veiledende, noe differensiering av høyder og etasjeantall kan 
vurderes gjennom reguleringsplan  

- Godsterminalbygningen er vurdert verneverdig i klasse B, men kan vurderes nærmere 
gjennom reguleringsplan.  

- Det bør legges til rette for en gangforbindelse gjennom området, mellom høyskolesenteret 
og Marienlyst (skjematisk vist på plankart). 
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5.6 UTVIKLINGSFASER 

 
Diagrammet viser foreslåtte utbyggingsfaser. Godsterminalkvartalet er et mulig første trinn. Ved å gi 
nytt liv til Godsterminalen vil denne fungere som en generator for området.  
 
Kvartalene mot Nybyen bidrar til å komplettere den eksisterende kvartalsstrukturen, og hvert kvartal 
kan bygges ut som felt hvor det stilles rekkefølgekrav for å sikre opparbeidelse av felles utearealer.  
 
Det er ønskelig at noen av feltene skal detaljreguleres, slik at det er mulig å raskt komme i gang med 
bygging og utvikling av området.  
 
Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen (03.09.2019) tillater endring og 
bruk av eksisterende bevaringsverdig bebyggelse til tjenesteyting, kontor og bevertning i periode 
som planen gjelder. Diagrammene under viser hvor hensettingsområdet kommer, og angir hva som 
kan være mulige byggetrinn og adkomst så lenge planen gjelder. 
 
 

 
1.Diagrammet viser hvor hensettingsområdet kommer. 
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2.Diagrammet viser hvor mulig gjerde mot hensettingsområdet kan plasseres. Gjerde bør muligens 
kunne fungere som midlertidig støyskjerm før bebyggelse mot jernbanen igangsettes. 
 
 
 

 
3.Diagrammet angir mulige første byggeområder så lenge Detaljregulering for midlertidig vending og 
hensetting av tog i Nybyen gjelder. Planen åpner for bruk av Godsterminalen. Her foreslår vi også å 
bygge noen boliger i tilknytning til Nybyen og Godsterminalen. Nettbusstomten kan igangsettes 
uavhengig av midlertidig hensetting.  
 

 
4.Diagrammet viser mulige adkomster til midlertidig hensettingsområde og foreslåtte første 
byggeområder. 
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5.Diagrammet viser at eksisterende grønn buffer mot Nybyen bør opprettholdes og muligens 
forsterkes. Når parken opparbeides bør også grensen mot teknisk område utformes som en grønn  
buffer. 
 
 

 
6.Diagrammet viser mulige koblinger mot parken før allmenningen er ferdig etablert. Når i prosessen 
opparbeidelse av parken skal skje må vurderes opp mot behov i forhold til antall etablerte boliger. 
Parken rommer mye av planområdets felles uteoppholdsareal. 

 
 
6.UTREDNINGSTEMAER OG METODE 
 
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, som grunnlag for det videre planarbeidet samt 
når det skal fattes vedtak om planen.   
 
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 ihht. 
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.   
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Konsekvensutredningen skal redegjøre for drøftinger og avveiinger som begrunner valgt løsning, bl.a. 
gjennom å dokumentere varianter av eksempelvis høyder, trafikkløsninger, byrom (system- og 
oppholdskvaliteter) som vurderes underveis i prosessen. Det skal redegjøres for hvordan disse 
forholdene påvirker hverandre i avveiningene som gjøres.   
 
Metodene som skal benyttes er: 
- Redegjørelse (dvs. tekstlig oppsummering av grunnlaget). 
- Vurdering (tekstlig vurdering av temaet, event. med illustrasjoner). 
- Simulering / beregning (event. 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.  
 
6.2 ALTERNATIVER TIL UTBYGGING I NEDLAGT JERNBANETRASÈ TIL DANVIK SKOLE 
Eksisterende situasjon vurderes ikke som referansesituasjon.  Vedlagt mulighetsstudie ‘Potensiale for 
eiendomsutvikling ved nedlagt jernbanetrasé i Drammen’ vurderes opp mot etablering av gang- og 
sykkelsti i den nedlagte jernbanetrasèen.  
 
6.3 UTREDNINGSTEMA  
Følgende tema og undertema skal vurderes og redegjøres for: 
 

Utredningstema  Undertema 

6.3.1 BYUTVIKLING - Hvordan utvikling av planområdet vil påvirke utviklingen 
av omkringliggende områder 
- Konsekvenser for nærområdet 

6.3.2 BYFORM OG LANDSKAP - Bylandskapet: nær- og fjernvirkning 
- Grønnstruktur: sammenhenger 

6.3.3 BYROM OG SAMMENHENGER - Oppholds- og opplevelseskvaliteter i byrom: 
allmenningen og kvartalsbebyggelsen 
- Oppholds- og opplevelseskvaliteter i byrom: parken 
- Forbindelser og sammenhenger  
- Tilrettelegging for midlertidig bruk i utbyggingsetapper 

6.3.4 LOKALKLIMA - Sol- og vindforhold 

6.3.5 MOBILITET - Overordnet mobilitetskonsept  
- Kollektivtransport 
- Adkomst for bil o.l. 
- Tilgjengelighet og tilrettelegging for gående og syklende  
- Trafikksikkerhet 
- Skolevei 
- Parkering for bil og sykkel 

6.3.6 HANDEL OG NÆRING - Aktuell næringsvirksomhet i planområdet 

6.3.7 MILJØFAGLIGE FORHOLD - Grunnforhold  
- Luftforurensning  
- Støy 
- Flom, stormflo og skred 

 
 



KREFTINGSGATE 19 OG GRØNLAND 13, 15, 17, 21 OG 23 M.FL.- FORSLAG TIL PLANPROGRAM                                                                               

24 
 

6.3.1 BYUTVIKLING 
 

Hvordan utvikling av planområdet vil påvirke utviklingen av omkringliggende områder.  

Mål Området ligger mellom sentrale bydeler i Drammen og skal fungere 
som en forbindelse mellom disse. Forbindelser til marka, elva og 
fjorden skal ivaretas. Området ligger i sentrum, med korte 
avstander til tog- og busstasjon og sentrumsfunksjoner som service 
handel og kultur. Kommunedelplanen for sentrum tilsier at området 
skal utvikles til boligformål med noe annen arealbruk mot 
Kreftingsgate.  Det skal være en miks av boliger med gode 
bokvaliteter. 

Utredningsbehov/premisser - Kartlegge planområdets bymessige kontekst 
- Planområdets programsammensetning og bystruktur 

Vurderes opp mot: 
- Mål for området 
- Kommunedelplan for sentrums bestemmelser 
- Kommuneplanens målsetninger 

Metode - Områdeanalyse 
- Beskrivelse og vurdering/avbøtende tiltak 
- Program/arealbruk 

Dokumentasjon  Skriftlig vurdering, diagrammer, program 

 
 

Konsekvenser for nærområdet  

Mål Planområdet skal ‘veves sammen’ med omkringliggende områder 
både i form av gang- og sykkelforbindelser, sammenhenger av 
grønne forbindelser og med tilpasning til både Nybyens og 
Grønlands kvartalsstruktur og skala.  Området skal ha en 
gjennomtrengelig bystruktur som kompletterer eksisterende 
strukturer både i form og program. Områdets stedskarakter 
vurderes opp mot eksisterende stedskarakter i Nybyen. Plangrepet 
skal gi området identitet, karakter og et godt nærmiljø. 

Utredningsbehov/premisser - Stedsidentitet 
- Bebyggelsesstruktur 
- Typologier 
- Boform 

Vurderes opp mot: 
- Mål for området 
- Kommuneplanens målsetninger 
- Kommunedelplanen for sentrums bestemmelser 

Metode - Boform og typologier 
- Beskrivelse og vurdering/avbøtende tiltak 
- Utprøving i 3d-modell 
- Illustrasjonsplan 

Dokumentasjon  Skriftlig vurdering, illustrasjonsplan og snitt. 
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6.3.2 BYFORM OG LANDSKAP 
 

Bylandskapet: nær- og fjernvirkning  

Mål Området skal ta hensyn til Nybyens kvartalstruktur i sør, Grønlands 
retninger i nord, Strømsøs bymessighet i øst og Smithestrøms 
parkkvaliteter i vest. Området skal også moderere mellom Nybyens 
småhusskala og de større byggene på Grønland. Bebyggelsen i 
området skal utformes med en gradering fra lavt til høyt fra Nybyen 
mot Grønland og tilsvarende fra lavt til høyt fra Smithestrøm mot 
Strømsø.  Områdets tåleevne i forhold til tetthet, utnyttelse og 
høyder skal vurderes opp mot omkringliggende bebyggelse, samt 
fjernvirkningen av grepet. 

Utredningsbehov/premisser - Vurdering av høyder og volumer sett fra gateplan i 
Nybyen, allmenningen og parken (nær). 

- Vurdering av høyder og volumer sett fra Grønland, 
Smithestrøm og Strømsø (fjern) 

- Vurdering av høyder og volumer sett fra marka på 
begge sider av elven (fjern) 

Vurderes opp mot: 
- Områdets kvaliteter og karakter 
- Kommunedelplanen for sentrums føringer for høyder 
- Kommuneplanens føringer til høyder 

Metode - Utprøving i 3d-modell 
- Beskrivelse og vurdering/avbøtende tiltak 
- Illustrasjonsplan- og snitt 

Dokumentasjon  Skriftlig vurdering, illustrasjonsplan, snitt, perspektiver fra 3d-
modell  

 
 
 

Grønnstruktur: sammenhenger  

Mål Områdets grøntstruktur skal supplere og binde sammen 
eksisterende grønne kvaliteter. 

Utredningsbehov/premisser - Kartlegge eksisterende grønnstruktur og forbindelser 
Vurderes opp mot: 

- Mål for området 
- Drammen kommunes strategi for utvikling av grønne 

forbindelser, uterom og fellesarenaer. 

Metode - Beskrivelse og vurdering/avbøtende tiltak 
- Diagrammer 
- Illustrasjonsplan- og snitt 

Dokumentasjon  Skriftlig vurdering, illustrasjonsplan, snitt, diagrammer 

 
 
 
 
6.3.3 BYROM OG SAMMENHENGER 
 

Oppholds- og opplevelseskvaliteter i byrom: allmenningen og kvartalsbebyggelsen  

Mål Området skal utformes med gode møtesteder av variert og høy 
kvalitet. Allmenningen er planens hovedbyrom, den skal knytte 
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området sammen fra øst mot vest. 1.etasjer som møter 
allmenningen må utformes på en bevisst måte, 
kantsoner/overganger må vies ekstra oppmerksomhet.  Kvartalene 
skal romme halvprivate gårdsrom. Rekkehusene skal ha private 
hager og felles tun.  Privat, halvprivat og offentlig uteoppholdsareal 
sees i en sammenheng.  Allmenningen rommer plasser av forskjellig 
karakter. Disse skal utformes med kvaliteter og program tilpasset 
bruk.  Blå-grønne elementer skal være en viktig del av utformingen 
av allmenningen. Allmenningen/området skal være bilfritt, med 
plass for nød og nytte.   

Utredningsbehov/premisser - Allmenningens romlige dimensjoner, plasseringer av 
bygninger og forbindelser 

- Kantsoner 
- Størrelser og funksjoner på allmenning, plasser, gårdsrom 

og private arealer 
- Koblinger/forbindelser blågrønn struktur 
- Koblinger/forbindelser gang- og sykkel 
- Fordeling av ulike kategorier uteoppholdsareal 
- Forholdet mellom privat/offentlig uteoppholdsareal 

Vurderes opp mot: 
- Mål for området 
- Kommuneplanens krav til uteoppholdsareal/parkareal 
- Kommuneplanens arealdel 2014-2036 Sykkelstrategi 

Metode - Utprøving i 3D modell 
- Illustrasjonsplan- og snitt 
- Kantsonestudier 
- Beskrivelse og vurdering/avbøtende tiltak 

Dokumentasjon  Skriftlig vurdering, program for innhold, kantsonediagram, 
illustrasjonsplan, gatesnitt 

 
 

Oppholds- og opplevelseskvaliteter i byrom: parken  

Mål En områdeplan gjør det mulig å se utviklingen av området i et større 
perspektiv, noe som åpner for mulighetene for å skape større 
sammenhengende utearealer tilrettelagt for ulike brukergrupper. 
I vest ender allmenningen i en større park. Grøntområdet er per i 
dag programmert som grønn overvannshåndtering. 
Sentrumsplanen stiller krav om at det innenfor godterminalområdet 
(kvartal S16) skal legges til rette for et fremtidig parkområde som 
skal være allment tilgjengelig for bydelen og byen for øvrig.  Det 
skal vurderes og utredes lokalisering, størrelse og funksjon på den 
nye parken, inkludert kobling mot grønnstruktur over 
jernbanetunnelen og den kommunale ballsletten sørvest i 
planområdet. Det skal legges til rette for et overflatebasert 
overvannshåndteringssytstem innenfor planområdet. Eksisterende 
landskapskvaliteter skal ivaretas og videreutvikles i utformingen av 
parken. Parken skal romme mange av områdets felles 
uteoppholdsarealer, i samspill med rom for dyrking, lek i natur m.m. 

Utredningsbehov/premisser - Parkens romlige dimensjoner, programmering og utforming 
- Koblinger/forbindelser blågrønn struktur 
- Koblinger/forbindelser gang- og sykkel 
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- Fordeling av ulike kategorier uteoppholdsareal 
Vurderes opp mot: 

- Kommuneplanens krav til uteoppholdsareal/parkareal 
- Kommuneplanens arealdel 2014-2036 Sykkelstrategi 

Metode - Illustrasjonsplan 
- Beskrivelse 
- Vurdering av krav til uteoppholdsareal sett i et større 

perspektiv (mot omkringliggende funksjoner) og areal for 
dyrking og natur 

Dokumentasjon  Skriftlig vurdering, program for innhold, illustrasjonsplan 

 
 

Tilrettelegging for midlertidig bruk i utbyggingsetapper  

Mål Planen skal kunne tilføre området og omgivelsene kvalitet i hele 
utbyggingsperioden. Området skal fra første byggetrinn knytte seg 
på omkringliggende områder og være en ressurs for omgivelsene.  
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. 

Utredningsbehov/premisser - Definere utbyggingsetapper 
- Utrede mulighet for midlertidige forbindelser gjennom 

området 

- Vurdere behov for tiltak for midlertidig bruk av infrastruktur 
for hver utbyggingsetappe 

- Kobling mot Bane NORs pågående arbeid med 
Godsterminalen 

- Utrede krav/plassering av uteoppholdsareal for hvert 
byggetrinn og evt. forbindelser mellom disse. 

- Vurdere stedskvaliteter for nye og eksisterende boliger 
- Vurdere midlertidige tiltak som kan bli permanente i videre 

utvikling av området 
Vurderes opp mot: 

- Bane NORs pågående arbeid med Godsterminalen 
- Re-etablering av landskap etter bygging av IC og evt. 

midlertidig hensetting 
- Kommuneplanens krav til uteoppholdsareal/parkareal 
- Kommuneplanens arealdel 2014-2036 Sykkelstrategi 

Metode - Kartlegge handlingsrom i forhold til Godsterminalen og re-
etablering av landskap IC/hensetting 

- Illustrasjonsplan/skisser 
- Beskrivelse 

Dokumentasjon  Rapport som beskriver plan for gjennomføring, plan for etappevis 
utbygging, ideskisser for midlertidige tiltak(kobles mot prosjekt for 
Godsterminalen)  

 
 
 
 
 
 
 



KREFTINGSGATE 19 OG GRØNLAND 13, 15, 17, 21 OG 23 M.FL.- FORSLAG TIL PLANPROGRAM                                                                               

28 
 

6.3.4 LOKALKLIMA 
 

Sol- og vindforhold  

Mål Boliger og uteområder skal sikres gode lokalklimatiske forhold. 
Både internt i planområdet og påvirkning på kvaliteten av 
omkringliggende bygninger og uterom. 

Utredningsbehov/premisser Krav i KPA 

Metode - Vind- og sol-/skyggestudier. 
- Det skal gjennomføres en lokalklimatisk kartlegging basert 

på meteorologisk data, data for luftkvalitet og/eller 
oppdaterte målinger der hvor data ikke er oppdatert for 
området.  

- Bebyggelsesstruktur og uterom skal vurderes med hensyn 
til virkninger for lokalklima og solforhold.  

- Avbøtende tiltak skal vurderes.  

Dokumentasjon  Lokalklima-/vindanalyse. Sol- og skyggestudier 

 
 
6.3.5 MOBILITET 

 

Overordnet/helhetlig mobilitetskonsept for planområdet  

Mål Det skal legges til rette for utstrakt bruk av sykkel- gange og 
kollektiv fremfor privatbil gjennom etablering av nye og styrkede 
forbindelser. Trafikksikkerhet og tilgjengelighet skal prioriteres. 

Utredningsbehov/premisser - Analyse av eksisterende koblinger og eventuell 
forbedring/supplering av disse. 

- Det skal tilrettelegges for at det er attraktivt, enkelt og 
lettvint å sykle og gå med minst mulig tidsbruk. 

- Legge til rette for et differensiert gang- og sykkelnett hvor 
noen ruter er på fotgjengerens premisser og noen ruter på 
hurtigsyklistens premisser. 

- Adkomstveier for bil sees i sammenheng med gang- og 
sykkelnettverk 

- Nød og nytte løses 
Vurderes opp mot:  

- Kommunedelplanen for sentrums bestemmelser 
- Kommuneplanens arealdel 2014-2036 Sykkelstrategi 
- Universell utforming  

Metode - 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.  

- Trafikksikkerhet skal vurderes for eksisterende og nye 
løsninger for gang- og sykkeltrafikk samt bilveier.  

- Trafikksikker skoleveg, inklusiv eventuelle tiltak, til alle 
aktuelle skoler skal beskrives spesielt. 

Dokumentasjon  Trafikkanalyse, rapport, illustrasjoner. 
Analyse av aktiv mobilitet. 
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Kollektivtransport  

Mål Å reise kollektivt fra området skal være attraktivt og lettvint. Gode, 
intuitive gang- og sykkelforbindelser til nærliggende kollektivnett 
vektlegges. 

Utredningsbehov/premisser - Kartlegge dagens tilbud 
- Planlegge gode forbindelser til holdeplasser. 

Metode - Avstand til eksisterende holdeplass(er) skal dokumenteres. 
- Planen skal dokumentere avstand og hvordan området får 

gode gangforbindelser til kollektivtraséer/holdeplasser  
-  

Dokumentasjon  Trafikkanalyse, rapport, illustrasjoner. 

 

Adkomst for bil, renovasjon, varelevering, brannbil  

Mål Adkomst for bil til området skal i den grad det er mulig belaste 
Nybyens gatenett og Konnerudgata minimalt, i høyden nød og 
nytte. Ny belastning på eksisterende veinett og avkjørsler må 
vurderes for å finne best mulig løsning. 
Personbiler skal parkeres under bakken eller i parkeringshus. 
Området inkl. allmenningen utformes på fotgjengerens premisser, 
men være fremkommelig for ‘nød- og nytte’ og dimensjoneres 
deretter.  

Utredningsbehov/premisser - Trafikkbelastning eksisterende veinett og avkjørsler (se 
‘Trafikksikkerhet’) 

- - Krav til utforming ‘nød og nytte’ 

Metode - Trafikkanalyse 
- Arealkrav, svingradiuser, oppstillingsplasser, rekkevidde 

Dokumentasjon  Trafikkanalyse, illustrasjonsplan og beskrivelse.  

 
 

Trafikksikkerhet  

Mål Den ønskede utviklingen innenfor området skal ikke medføre store 
negative endringer på trafikale behov, områdets nye beboere skal i 
størst mulig grad velge å gå, sykle eller benytte kollektivtransport 
fremfor privatbil. Transport inn i området skal planlegges for minst 
mulig belastning på Nybyen og Konnerudgata. Konnerudgata skal i 
høyden belastes med nød og nytte.  

Utredningsbehov/premisser Det må undersøkes og redegjøres for konsekvenser i forhold til 
trafikkproduksjon, trafikkavvikling og fremkommelighet på 
omkringliggende veger avgrenset til et influensområde som får 
vesentlig endring i trafikkmengde som følge av utbygging innenfor 
området. 

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

- Hovedvegsystemet i området må utredes. Avgrensning av 
hvor mye som skal tas med som hovedvegsystem må 
avklares med Statens vegvesen og Drammen kommune. 

- Inputdata i trafikkanalysen skal kvalitetssikres av Statens 
vegvesen og Drammen kommune. 
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- Analysen må ta høyde for verst tenkelig trafikksituasjon for 
å sikre god bokvalitet.  

- Analysen skal omfatte kryssløsninger og kapasitet som 
påvirkes som konsekvens av utbygging. Omfang av hvilke 
kryssløsninger som må utredes skal avklares med Statens 
vegvesen og Drammen kommune.  

- I tillegg utføres supplerende analyser med fokus på aktiv 
mobilitet. 

- Det skal gjøres egne vurderinger av tiltak som kan redusere 
bilbruk og redegjøre for hvordan dette kan sikres i planen.  

Dokumentasjon  Trafikkanalyse (rapport) 
Analyse av aktiv mobilitet (rapport) 
Notat med overordnet vurdering av trafikksituasjonen og tiltak som 
kan redusere bilbruk. 

 

Skolevei  

Mål Både eksisterende boligområder og nye boliger må sikres gode, 
trafikksikre løsninger for skolevei. 

Utredningsbehov/premisser - Sikre gode gang- og sykkelforbindelser 
- Analyse av dagens situasjon, hva er utfordringer og hvilke 

tiltak må gjøres 
- Beskrivelse av fremtidig situasjon, hva er utfordringer og 

hvilke tiltak må gjøres 
Vurderes mot: 

- -Kommuneplanens arealdel 2014–2036 SYKKELSTRATEGI 

Metode Analyse av aktiv mobilitet  
Beskrivelse av tiltak 

Dokumentasjon  Analyse av aktiv mobilitet (rapport) 
Notat med tiltak 

 

Parkering for bil og sykkel  

Mål 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. 

Utredningsbehov/premisser - 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 boliger skal fortrinnsvis plasseres under 
bakken eller i parkeringshus. 

Vurderes opp mot: 
- Kommuneplanens arealdel 

Metode - Kartlegge kollektivtrafikk og parkeringsbehov for de ulike 
formålene.  

- Se på muligheter for gode forbindelser gjennom og til 
områder utenfor området.  
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- Beregning av turproduksjon og reisemiddelfordeling i 
sammenheng med parkeringsnorm. 

Dokumentasjon  Trafikkanalyse. Avvik fra KPA begrunnes, og vises med ny 
parkeringsnorm for området. Parkeringsplan. 

 
 
6.3.6 HANDEL OG NÆRING 

 

Aktuell næringsvirksomhet i planområdet  

Mål Det legges opp til næringsvirksomhet på begge sider av 
Kreftingsgate. Disse skal ha utadrettet virksomhet 
(publikumsrettede funksjoner) på gateplan. Næringsbyggene skal i 
sin utforming lede fotgjengere i retning Nye Nybyen eller under 
jernbanen til Grønland, og bygge opp om et plassrom ved 
bussterminalen. 

Utredningsbehov/premisser Enkel handelsanalyse 
- Lokale og regionale virkninger av ny næringsvirksomhet 
- Konsept for næringsbebyggelsen 
- Funksjoner/arealformål 
- Forhold mellom gata og første etasje  
- Konsekvens for planområdet og for sentrum 

Metode - Analyse 
- Programmering 
- 3d-modell 
- Diagrammer 
-  
- Beskrivelse 

Dokumentasjon  Beskrivelse, diagrammer, 3d-modell, illustrasjonsplan 

 
 

6.3.7 MILJØFAGLIGE FORHOLD 
 

Grunnforhold   

Mål Dokumentere at byggeområdet er skredsikkert og byggbart.  

Utredningsbehov/premisser - Grunnforhold må tas hensyn til i planarbeidet. 

Metode - Beskrive grunnforhold med særlig fokus på kvikkleire og 
fare for ras, erosjon, grunnforurensing og egnethet for 
utbygging, samt ev. behov for avbøtende tiltak. Beskrive 
fundamenteringsmetode. 

Dokumentasjon  Geoteknisk rapport 

 

Luftforurensning   

Mål Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og 
utendørs blir tilfredsstillende (KPA § 22.1). 

Utredningsbehov/premisser - Det må undersøkes om området er utsatt for 
luftforurensing.  

Metode - Beregninger og vurderinger basert på gjennomførte 
målinger.  

- Det bør gjennomføres målinger langs veg som korreksjon til 
beregninger. 

- Konsekvenser for utearealer for rekreasjon skal utredes. 
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- Det skal vurderes konsekvenser av utbyggingen for 
eksisterende boligbebyggelse. 

Dokumentasjon  Beregninger som viser dagens situasjon og fremtidig situasjon etter 
utbygging. Eventuelle avbøtende tiltak. 

 

Støy   

Mål Planområdet grenser til jernbanen og omfattes av gul og rød 
støysone. 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.  

Utredningsbehov/premisser - Det skal tilstrebes å finne løsninger som ikke gir konflikt 
mellom støy og arealbruk (boliger og uterom). 

- Det må undersøkes hvordan ny bebyggelse kan bidra til god 
og hensiktsmessig støyskjerming. 

Vurderes opp mot: 
- kommuneplanens arealdel 
- nasjonale veiledere T-1442 

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

- Dokumentere at kommuneplanens arealdels krav til 
støyforhold kan oppfylles for alle boligene. For felt som 
detaljreguleres skal det utredes spesifikt at støykravene 
oppfylles.  

- Støyutredningen skal omfatte en vurdering av om 
utbyggingen vil medføre at eksisterende boliger får 
støyforhold som overstiger grenseverdiene. Vurderingen 
skal inkludere både ferdig utbygd område og bygge- og 
anleggsfasen. 

Dokumentasjon  Rapport. Anbefalte støyskjermingstiltak og hvilke konsekvenser 
dette gir for mulig arealbruk og mulige byggehøyder/volumer må 
vises. 

 
 
 

Flom, stormflo og skred  

Mål Håndtere overvann åpent og lokalt, dersom det er hensiktsmessig 
og sikkert. 

Utredningsbehov/premisser - Det er forventet at det kommer mer nedbør i årene som kommer, 
og fremskrivinger av nedbørsmengder må legges til grunn ved 
planlegging av uteareal. 
-Det er ikke kapasitet på kommunalt nett for håndtering av 
overvannet fra planområdet. Det må påregnes å bidra til 
oppgradering av Flisebekken eller etablere egen overvannsledning 
som føres til Drammenselva. Forholdet vil bli gjenstand for 
diskusjon i forbindelse med utbyggingsavtale. 

Metode - Naturlige flomveger kartlegges og ev. nye vurderes.  
- Beregne og vurdere overvannshåndtering, fare for flom, 

samt ev. behov for avbøtende tiltak.  
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- Unngå byggverk i lavpunkter og flomveger. 

Dokumentasjon  V/A-plan med V/A-utredning og kapasitetsvurdering.  
Illustrasjonsplan for mulig overvannshåndtering. 

 
 
6.4 RISIKO- OG SÅRBARHET (ROS) 
I henhold til § 4-3 i Plan- og bygningsloven skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsvurdering. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for ROS-analyser skal benyttes: 
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og- 
informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/   
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 
gjennomføres for planområdet. 
 
 
6.5 I PLANBESKRIVELSEN SKAL DET OGSÅ REDEGJØRES FOR KONSEKVENSENE AV FØLGENDE TEMA 
Temaene listet opp under skal redegjøres for gjennom tekstlig oppsummering og vurdering av 
temaene, evt. med illustrasjoner. 
 

Utredningstema  Undertema 

6.5.1 BARN OG UNGES INTERESSER - Skolevei forbi området 
- Adkomst til bussholdeplasser (vgs og ungdomsskole) 
- Sikrings- og ulykkesforebyggende tiltak 
- Nye kvaliteter for barn og unge i byen 

6.5.2 ANLEGGSFASEN - Hovedtrekk i anleggsgjennomføringen og virkninger av 
denne. 
- Tilgjengelighet for øvrige eiendommer. 

6.5.3 OFFENTLIG SOSIAL 
INFRASTRUKTUR 

- Barnehage vurderes i planområdet. 

6.5.4 BOLIGTILBUD - Planlegge for et variert boligtilbud i hht. 
kommuneplanens mål. 

6.5.5 ENERGIFORSYNING - Utrede alternativer 

6.5.6 KLIMATILPASNING 
(OVERVANNSHÅNDTERING) 

- Vise konsekvenser løsninger som er sikret i plan- og 
bestemmelser 

6.5.7KULTURMINNER OG 
KULTURMILJØ 

- Ivaretakelse av og påvirkning på kulturminnet innenfor 
planområdet (Godsterminalen) 
-Forholdet til og påvirkning på tilgrensende kulturmiljøer 
(Nybyen, Sundhaugen/Strømmorenen) og fredete og 
verneverdige kulturminner  

6.5.8 TRINNVIS UTVIKLING - Angi hvilke områder som bygges ut først og hvordan 
resterende områder behandles både i byggefasen og ved 
innflytting i første byggetrinnene. 

 
 
 
 
 
 


