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A. Formål med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av serveringssted eventuelt kombinert
med boligbebyggelse på eiendommen gbnr 116/723, Åslyveien 54 i Drammen. Det foreslås
kombinert bebyggelse og anleggsformål for å kunne kombinere bolig og næringsvirksomhet i
planområdet.
B. Planområdet
Planområdet består hovedsakelig av eiendommen gbnr 116/723, Åslyveien 54, men omfatter
også en del av gbnr 116/6024 og 116/5003 og er vist i kartutsnittet under. Planområdet er på
ca. 2.6 daa.

Figur 1: Planområdet er vist med sort stiplet linje

Planområdet grenser til eiendommen gbnr 116/1911 mot øst, Åslyveien mot vest, Bråtan mot
nord og eiendommen gbnr 116/1192 mot sør. Planarbeidet vil ikke få virkninger utenfor
planområdet.
C.

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Planlagt bebyggelse vil stort sett være som før med unntak av et tilbygg som er markert med
rød stiplet linje i illustrasjonen under. Tilbygget vil være på ca. 44 m2 BRA og er plassert øst for
eksisterende bygg. Tilbygget vil ha inngang fra nord. Resten av eksisterende bygg vil beholdes
uendret. I tillegg er innkjørselen til området flyttet litt østover og bort fra fotgjengerfeltet etter

ønske fra kommunen. Flytting av innkjørselen er en forbedring av dagens situasjon og gjør at
inn-/utkjøring skjer utenfor fotgjengerfeltet. Illustrasjonen under viser også antall og plassering
av parkeringsplasser.

Figur 2: Illustrasjonsplan som viser hvordan området vil se ut

Utviklingsfaser
Det er bare tilbygget som er nytt hvor utbyggingen vil foregå i en fase. Per nå er det ikke
utarbeidet noe fremdriftsplan for hvordan utviklingen vil skje.
D. Utbyggingsvolum og byggehøyder
Eksisterende bygg vil stå uendret, mens tilbygget vil bestå av en etasje som vist i snittet under.

Figur 3: Snitt av eksisterende bygg og tilbygget

Figur 4: Fasade nord

Figur 5: Fasade øst

E.

Funksjonelle og miljømessige kvaliteter

Planområdet har vært brukt til et gatekjøkken tidligere og skal nå videreutvikles til en
bydelspub. En bydelspub kan fungere som en møteplass for beboerne i området og kan bidra til

noe redusert bilkjøring til Drammen sentrum. Istedenfor å reise til Drammen sentrum for å gå
på pub, kan beboerne på Åssiden gå til eget lokalt spisested med pub i sitt nærområde.
I tillegg vil det bli en opprydding av uteområder og parkeringsarealer internt i området.
Parkeringsplasser vil markeres tydelig og innkjøringen til planområdet vil forbedres. Per i dag er
innkjøringen rett ut på fotgjengerfelt i Bråtan.
F.

Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser

Tiltaket vil medføre minimale virkninger på landskapet og omgivelser. Tilbygget skal tilpasses
landskapet uten store terrenginngrep. Flytting av avkjørsel vil også ha minimale virkninger på
landskapet. Landskapet og omgivelser ellers vil være uendret.
G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og
pågående planarbeid
Kommuneplanen
I kommuneplanens arealdel 2014 – 2036 er eiendommen avsatt til eksisterende
boligbebyggelse.

Figur 6: Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune 2014 - 2036

Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet omfattes av gjeldende reguleringsplan REGULERING AV ÅSSIDEN BYDEL fra 1953
og regulerer området til bolig.

Figur 7: Gjeldende reguleringsplan er regulerings av Åssiden bydel fra 1953

Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4)
Tiltaket vil ikke berøre leke- og uteoppholdsareal. Eksisterende uteoppholdsarealer innenfor
eiendom vil være som før med minimale endringer.
Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4)
Innenfor planområdet er det planlagt 13 parkeringsplasser hvorav en er satt av til folk med
nedsatt bevegelsesevne. Tiltaksområdet ligger i sone 3 og Ifølge Parkeringsstrategi med
parkeringsveileder fra 18.12.2018 skal det for hver 100 m2 BRA (forretning og service) settes av
minimum 1,2 parkeringsplasser og maksimum 3,5 plasser. Hele dagens bygg inkludert tilbygg er
på litt over 400 m2 BRA. Ettersom det er satt av 13 parkeringsplass i området er det godt
innafor kravet.

Tabell 1: Parkeringsnormer for bil etter parkeringsstrategi med parkeringsveileder

H. Berørte interesser av planinitiativet
Planområdet ligger knyttet til et sentralt veikryss i et eksisterende boligfelt med
småhusbebyggelse. Det er ingen regionale eller statlige interesser i området som kan bli berørt.
Drammen kommune er eier av Åslyveien og Fylkeskommune som eier av Bråtan vil bli berørt.
I. Samfunnssikkerhet
Skred og flom
Ifølge NVEs karttjenester omfattes planområdet av aktsomhetskart for jord og flomskred. Hele
planområdet er markert som mulig jord- flomskredfare, som vist i figuren under.
Høyspenningsledning
Ellers går det en høysenningsledning i retning øst-vest like sør for planområdet.

Figur 8: Aktsomhetskart for jord og flomskred

Figur 9: Høyspenningsledning sør for planområdet

Trafikk og trafikkulykke
Ifølge Statens vegvesen sitt vegkart har Åslyveien vest for planområdet en ÅDT på 2700 hvorav
andel lange kjøretøy er oppgitt til 1 %.
Bråtan på nordsiden av planområdet har en ÅDT på 2000 hvorav 5 % er lange kjøretøy.
Det er registrert en trafikkulykke nord for planområdet på Bråtan. Registreringen er fra 1992
hvor en fotgjenger eller akende var involvert med en personbil.
J. Samarbeid og medvirkning
Ved varsel om planoppstart vil berørte naboer og regionale myndigheter bli varslet med eget
brev. Varsel om planoppstart skal også annonseres i en lokal avis, dvs. Drammen Tidende.
Det kan også være aktuelt med informasjonsmøte for de mest interesserte.
K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger
Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør forskrift om
konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I §§ 8 og 10, j. vedlegg 1 og 2, angis hva
som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør
konsekvensutredes.

Tiltaket faller inn under KU-forskriftens §8:
Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn, pkt a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner
der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i
samsvar med denne tidligere planen.
Planområdet er i kommuneplan og i gjeldende reguleringsplan avsatt til bolig formål. Dette
området skal nå reguleres til BKB, kombinert formål (bolig/næring) og vil derfor være i strid
med kommuneplan.
Tiltaket faller inn under vedlegg II pkt. 11 j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår
i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. Vi antar
at tiltaket er et næringsbygg og vurderer tiltaket opp mot § 10.
Planområdets areal er på ca. 1850 m2 hvorav ca. 400 m2 er bebygd i dag. I tillegg er det gitt
rammetillatelse for et tilbygg på ca. 44 m2.
Tiltaket ligger et veletablert boligfelt med småhusbebyggelse i form eneboliger. Tiltaket kan iht.
§ 10 punkt f) føre til konsekvenser for befolkningens helse. En bydelspub vil skape noe ekstra
trafikk som igjen vil føre til litt ekstra trafikkstøy enn dagens situasjon. Men denne økningen er
så liten at det ikke vil føre til noen negative konsekvenser for naboene i området og tiltaket vil
dermed ikke få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.
Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning.
Noen utvalgte tema som trafikkstøy, barn og unges interesser mm. vil likevel utredes i
planbeskrivelsen.

