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1 Hovedtrekk i planforslaget 
1.1 Sammendrag  
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boligbebyggelse med rundt 30 
leiligheter. Det ønskes å få en bedre og høyere utnyttelse enn hva som er mulig etter gjeldende 
plan for området (sentrumsplanen), samtidig som det ønskes og få et mer helhetlig grep på 
denne delen av kvartalet. Planforslaget legger til rette for boligblokker i 3-5 etasjer. 
Uteoppholdsarealene planlegges etablert i bakgård og på takterrasse, i tillegg til private 
balkonger. Terrenget er fallende fra nordvest mot sydøst. Dermed ligger laveste etasje omtrent 
på gatenivå i sydøst, mens den er under terreng i bakgården og mot parken. Fellesfunksjoner 
for boligene skal etableres i sokkeletasjen med vinduer mot fortau for å unngå helt lukket 
sokkel. 

En utvikling av kvartalet med høyere bebyggelse, skal ivareta hensynet til omkringliggende 
bebyggelse og tilliggende park med gravminner. 

Det ønskes å detaljregulere området i hovedsak med føringene gitt i kommuneplanen, men med 
enkelte tilpasninger og justeringer. 

Planforslaget vil rydde opp i trafikkforholdene på stedet, da to avkjørsler ut i Engene samt en i 
Sankt Hallvards gate blir fjernet. Utviklingen av planområdet i tråd med planforslaget, vil føre til 
en opprusting av området. Planen legger opp til en variert arkitektur som tilpasser seg 
omkringliggende bebyggelse. Varierte leilighetsstørrelser vil bidra til en variasjon av beboere. 
Ved å øke antall boliger i området, vil man bidra til å skape mer liv i området og parken.  

 

1.2  Eksisterende situasjon og fremtidig byplangrep  
1.2.1  Skisse eksisterende situasjon 
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Dagens bebyggelse består av trehus i 1-2 etasjer.  

 

1.2.2 Skisse av fremtidig byplangrep  
 

 

Bebyggelsen plasseres mot gatelivet med mulighet for et bygg i gårdsrommet. Bebyggelsen 
trekkes litt fra parken og høydene trappes ned mot bebyggelsen i nord. Atkomst fra Sankt 
Halvards gate. Inngang til gårdsrommet fra både Engene og Sankt Halvards gate på siden av 
bebyggelsen, i tillegg til en gjennomgang fra Sankt Halvards gate. 

1.3  Forslagets nøkkelopplysninger  
 
Forslagsstiller:   
Engene Bolig AS c/o Pilares Eiendom AS 
Knut Bremer 
Adr: PB 269 Bragernes, 3001 Drammen 
Tlf: 32 17 88 88 
e-post: kb@pilares.no / post@pilares.no 
 

Fagkyndig:   
Halvorsen & Reine AS 
Helge Martens 
Adr: Hotvetallèen 11, 3018 Drammen 
Tlf: 32 21 52 90 
e-post: hmartens@heras.no / heras@heras.no 
Eieropplysninger 

Gnr. 113 bnr. 107  - Engene Bolig AS  

Gnr. 113 bnr. 109  - Engene Bolig AS  

Gnr. 113 bnr. 111  - Engene Bolig AS / Frode Holmen 
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Gnr. 113 bnr. 112  - Engene Bolig AS / Aslaug Holmen 

Kommunale eiendommer som delvis er med i planen: 

Gnr. 113 bnr. 6004  - Engene 

Gnr. 114 bnr. 6014 - Engene 

Gnr. 113 bnr. 6006  - Sankt Halvards gate 

Gnr. 113 bnr. 6010 – Peder Buchs gate 

Arealstørrelse – planområde 
Planområdet totalt:  2795,6 m² 
Areal for hvert formål:  
Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 964,6 m² 
Uteoppholdsareal 497,6 m² 
Fortau 587,7 m2 

Veg  745,7 m² 

Arealstørrelse – ny bebyggelse 
Over terreng: BRA = ca. 2250 m² 
Under terreng: BRA = ca. 1100 m² 

Utnyttelse m. m. 
Bruksareal total BRA over terreng = 2400 m² 
 
Antatt antall boligenheter:  30  stk. 
Antatt boligtype:  blokk 
Antatt leilighetsfordeling:  Foreløpig skisseprosjekt viser 12 leiligheter rett over 50 m2 BRA, 11 
mellom 60-80 m2 BRA og 7 over 80 m2 BRA. 

Parkering 
Parkering skal være i henhold til parkeringsnormen som gjelder for Drammen kommune. Etter 
gjeldende norm innebærer dette anslagsvis:  

Minimum 0,4 per boenhet/70 kvm BRA bolig = minimum 12 parkeringsplasser 
All bilparkering vil være i parkeringsanlegg i sokkel. 
 
Sykkelparkering: Minimum 2 plasser per enhet, 60 stk. 
 
Vurdering av forskrift om konsekvensutredning 
Forslagstiller har vurdert planforslaget i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, 
jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Det er vurdert at planen ikke utløser krav om planprogram og 
konsekvensutredning. Planavdelingen ga sin tilslutning til dette i oppstartsmøtet. 

  
Kunngjøring og varsling  

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 13.10.2018 i Drammens Tidende og Drammen 
kommunes nettsider.  

Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 12.10.2018.  

Annonsen: 
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2  Faktadel 
2.1  Bakgrunn  
Bakgrunnen for utarbeiding av reguleringsplan er plankrav til detaljregulering i kommuneplanen. 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boligbebyggelse med rundt 30 
leiligheter. Det ønskes å få en bedre og høyere utnyttelse enn hva som er mulig etter gjeldende 
plan for området (sentrumsplanen), samtidig som det ønskes og få et mer helhetlig grep på 
denne delen av kvartalet.  

Planforslaget vil rydde opp i trafikkforholdene på stedet, da to avkjørsler ut i Engene samt en i 
Sankt Hallvards gate blir fjernet. Utviklingen av planområdet i tråd med planforslaget, vil føre til 
en opprusting av området. Planen legger opp til en variert arkitektur som tilpasser seg 
omkringliggende bebyggelse. Varierte leilighetsstørrelser vil bidra til en variasjon av beboere. 
Ved å øke antall boliger i området, vil man bidra til å skape mer liv i området og parken.  

Det ønskes å detaljregulere området i hovedsak med føringene gitt i kommuneplanen, men med 
enkelte tilpasninger og justeringer. 

 

Byplans kommentarer og/eller suppleringer  
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2.2  Planstatus 
2.2.1  Overordnede føringer og gjeldende planstatus  

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer / Statlige planbestemmelser og 
retningslinjer  
 

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging tilstreber å 
samordne bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til en samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse med god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Retningslinjene tilsier et 
utbyggingsmønster og transportsystem som fremmer utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
reduserer transportbehovet og legger 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.  
 
RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
RPR for barn og unge i planleggingen skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 
planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Anlegg som skal benyttes 
av barn og unge skal utformes slik at de er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare.  

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrige myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging.  
 

Andre bestemmelser/retningslinjer/lover som skal vurderes er: 
 
Naturmangfoldloven, T-1520 
Naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel. 
 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
Retningslinjen skal legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger dårlig 
luftkvalitet.  
 
Areal- og transportplan, Buskerudbyen 2013-23 
Planen skal bidra til å etablere attraktive byer og tettsteder og mer bruk av kollektivtransport, 
sykkel og gange.  
 

Gjeldende overordnede planer 
Kommunale planer og mål:  
Kommuneplan for Drammen 2014-2036 legger opp til at det skal være et kompakt 
utbyggingsmønster, en samordnet areal- og transportutvikling, tilrettelegging for 
kollektivtransport og videreutvikling av kontakten mot elva og fjorden.  
 
Planen fokuserer på å oppnå en bærekraftig byutvikling ved å konsentrere tyngden i 
befolknings- og boligutviklingen i sentrum og sentrumsnære områder. Nybygging av bolig skal i 
hovedsak skje gjennom fortetting i sentrum og sentrumsnære områder. I det regionale marked 
skal Drammen først og fremst tilby sentralt beliggende byboliger med urbane kvaliteter.  
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Kommuneplanen har som grunnleggende perspektiv at en av de viktigste faktorene innen 
byutvikling og byens attraktivitet er kvaliteten i de fysiske omgivelser. Drammen skal ha en 
byutvikling som ivaretar særpreg og verdier, og bygger opp under merkenavnet «Elvebyen 
Drammen» ved å utvikles som attraktiv, miljøvennlig by med sammenhengende grøntområdet 
og lite forurensing.  
På arealkartet er planområdet markert som boligbebyggelse. 
Planforslaget samsvarer med gjeldende kommuneplan ved at det reguleres til bolig.  

 

 

I Kommunedelplan sentrum fra 2006 er området avsatt til boligformål og markert som B69. 

 

Kvartalet ligger innenfor avvikssonen for støy. 
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Gjeldende regulering 
Det foreligger ingen reguleringsplaner for området. 

Pågående planarbeid 
Det pågår planarbeid i flere kvartaler i nærheten som vist på kartutsnitt under: 

 

Nylig vedtatte planer i nærområdet: 

 

1: ”Detaljregulering for Engene 43, 45 og Peder Buchs gate 1”, vedtatt 19.12.2017 

Kvartalet er regulert til boligområde. Boliganlegget «Galleriet» er nå under oppføring. 

2: ”Detaljregulering for Nedre Storgate 61, 61b og Engene 74 ”, vedtatt 20.09.2016 

Kvartalet er regulert til boligområde. Nedre Storgate 61 er sikret med hensynssone – bevaring. 
Boliganlegget «Ankers Hage» er oppført i 2018. 

3:  ”Detaljregulering for Grev Wedels plass”, vedtatt 15.12.2015 
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Kvartalet er regulert til kombinert bebyggelse- og anleggsformål, park og veg. I tillegg er en av 
bygningene sikret med hensynssone – bevaring kulturmiljø. Kvartalet åpner for høy utnyttelse 
og store høyder. Boliganlegget «Grev Wedelsplass» er ferdigstilt. 

4: ”Reguleringsplan for kvartalet: Nedre Storgate – Losjeplassen – Engene – Sundgata”, vedtatt 
23.11.2004.  

Kvartalet er regulert til område for bolig/forretning/kontor. Nedre Storgate 35 er sikret med 
hensynssone – bevaring. Tillatt BYA = 75%. Boliganlegget «Losjeplassen Vest» oppført 2018. 

 

 

Byplans kommentarer og/eller suppleringer 
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2.3  Stedsanalyse 
2.3.1  Forslagsstillers stedsanalyse 

Områdets karakter: 
Kvartalet har sentral beliggenhet på Bragernes. 
Innen er radius på 750 meter når man Bragernes Torg, Bragernes Strand, Bragernes sentrum, 
og Drammen stasjon. Innenfor en kilometer når man også kommende sykehus og Brakerøya 
stasjon. Det er mange tilbud som dagligvare, apotek, legesenter, kafeer, kino og lignende, 
innenfor samme radius.  
 

 
Illustrasjon som viser avstander. 
 
Planområdet omfatter det sørøstlige hjørnet av kvartalet langs Engene og Sankt Halvardsgate.  
Kirkegårdsparken utgjør størstedelen av kvartalet og grenser til planområdet mot vest. Området 
er i dag bebygd med eldre trehusbebyggelse som i forbindelse med kulturminneplanen ikke ble 
vurdert som bevaringsverdig. Flere nærliggende kvartaler har gått gjennom en 
transformasjonsprosess de siste årene. Det pågår nå byggearbeider vest for Kirkegårdsparken 
av boligprosjektet Galleriet, med høyere maksimale høyder enn denne planen legger opp til. 
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Kartet viser eksisterende situasjon 

 

 
Kirkegårdsparken inneholder et avgrenset område med gravminner fra 1800-tallet. 
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Kirkegårdsparken inneholder også en fotballbane  

 Kirkegårdsparken inneholder også et lysthus 

Eksisterende bebyggelse: 

 
Sett fra øst. Eksisterende bebyggelse sør for Engene til venstre. Planområdet ligger til høyre for 
Engene, hvor Engene 57 med blå panel ligger i dag 
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Sett fra syd. Kirkegårdsparken til venstre. Planområdet ligger til høyre, hvor Engene 53 ligger i 
dag 

 
Sett fra Kirkegårdsparken i vest. Mur i grense med gjerde på toppen.  
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Høydeforskjell mellom Kirkegårdsparken til venstre og planområdet og eksisterende uthus til 
høyre. Høydeforskjellen varierer fra ca. 0-1,75m. 
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Sett fra øst i Sankt Hallvards gate. Eksisterende nabo til høyre. Eksisterende garasje på 
planområdet 

 

 
Sett fra nordøst i Sankt Hallvards gate. Eksisterende nabolag til høyre. Planområdet ligger 
nedenfor de hvite trehusene 

 

 
Lekeplasser: 
De nærmeste lekeplassene på Bragernes er: 
Kirkegårdsparken, Thornegata – lekegate, mellom Sundgata og Peder Buchs gate, Høytorget, 
Grev Wedels plass, Fayegata lekeplass, Løkkebergparken, Bragernes strand og Drammen Park 
(Byparken). 
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Illustrasjon som viser adkomst til de ulike lekeplassene. Det er fortau og lysregulerte kryss i de 
mest trafikkerte gatene som Engene og Nedre Strandgate. For å komme til Byparken, kan man 
evt. gå langs strandpromenaden. Nedre Storgate er gågate fra Erik Børresens allé. 
 
Skole/barnehage: 
Nærmeste barneskole er Bragernes skole, ca. 750 m fra planområdet. 
Nærmeste ungdomsskole er Børresen skole, ca 1.7 km fra området.  
Drammen Videregående skole ligger ca. 1.1 km fra planområdet. 
 
Det er relativt mange barnehager innenfor en radius på ca. 1 km.  
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Illustrasjon som viser barnehager og skoler i nærområdet. 

 
Trafikk: 
Eiendommen ligger sentralt i forhold til kollektivtrafikk med busstopp i Engene ca. 100m unna 
eiendommen. Herfra går det buss til Oslo og Notodden. Togstasjonen og taxiholdeplasser ligger 
innenfor 750 meter.  
 
Deler av Nedre Storgate, Nedre Torggate, Schwenckegata og Amt. Bloms gate er gågater. I 
tillegg er det tilrettelagt for gående og syklende langs Drammenselva. Nedre Storgate er en del 
av fremtidig hovedsykkelvei. 
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Områdene er likevel preget av en del biltrafikk, med Engene som den mest trafikkerte gaten.

Illustrasjon som viser kollektivstopp, busstrasé og gang- og sykkelveier.  

Støy: 
Som følge av trafikken er det en del støy, spesielt langs Engene og sydlige del av Sankt 
Halvards gate.  

Illustrasjon som viser veistøy i nærområdet – kilde Drammen kommune. 

Funksjoner/bebyggelse innenfor kvartalet: 

Engene 51: Eksisterende bolig med to boenheter (Rives) 
Engene 53: Eksisterende bolig med seks boenheter (Rives) 
Engene 57: Eksisterende bolig med en boenhet (Rives) 
Sankt Halvards gate 9: Eksisterende bolig med en boenhet 
Sankt Halvards gate 11: Eksisterende bolig med to boenheter 
Sankt Halvards gate 11b: Eksisterende bolig med en boenhet 
Sankt Halvards gate 13: Eksisterende bolig med to boenheter 
Sankt Halvards gate 15: Eksisterende bolig med to boenheter 
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Thornegata 42: Eksisterende bolig med tre boenheter 
Thornegata 44: Eksisterende bolig med to boenheter 
Thornegata 46: Eksisterende bolig med en boenhet 
 

Flyfoto som viser eksisterende bebyggelse innenfor kvartalet.  

Bebyggelsen innenfor kvartalet er relativt variert, men består av trehus i 1,5-2 etasjer med 
saltak.  Bebyggelsen er etablert ut i gatelivet mot Engene, Sankt Halvards gate og Thornegata, 
med et unntak i Engene 51, som har garasjen mot Engene og boligbygget lenger bak.  

Struktur: 
Kvartalene i nærområdet har varierende struktur og typologi, og er delvis utflytende. Det pågår 
arbeid med flere av kvartalene rundt. På sikt vil sannsynligvis hele området strammes opp og 
ryddes opp i, slik at blant annet en del av bakkeparkeringen vil forsvinne. Mange av kvartalene 
vil trolig få noe høyere utnyttelse enn i dag. 
 
Bebyggelsen innenfor det aktuelle kvartalet er av varierende karakter, høyde og alder.  
Gatenettet legger opp til en tydelig kvartalsstruktur, noe som gir god sikt i gateløpene. 
Siktaksene sydover går helt til elven. Fra Engene er det relativt god sikt i begge retninger, slik at 
man enkelt kan orientere seg. Vestover ligger parken som gir god sikt mot vest. Nordover har 
man sikt opp i åsen. 
 
Terrenget faller fra nordvest mot sydøst i planområdet med ca. 4 meter. Eiendommen ligger på 
ca. kote +12 i nordvest og faller ned til +8 i hjørnet Engene-Sankt Hallvards gate. 
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Illustrasjon som viser siktakser. 
 
Kulturminner: 
Ingen bebyggelse i planområdet og i tilhørende kvartal er kulturminner. Dagens bebyggelse skal 
rives. Kirkegårdsparken er et kulturminne som ligger vest for planområdet. Tiltak ved eventuelle 
funn av automatisk fredete kulturminner, sikres gjennom reguleringsbestemmelsene.  

 
Utsnitt av kulturminneplanen. 
 

 

Sol/skygge (dagens situasjon): 
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Området ligger solfylt til, på Bragernes i Drammen. Det er åpent vest for kvartalet, men Engene 
64 på andre siden av Engene kaster litt skygge. Solstudier i punkt 2.4.2. viser både dagens og 
fremtidige solforhold.  

Høyder: 
Innenfor kvartalet er det i dag variasjoner i volum og høyder, fra små trehus i 1,5 etasjer til store 
trehus med seks leiligheter i 2 etasjer med loft. 
 
Grunnforhold: 
Planområdet ligger innenfor faresonen for kvikkleireskred på Bragernes, og det er strenge krav 
til at områdestabiliteten ikke forverres, hverken i anleggsfase eller permanent fase. 

     
 Illustrasjon område med risiko for kvikkleire – kilde Miljøstatus.no. 

Det har i flere omganger vært utført grunnundersøkelser på Bragernes både i forbindelse med 
overordnede utredninger og detaljvurderinger for konkrete byggeprosjekter. Felles for 
undersøkelsene er at de viser et bilde av en relativt ensartet løsmasseavsetning. 
Det forventes derfor at under et tynt topplag av fyllmasser ligger et silt/finsand lag og derunder 
siltig leire med dybder til fjell rundt 25-30 m. Stedvis kan det være et tynt sand-/gruslag rett over 
fjell. 
Over store deler av Bragernes består det sammenhengende leirlaget av sensitiv og kvikk leire. 
Overgangen til kvikkleire ligger flere plasser grunt (ca 3-4 m under terreng) og leiren er svært 
setningssensitiv. 
Det forventes poreovertrykk i løsmassene og et høyt grunnvannsnivå for planområdet. 
Det må i byggesak utføres grunnundersøkelser på tomten.  
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Området ligger ikke innenfor fareområde for flom, kilde Miljøstatus.no 
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2.4  Forhold som sikres i plankart og reguleringsbestemmelser 
 

2.4.1  Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder  

 

 Forslag til plankart  

Formål: Området reguleres til boligbebyggelse for etablering av blokkbebyggelse, 
uteoppholdsareal, fortau og vei. 

Utnyttelse: Det tillattes inntil 2400 m2 BRA, eksklusiv arealer under terreng.  

Plassering: Byggegrensene er lagt langs fortauet, 3m fra parken i vest, som eksisterende 
bebyggelse i nordøst og minimum 8m fra nabohus i nordvest, ellers 4m fra eiendomsgrensene. 
Under terreng er det tillatt å bygge kjeller 1m fra parken i vest. 

Høyder: Høydene er angitt med koter på plankartet og gir rom for følgende etasjer over 
sokkel/bakgård: 3 etasjer i bakhagen, 3 etasjer mot nordvest, forøvrig 4 etasjer, med krav om 
tilbaketrekking av deler av bebyggelsen mot Engene og vest. Mot nord er det også krav om 
tilbaketrekking for å tilpasse seg nabobebyggelse. Det legges opp til skråtak mot gatene og 
naboene i nord.  

Det legges opp til inngang til gårdsrommet fra både Engene og Sankt Halvards gate på siden av 
bebyggelsen, i tillegg blir det en portal fra Sankt Halvards gate. 
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Enkel illustrasjon som viser hovedpunktene for prosjektet 

 

2.4.2  Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser 

Bruk 
Gjennom planforslaget åpnes det for etablering av boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse 
med tilhørende formål. 

Leilighetsutforming og bokvalitet 
Planforslaget sikrer at det i hovedsak skal etableres gjennomgående leiligheter, og at det ikke 
tillates etablert ensidige orienterte boliger mot nord/nordøst. I tillegg sikres det at 50% av boliger 
etablert på bakkeplan/lokk over parkeringskjeller skal ha direkte atkomst til private og felles 
utearealer på lokk. Leilighetene sikres en generell takhøyde på 2,6m. 

Gjennom planen sikres en variasjon av leilighetsstørrelser. 1-roms boligenheter skal unngås 

Utforming 
Gjennom planen sikres variasjon i høydene. Byggene skal variere fra 3-4 etasjer over 
sokkel/lokk. 

Det skal være skråtak med mulighet for opplett eller terrasser på deler av bebyggelsen, slik at 
det tilpasser seg omkringliggende bebyggelse. Gjennom variasjon i volumoppbygging og 
materialer sikres også at bygningsmassen ikke blir ensformig.  

Det legges opp til terrasser på tak. Takterrassene tilbaketrekkes fra fasade mot gate, med 
minimum 2m mot Engene og 1,2m mot St. Halvards gate. 

Uteoppholdsarealer og utomhusplan 
Krav i kommuneplanen: 
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Privat MUA: For området gjelder: min. 3,0 m2 privat uteoppholdsareal per boenhet. Inntil 50 % 
av privat uteoppholdsareal innenfor sentrumsplanen kan tillates på takterrasser dersom disse er 
universelt tilgjengelige.  

Felles MUA: For området gjelder: min. 20 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet.  
Min. 10 m2 skal ligge utenfor gul støysone. Minst 50% av felles uteoppholdsareal bør være 
solbelyst kl.15.00 vårjevndøgn. 
 
Dette gir følgende krav for 30 boenheter: 
Privat uteoppholdsareal: 30 (boenheter) x 3 = 90 m2. 
Felles uteoppholdsarealer: 30 x 20 = 600 m2 (inntil 50% av felles uteoppholdsareal kan tillates 
på takterrasse.) 
 
Minst 50% av felles uteoppholdsareal bør være solbelyst kl.15.00 på vårjevndøgn, dvs. 300 m2. 
 
Intern fordeling som avviker fra normkravenes minimumskrav for private, fellesprivate og 
offentlig tilgjengelige uteoppholdsarealer vil kunne aksepteres der det bidrar til bedre 
boligprosjekter og bedre uteoppholdskvaliteter enn å holde seg til normtallene. 
 
Privat uteoppholdsarealer og minst 50 % av felles uteoppholdsarealer skal ha lavere støynivå 
enn nedre grenseverdi for gul støysone. I henhold til vedlagt støyrapport har vi mer enn nok 
stille uteareal i prosjektet. 
 
I prosjektet er kravet til MUA løst på følgende måte: 

Private uteoppholdsarealer planlegges løst som private balkonger/terrasser. Kravet på 90m2 er 
dekket opp og vel så det, med totalt ca. 366m2 private uteplasser. 
 
Når det gjelder felles uteareal så er også kravet på 600m2 oppnådd med ca. 780m2, som 
fordeler seg på ca. 510m2 på bakkenivå, og 270m2 på de to takterrassene.  
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Utomhusskisse med felles MUA på terreng vist med rødt   
Landskaperiet AS har laget en utomhusplan for prosjektet, som legger opp til lek, et felles 
oppholdsareal og et dyrkningsområde i gårdsrommet. 
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På tak legges det opp til mer rekreasjonsarealer i mange soner, så mange beboere kan bruke 
arealet samtidig. 
 

 
 
Når det gjelder solbelyst andel av utearealet kl 15 vår-/høstjevndøgn så er det en bør 
formulering om 50%. Det burde dermed være 300m2 solbelyst ved dette tidspunktet. I prosjektet 
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er det oppnådd med ca. 334m2 kl 15. Dette fordeler seg med ca. 131m2 på terreng og ca. 
203m2 på takterrassene, markert med gult på illustrasjonen under. 
 

 
Solbelyst areal kl 15 vår-/høstjevndøgn 
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MUA-tabell 
 
Sandlekeplass for boligene skal etableres i gårdsrommet. Minimum 50% av f-BUT skal ha 
mulighet for vekstjorddybde på minimum 40cm. Minimum 15% skal ha vekstjordlag på 80cm for 
å legge til rette for planting av mindre trær og større busker. Trær i gårdsrommet skal ha et 
sammenhengende jordvolum på minimum 6m3 per tre. Lekearealene skal være skjermet fra 
trafikk og støy, og ha gode solforhold.  

 

 
 
Solstudier 

Gjennom solstudiene under, har vi vist solforholdene i planområdet og nabolaget. Som man kan 
se, kaster ikke bebyggelsen i planområdet, særlig mer skygge på nabolaget enn øvrige 
nabohus.  
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Eksisterende og ny situasjon 21. juni kl.12.00

 

 

 

        21. juni kl.12.00 kaster prosjektet lite skygge på naboene og det er veldig gode solforhold på 
takterrassene og de private balkongene.  
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Eksisterende og ny situasjon 21. juni kl.15.00 

 

 

21. juni kl.15.00 er det gode solforhold på takterrassene og de private balkongene, minus de 
mot øst. Prosjektet kaster litt skygge på naboen i nordøst. Bakhagen har litt mer sol enn klokken 
12.   
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Eksisterende og ny situasjon 21. juni kl.18.00 

 

 

21. juni kl.18.00 er det veldig gode solforhold på takterrassene og de private balkongene, 
minus de mot øst. Prosjektet kaster litt skygge på naboene øst for bebyggelsen. Bakhagen har 
veldig mye sol.  
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Eksisterende og ny situasjon ved vår/høstjevndøgn kl.12.00 

 

 

Vår/høstjevndøgn kl.12.00 er det gode solforhold på takterrassene og de private balkongene. 
Prosjektet kaster litt skygge på naboen i nord. 
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Eksisterende og ny situasjon ved vår/høstjevndøgn kl.15.00 

 

 

Vår/høstjevndøgn kl.15.00 er det gode solforhold på takterrassene og de private balkongene, 
minus de mot øst. I nord er naboenes uteareal i eksisterende situasjon nesten helt skyggelagt. 
Prosjektet kaster skygge på naboene i nord. Bakhagen har litt mer sol enn klokken 12. 



 37 

Trafikkforhold 
I dag er det fire adkomster til planområdet. Tre av de fjernes, to i Engene og en i Sankt Halvards 
gate. Ny adkomst blir fra Sankt Halvards gate. Kommunens gatenorm har følgende krav til 
avstand mellom avkjørsel og kryss: 

 

I gatenormen er det også laget en egen illustrasjon for frisiktkrav for avkjørsler i sentrum. 

 

Denne frisiktsonen sikres med frisiktsone påtegnet plankartet. Avkjørsel vil også bli plassert i 
tilstrekkelig avstand fra krysset, da avkjørselspilen på kartet er over 18m fra krysset og maks 
bredde på avkjørsel er 4m. 
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Planutsnitt med innkjøring, frisikt og avstand til kryss er målsatt. 
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Parkering skal være i henhold til kommuneplanen og etableres i sokkeletasjen.  

Innkjøringen til parkeringskjeller er forholdsvis slak, da høydeforskjellen fra fortauet til kjelleren 
er liten. Innkjøringen kan løses innenfor egen eiendom med vertikal kurve i bunn og topp med 
radius på 25m og en rampe imellom med slakere fall enn 1:8, som er iht Byggforsk. 

 

Avfall håndteres i avfallsrom, integrert i bebyggelsen med tilgang fra Sankt Halvards gate. 

Det er fortau langs begge gatene i planområdet. 

Fortauet langs nordsiden av Engene er tatt inn i planområdet og regulert med en 
breddeutvidelse for mulig fremtidig oppgradering. I vest møter planen reguleringsplanen 
”Detaljregulering for Engene 43, 45 og Peder Buchs gate 1”, vedtatt 19.12.2017. Der er fortauet 
på sydsiden av parken regulert med dagens bredde. For å få regulert inn bredere fortau er det 
derfor foreslått en overlapp mellom disse to planene som vist på illustrasjonen under: 
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Brann/utrykningskjøretøy  
Sweco har i forbindelse med planarbeidet skissert branntegninger for å vurdere branntekniske 
prinsipper samt adkomst for stigebil og rømningsforhold. Prinsippet for rømning er via 
trapperom, alternativt via vindu/terrasse. Stigebil er nødvendig der høydene er for høy til å 
kunne bruke stiger (8,5m) til terrasser/vinduer. I dette prosjektet er alle leiligheter tilgjengelig 
med enten stige eller stigebil.  
 

Hensynssoner og båndleggingssoner  
 
Frisiktsone (H140): Frisiktsone ved adkomst. 

Faresone ras og skredfare (H310): Grunnen er dårlig, og hele planområdet sikres. 
 
Grønnstruktur (H540): Hensynssone langs grensen til parken for å beskytte eksisterende trær i 
parken, samt sikre en naturlig terrengmessig tilpasning. 

Miljøfaglige forhold (overvannshåndtering, støy, fjernvarme, miljøoppfølgingsprogram 
m.m.) 
Energi: 
Planen ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og det skal således legges til rette for 
tilknytning til fjernvarmeanlegg. 
 
Overvann:  
Det er sikret gjennom bestemmelsene at det skal utarbeides plan for overvannshåndtering, 
vann- og avløpsløsning, slukkevann mv. 
 
Støy: 
Det er gjennom bestemmelsene satt krav til støyforhold iht. kommuneplanen. Det er også satt 
krav om det utarbeides støysonekart i henhold til T--1442/2016 Før det kan gis 
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rammetillatelse. Der må det dokumenteres at følgende krav oppnås, eventuelt gjennom 
tiltak: 

• Krav til innendørs støynivå i teknisk forskrift overholdes 
• Utendørs støynivå på påkrevde utearealer og ved fasade utenfor oppholdsrom er 

lavere enn nedre grenseverdi for gul støysone. 
• Maks høyde på rekkverk 1,2 m, med unntak i plan 1 hvor det tillates innglassede 

balkonger i liv med fasaden. 
• Hjørneleiligheter og leiligheter uten soverom mot stille side, maksimalt 5 

leiligheter totalt, tillates etablert uten tilgang til fasade med støynivå under 
grenseverdi. Dette forutsetter at det utføres tiltak i form av lokal støyskjerm foran 
luftedel av vindu, eller annen form for spesialvindu som gir lyddemping i 
lufteposisjon. 

 

Risiko og sårbarhet 
Det er i forbindelse med planarbeidet, utarbeidet en ROS-analyse (Risiko- og 
sårbarhetsanalyse). Denne er vedlagt i sin helhet. Det ble i denne avdekket to områder som er 
viktig å ta hensyn til:  

•    Kvikkleire: Området ligger innenfor fareområde for kvikkleireskred. Det er foretatt 
grunnundersøkelser, og krav til videre undersøkelser sikres gjennom bestemmelsene. Hele 
arealet er lagt inn under sikringssone for ras og skred. 
•  Urban flom/overvann: Det må etableres fordrøyningsløsninger i magasiner, grøntarealer 
og/eller blå tak for å ivareta dimensjonerende regn. Det er sikret gjennom bestemmelsene 
at det skal utarbeides plan for overvannshåndtering, vann- og avløpsløsning, slukkevann 
mv. 
 

Juridiske forhold, rekkefølgebestemmelser og gjennomføring  
• Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest skal fortau o_SF1 og veg o_SV1 være 

ferdig opparbeidet. Gaten skal være gjenoppbygget før det gis midlertidig 
bruk/ferdigattest.  

• Før det gis brukstillatelse/ferdigattest skal fortau o_SF2 og veg o_SV2 være sikret 
opparbeidet.   

• Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest skal port mellom f_BUT og 
Kirkegårdspaken være etablert. 

• Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innenfor den enkelte 
utbyggingsetappe, skal lek og uteoppholdsarealer være ferdig opparbeidet i henhold til 
godkjent utomhusplan.  
Vegetasjon og beplantning skal senest etableres påfølgende vekstsesong. 

• Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest innenfor felt BBB1-2 skal 
vannledning oppgraderes, avløpsledning separeres og overvannsledning forlenges i St. 
Halvardsgate.  

Dokumentasjonskrav 
• Det settes krav til detaljert utomhusplan før tillatelse til tiltak kan gis. 

• Det settes krav til garasjeplan og VA-plan før tillatelse til tiltak kan gis. 

• Det settes krav til plan for avfallshåndtering, parkering og fjernvarme. 

• Det settes krav til videre geotekniske undersøkelser før igangsettingstillatelse kan gis.  

• Skole- og barnehagekapasitet må dokumenteres før det gis tillatelse til tiltak. 
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• Miljøoppfølgingsplan, tiltaksplan for håndtering av forurensede masser og vurdering av 
luftkvalitet skal foreligge før det gis tillatelse til tiltak. 

• Støysonekart og eventuelle tiltak må være beskrevet før det gis tillatelse til tiltak. 

Byplans kommentarer og/eller suppleringer 

 

2.4.3  Illustrasjoner av planforslaget 

Illustrasjonene viser en mulig maksimal utbygging i henhold til forslaget. Illustrasjonene er ikke 
juridisk bindende. 

 
Foreslått tiltak sett fra Kirkegårdsparken / vest.  
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Foreslått tiltak sett fra sørøst.  

 

 Foreslått tiltak med portal til portrom sett fra Sankt Hallvards gate / øst.  
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Situasjonssnitt av tiltak sett fra øst. 1: Boligprosjekt på andre siden av parken, 2: Mønehøyde på 
Thornegata 49b, 3: Mønehøyde på Thornegata 42, 4: Regulert høyde i bakgården, 5: Regulert 
gesims for skråtak i bakgården, 6: Regulert topphøyde mellom byggene, 7: Nabos 
bakgårdsbygning, 8: Garasje, 9: Thornegata 42, 10: Thornegata 49b, 11: Gjennomsnittlig 
terreng. Grønn strek viser eksisterende terreng. 

Situasjonssnitt av tiltak sett fra syd. 1: Mønehøyde på Thornegata 49b, 2: Mønehøyde på 
Thornegata 42, 3: Regulert høyde i bakgården, 4: Regulert gesims for skråtak i bakgården, 5: 
Regulert topphøyde mellom byggene, 6: Gjennomsnittlig terreng. Grønn strek viser 
eksisterende terreng. 

 

Oppriss av tiltak med regulerte høyder og gjennomsnittlig terreng påtegnet. Sett fra 
syd/Engene. 1: Bakenforliggende bolig, 2: Regulert høyde 1 etasje lavere enn toppen og bygg i 
bakgåden, 3: Regulert topphøyde mellom byggene, 4: Regulert topphøyde, 5: Gjennomsnittlig 
terreng. 
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Oppriss av tiltak med regulerte høyder og gjennomsnittlig terreng påtegnet. Sett fra øst/St. 
Halvards gate. 1: Regulert topphøyde mot Engene, 2: Regulert høyde 1 etasje lavere, 3: 
Gjennomsnittlig terreng, 4: Boligprosjekt på andre siden av parken, 5: Regulert topphøyde i 
bakgården, 6: Regulert gesims for skråtak i bakgården, 7: Regulert gesims for skråtak mot St. 
Halvards gate, 8: Regulert topphøyde mellom byggene. 

 

2.5  Konsekvenser av planforslaget 
2.5.1 Redegjørelse for konsekvenser av planforslaget (forslagsstillers tekst) 

Datagrunnlag og metode 
Grunnkart: SOSI – Euref 89, UTM 32 

Analyser:  

- Støyanalyse: Asplan Viak AS 
- Geoteknisk Notat: Grunnteknikk AS 
- VA og overvann: Asplan Viak AS 
- Trafikk: Asplan Viak AS 

Kilder: Drammen kommune, Miljøstatus, NGU, Google, Norge i bilder.  

  

Overordnede planer og mål 
Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete retningslinjer.  

Fortetting av sentrale kvartaler, nært kollektivknutepunkt, vil være i tråd med sentrale 
retningslinjer, areal- og transportplan, og vil kunne bidra positivt til redusert bilbruk. Det er 
vurdert at tiltaket har svært sentral beliggenhet med direkte forbindelse til buss. 
Det er god tilgang til gang- og sykkelveier i nærområdet, og det er mange tilbud innenfor gang- 
og sykkelavstand. 

På grunn av tilpasning til bakenforliggende bebyggelse blir ikke utbyggingen så høy som den 
kanskje burde vært i henhold til «Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging». 
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Tiltaket skal i størst mulig grad tilrettelegge for ulike målgrupper med variasjon av 
leilighetsstørrelser og gode uteoppholdsarealer. 

Høydene vil utfordre gjeldende plan, da Sentrumsplanen har høyder som eksisterende trehus. 
Planforslaget legger opp til bebyggelse i 3 og 4 etasjer over sokkel. Bygningens volum 
nedtrappes der det anses som viktig mot tilliggende lavere bebyggelse. 

Stedsutvikling 
Utviklingen av planområdet i tråd med planforslaget, vil føre til en opprusting av området. 
Planen legger opp til en variert arkitektur som tilpasser seg omkringliggende bebyggelse.  

Ved å øke antall boliger i området, vil man bidra til å skape mer liv til området og parken. 
Varierte leilighetsstørrelser vil bidra til en variasjon av beboere. 

Barn og unges interesser 
Planområdet ligger sentralt i sentrum. Det er flere barnehager som ligger i gangavstand fra 
planområdet. Barneskolen ligger ca. 1.0 km fra planområdet, men pga. topografien med ca. 
50m stigning, kan dette være langt å gå for de minste barna. Skoleveien er via fortau langs 
Sankt Halvards gate og Thornegata. Via Prins Oscars gate og Solbakken er det ikke fortau, 
men dette er relativt rolige boliggater uten så mye trafikk. Det er fortau langs Løkkebergveien og 
gangvei herfra til skolen den siste biten.  Det er også mulig å gå langs Gjetergata og dermed ha 
fortau langs hele skoleveien. 

Det skal etableres sandlekeplass i kvartalet, skjermet fra trafikk og støy. Da det i dag ikke er 
noen lekeplass i planområdet, vil dette bli et positivt tilskudd for barn og unge. 

Nærmeste kvartalslekeplass ligger i Kirkegårdsparken, Grev Wedel plass og ”Lekegata” i 
Thornegata. Kirkegårdsparken har også et stort tilgjengelig uteareal, med benker, lysthus, og 
blomsterbed, som vil gi beboerne og besøkende et flott tilskudd til egne utearealer. 

Nærmeste sentrale lekefelt er Elveparken. Lekeplassen i Byparken ligger ca. 1250 meter fra 
planområdet, og vil være attraktivt for de større barna.  

Trafikkforhold 
Det ryddes opp i trafikkforholdene ved at to adkomster fra Engene og en i Sankt Halvards gate 
fjernes. Etter utbygging vil trafikkbelastningen på Engene øke fra 7.770 kj.t./døgn til 7.790 
kj.t./døgn, noe som tilsvarer en vekst på ca. 0,3 %. Dette er ikke merkbart og vil ikke påvirke 
kapasitet eller avviklingsforholdene på veinettet, hverken for krysskapasitet eller 
strekningskapasitet. 

Med grunnlag i den forventede og beskjedne trafikkveksten ser ikke Asplan Viak behov for 
spesielle tiltak på vegnettet som blir berørt av tiltaket.  
Det er i dag fortau langs bygatene Engene og St. Halvardsgate. Dette er løsninger som er 
etablert innenfor Drammen sentrum og som Asplan Viak mener skal være tilfredsstillende i 
forhold til den utbyggingen som foreslås. Det er ikke behov for ytterligere gang- og 
sykkelvegtiltak som følge av planforslaget. 

Parkering blir innendørs med adkomst fra Sankt Halvards gate. Ved denne avkjøringen blir det 
også adkomst til avfallsrom. Avkjørselen ligger langt nok unna krysset i Engene iht. kommunens 
veinormal. 
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Illustrasjon av kjellerplan med 18 parkeringsplasser  

 

Estetikk og byggeskikk 
Planforslaget åpner for bebyggelse i 3-4 etasjer over sokkel. Bebyggelse i 4 etasjer er en del 
høyere enn dagens bebyggelse, og vil føre til at spesielt nærvirkningen endres. Nytt tiltak vil 
likevel tilpasse seg tilgrensende kvartaler, bebyggelsen i nord og pågående prosjekter, slik at de 
planlagte høydene ikke vil stikke seg ut i gatebildet.  

Bebyggelsesstrukturen og skalaen endres ved etablering av mer sammenhengende og 
komprimert bygningsvolum.  

Gjennom bestemmelsene sikres variasjon i utforming og høyder, slik at monotoni skal unngås. 
Bebyggelsesmønsteret vil bidra til å stramme opp området slik at det blir mer helhetlig.  
 
Uterommene skal etableres på parkeringslokk og som takterrasser, skjermet fra trafikk og støy.  
Etter gjennomførte tiltak, vil området fremstå mer helhetlig med et ryddig trafikkbilde, og med 
gode uteoppholdsarealer, noe som mangler for dagens boliger.  

Dagens bebyggelse er kledd med trepanel, den nye bebyggelsen vil trolig bli kledd med tegl, tre 
og metall.  

Kulturminner 
I kommunens nye kulturminneplan er det ikke noen kulturminner i planområdet. Kvartalet lenger 
øst er markert, samt at Kirkegårdsparken i vest er markert som kulturminne. Kirkegården er lagt 
ned og i dag er parken i bruk som rekreasjonsareal med benker, blomsterbed og ballplass. I det 
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ene hjørnet av parken er det beholdt noen gravminner. Den nye bebyggelsen vil ha lysthuset 
mellom seg og gravminnene og eksisterende boliger nord for planområdet er nærmere 
gravminnene enn nye bygg vil være. Bebyggelsen inklusive balkonger trekkes 3 meter fra 
eiendomsgrensen mot parken i vest og lager dermed en avstand til offentlige arealer. 

Sosial infrastruktur 
Tiltaket åpner for etablering av boligbebyggelse, i tråd med kommuneplanen. Tiltaket er ikke av 
en slik størrelse at det påvirker den sosiale infrastrukturen i noen særlig grad.  

Teknisk infrastruktur 
Det er kapasitet på omkringliggende vannledninger. Ny overvannsløsning vil bli bedre enn 
eksisterende, ved at det blir etablert fordrøningsløsninger iht. krav i bestemmelsene. Tiltaket 
skal kobles til fjernvarme som allerede er i nærområdet. 

Universell utforming 

Bygninger, anlegg og tiltak innenfor planområdet skal være universelt utformet og ha 
tilgjengelighet i tråd med kravene i teknisk forskrift Planforslaget vil gjøre området bedre 
tilrettelagt for bevegelseshemmede og orienteringshemmede.  

Naturmangfold  
Det er veldig lite vegetasjon innenfor planområdet i dag. Det er kun noe gress, og ingen arter 
eller naturtyper som kan bevares. Under er tiltaket vurdert i henhold til Naturmangfoldslovens 
§8-§12: 

 §8: kunnskapsgrunnlaget/bærekraftig bruk. Planområdet ligger svært sentralt i sentrum, 
innenfor et område hvor det foreligger planer om utbygging og fortetting. Det er ikke 
registrert funn av viktige arter, naturtyper eller kulturlandskap, slik at tiltaket ikke kommer 
i konflikt med sårbare arter. 

 §9: Føre-var-prinsippet. Det er svært lite vegetasjon på eiendommen i dag. Det er derfor 
ingen forhold som tyder på at tiltak på tomten vil føre til skade på  naturmangfoldet.  

 §10: Økosystemtilnærmingen. Det er ingen forhold som tyder på at nye tiltak på 
eiendommen vil påvirke eller  belaste økosystemet i negativ grad.  

  §11: Kostnadene ved miljøforringelse 
  Det vil ikke forekomme noen skade på naturmangfoldet. 
 
  §12: Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder 

 Området er i kommuneplanen regulert til boligbebyggelse. Planforslaget vil være i tråd 
med kommuneplanen.  
 

 Tiltaket er avveid i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette 
klareres. Planen vil tilføre noe grønt i kvartalene for å bidra til å skape gode felles 
uteoppholdsarealer.  

Henynssone for grønnstruktur, vil sikre eksisterende parktrær i nærheten av planområdet. 

Natur- og ressursgrunnlaget 
Planen vil ikke ha noen konsekvenser for natur- og ressursgrunnlaget.  
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Miljøfaglige forhold 
Planen sikrer etablering av uteoppholdsarealer med gode solforhold i form av takterrasse og 
bakhage. I tillegg vil alle boenhetene ha private balkonger/terrasser.  

Støy: 
I henhold til T1442/2016 skal leilighetene ha minst en stille side. Minst halvparten av alle rom 
med støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning LDEN 55dB eller 
lavere. For å få tilfredsstillende støynivå, er man avhengig av å benytte støyreduserende tiltak.  
 
Forslag til støyreduserende tiltak som kan bli aktuelle å benytte: 

• Bruk av tung fasadekonstruksjon med gode lydreduserende egenskaper. 
• Lokal skjerming i form av tett rekkverk og absorberende himling i tak for private     

balkonger. 
• Maks høyde på rekkverk 1,2 m, med unntak i plan 1 hvor det tillates innglassede 

balkonger i liv med fasaden. 
• Hjørneleiligheter og leiligheter uten soverom mot stille side, maksimalt 5 leiligheter 

totalt, tillates etablert uten tilgang til fasade med støynivå under grenseverdi. Dette 
forutsetter at det utføres tiltak i form av lokal støyskjerm foran luftedel av vindu, eller 
annen form for spesialvindu som gir lyddemping i lufteposisjon. 

 
Luftforurensning: 
Det vil kunne forekomme luftforurensning, da eiendommen ligger sentralt i sentrum hvor det er 
en del forurensning.  
 
Eiendommen ligger ikke innenfor arealer avsatt på aktsomhetskartet for luftforurensning i 
Drammen kommune.    
 
 
Energitiltak: Tiltaket ligger innenfor konsesjonsområde for tilknytning til fjernvarme.  

 

Risiko- og sårbarhet 
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse). Denne er vedlagt i sin helhet. Det ble i denne avdekket to områder som er viktig å ta 
hensyn til:  

•    Kvikkleire: Området ligger innenfor fareområde for kvikkleireskred. Det er foretatt 
grunnundersøkelser, og krav til videre undersøkelser sikres gjennom bestemmelsene. Hele 
arealet er lagt inn under sikringssone for ras og skred. 
•  Urban flom/overvann: Det må etableres fordrøyningsløsninger i magasiner, grøntarealer 
og/eller blå tak for å ivareta dimensjonerende regn. Hensyn til overvann på avveie ved 
ekstremregn er sikra gjennom byggeforskriftene og håndteres i byggesak. Det er ingen 
flomveier forbi planområdet, så det vil ikke kreve plangrep for å håndtere vann som måtte 
renne ned fra oppstrøms nedbørsfelt i ekstremregnsituasjon. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Tiltaket medfører ingen økonomiske konsekvenser for kommunen uten det som eventuelt blir 
avtalt i en utbyggingsavtale.  

Juridiske forhold 
Forslagsstiller kan ikke se at det blir noen juridiske konsekvenser for Drammen kommune 
utover hva som blir avtalt i en utbyggingsavtale.   
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Byplans kommentarer og/eller suppleringer 
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3 Forslagsstillers argumentasjon 
3.1.1 Forslagsstillers faglige begrunnelse 

Planforslaget er et resultat av de ulike faglige rapporter og analyser som er innhentet så langt. I 
tillegg gir grepet litt seg selv for en slik del av et kvartal. Bebyggelsen skal løses som 
kvartalsbebyggelse ut mot fortauet og veg. I tillegg er det naturlig å utnytte eiendommen med et 
bygg i bakhagen som også tilpasser seg omkringliggende bygningsstruktur. Parkeringskjeller 
etableres som underetasje.  
 

 
 
 
Prosjektet vil oppgradere området og tilføre gode kvalitative leiligheter med attraktive 
uteoppholdsarealer, både felles og private. Totalt sett har prosjektet hele 50 % mer uteareal enn 
kravet i kommuneplanen.  

Sol-og støyforholdene for utomhusarealene er relativt gode. På takterrassene er støyforholdene 
veldig gode, mens det på bakkeplan er noe støy helt i sydvest. Totalt sett er det mer stille felles 
uteareal enn kravet i kommuneplanen. 

Høyder er satt til ca. det tilsvarende som omkringliggende boligprosjekter i sør og vest, bortsett 
fra at vi har valgt å senke høydene i nord for å tilpasse oss omkringliggende bebyggelse. 
Nabobebyggelsen i nord er ikke verneverdig i henhold til kulturminneplanen og kan dermed bli 
erstattet av ny høyere bebyggelse. Eventuell ytterligere tilpasning til eksisterende uthus i nord 
fremstår i den sammenheng som lite fremtidsrettet. 
 
Formmessig legges det inn krav om skråtak på enkelte deler av volumet for å dele opp volumet 
og tilpasse seg omgivelsene. Dette medfører at fasadene blir interessante og varierte, selv om 
de fortsatt har et helhetlig utrykk.   
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Gjennomgang og kontakt med bakhagen er også kvaliteter som beriker bygningen mot 
tilhørende gater, Engene og Sankt Hallvards gate.  
Planforslaget vil medføre at denne delen av kvartalet vil bli oppgradert og fortettet. Det vil 
aktivisere denne bydelen med nye mennesker. Det vil utgjøre en forskjønnelse til området.  
 
Overvann: 
Området har god kapasitet for vannforsyning, og ledningsdimensjonene har normalt ingen 
problemer med å levere slokkevann i henhold til preaksepterte ytelser i Tek-17. Nærmeste 
avløpssystem som er aktuelt å koble seg på er separert med egen overvannsledning til 
resipient. Det er begrensa med plass til å plassere nedgravde magasin og grunnforhold kan 
gjøre det kostbart å etablere slike magasin. Dette kan løses ved å bruke «blå tak» til fordrøyning 
av overvann fra takflatene, mens uteområdene utformes slik at overvann ledes til pukk og andre 
løsmasser. Det kan anlegges mindre områder som midlertidig kan oversvømmes (f.eks 
regnbed). Når bygg og uteområder skal prosjekteres, er det derfor viktig at påslippskravet til 
kommunal overvannsnett avklares i tidlig fase og tas hensyn til i utforming av bygg og 
uteområder.  
 
Støy: 
Det er nødvendig med lokal skjerming av balkonger for å innfri krav til stille privat uteareal og 
støy utenfor vindu til oppholds- og soverom. 
Det fremgår av støyberegningene utført av Asplan Viak AS at det planlagte bygget vil få sydlig, 
vestlig og østlig fasade i gul og delvis rød sone.  

”Rød sone angir et område hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom det 
dokumenteres tilstrekkelig kvalitet på fasadetiltak, inneklima og stille side. Det vil si at boenheter 
skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, slik at 50% av oppholdsrommene og 
minimum 1 soverom har åpningsbart vindu mot stille side.” 
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Planlagte felles uteområder på bakkeplan, vil i hovedsak ligge i stille sone.  
På takterrassen vil det også være stille uteområder. 
 
Beregninger av lydnivå for fasaden til de planlagte byggene, viser at omtrent halvparten av 
fasadene, tilfaller stille side. Det er foretatt støyberegning. Den viser at det vil være tilstrekkelig 
å foreta tiltak i fasaden for å sikre at innendørs lydnivå blir tilfredsstilt. Kravet til åpningsbart 
vindu for minst 50% av oppholdsrommene og minimum 1 soverom for hver boenhet er oppfylt 
gjennom skjermede balkonger. 
 

Lek  
Sandlekeplass etableres i gårdsrommet. Nærmeste kvartalslekeplasser er Kirkegårdsparken 
balløkke, ”Lekegata” i Thornegata den nye lekeplassen på Grev Wedels plass. 
Kirkegårdsparken har også et stort tilgjengelig uteareal, med benker, lysthus og blomsterbed, 
som vil gi beboerne et flott tilskudd til egne utearealer. 

 
Illustrasjon som viser adkomst og avstand til de ulike lekeplassene. Det er fortau og lysregulerte 
kryss i de mest trafikkerte gatene som Engene og Nedre Strandgate. For å komme til Byparken, 
kan man evt. gå langs strandpromenaden. Nedre Storgate er gågate fra Erik Børresens allé. 
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Adkomst/utforming  

 

Grunnet grunnforhold blir gulvet i kjelleretasjen like under terrenget i krysset Engene-Sankt 
Hallvards gate. Dette ville normalt medført en høy lukket sokkel. Her er det derfor lagt opp til en 
del fellesareal med vinduer, som felles gjesterom, felles stue, inngangsparti etc. i den delen av 
prosjektet med høyest sokkel. 
 

 
 
 
 
Prosjektet er noe lavere enn det som kunne vært ønskelig iht. overordnede planer og 
retningslinjer, da det tilpasser seg omkringliggende bebyggelse. Bygget i bakgården blir 
liggende bak eksisterende støttemur mot parken, som gjør at 1. etasje ligger under terrenget i 
parken. Bygget vil dermed oppfattes lavere fra parken enn sine tre etasjer. Perspektiv fra 
parken viser at bebyggelsen tilpasser seg omgivelsene godt og gir byen et positivt tilskudd. 
 


