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A. Formål med planen 

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for byutvikling (sentrumsformål) innenfor 
område A1 i Områderegulering for Sundland. Planen skal omfatte den del av A1-området som 
ikke avsettes til permanent hensettingsanlegg for tog. Hensettingsanlegg sikres gjennom egen 
detaljreguleringsplan.  

Det er ønske om å hovedsakelig tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende formål. 
Endelig formålsmiks, organisering, utnyttelse, grensesnitt mot omgivelser etc. avklares som del 
av det videre planarbeid. 

Planarbeidet må koordineres med pågående planarbeid «Detaljregulering for hensetting av tog 
på Sundland». Dette planarbeidet er startet opp, og man har som intensjon å sende det ut på 
høring sommeren 2021. Ferdig vedtatt plan forventes å foreligge i slutten av 2021. 

B. Planområdet 

 
Figur B-1: Utsnitt av «Områderegulering for Sundland» med foreløpig forslag til avgrensning av planområdet. 

Det aktuelle planområdet, som vist på skissen over, er på ca.24,3 daa og ligger mellom 
Gulskogen skole/ Proffen Hageby og eksisterende hensettingsområde. Området ligger i sin 
helhet innenfor «Detaljregulering for hensetting av tog på Sundland». 

Det vises til kapittel G. Forholdet til andre planer for nærmere beskrivelse av forhold knyttet 
opp mot pågående planarbeid for hensettingsområdet. 
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C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Bebyggelse 
Det er ønske om å primært tilrettelegge for boligbebyggelse, da dette er vurdert mest 
hensiktsmessig med utgangspunkt i områdets beliggenhet. Boligbebyggelsen skal organiseres 
på en slik måte at uteoppholdsarealene blir liggende i indre gårdsrom som er skjermet for støy 
fra nye Sundlandveien og hensettingsområdet,  men samtidig ivaretar gode solforhold. 
Fasadene mot Sundlandveien skal bidra til aktivitet i 1.etasjene ut mot gata. 

Lek og grøntarealer 
Innenfor området vil det etableres et felles grøntareal som knytter seg opp mot grøntdraget 
som følger Sundlandsbekken mellom Gulskogen skole og Proffen Hageby. Grøntarealet vil 
ivareta avslutningen av Sundlandsbekken før den legges i kulvert under hensettingsområdet og 
jernbanen, og være et viktig element i håndteringen av overvann i området.  

Adkomst og parkering 
Adkomst til området skal skje fra Nye Sundlandveien. Parkering løses i felles parkeringsanlegg 
under bakken. 

Forhold til hensettingsområdet 
Som del av videre planarbeid skal forholdet mot hensettingsområdet avklares og koordineres i 
detalj. Særlig relevante temaer er byggeavstander, utforming og plassering av støytiltak og 
adkomstforhold samt overvannshåndtering. 

Illustrasjoner 
Det er tidligere gjort en studie av mulig utnyttelse for området. Bebyggelseskonseptet vil bli 
justert og bearbeidet i videre arbeid, men illustrasjonene gir likevel et prinsipielt inntrykk av 
fremtidig organisering og utnyttelse. 

  
Figur C-1 Illustrasjonsplan – tidligere studie 
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Figur C-2: 3D-illustrasjon – tidligere studie 

 
Figur C-3: 3D-illustrasjon – tidligere studie 

Fremdrift og utviklingsfaser 
Fremdrift må ses i sammenheng med utviklingen av hensettingsområdet. Det jobbes for å ha en 
endelig vedtatt plan for hensettingsområdet i slutten av 2021. Dette er nødvendig for å holde 
fremdriften for prosjektet, som forutsetter at hensettingsanlegget står ferdig i 2024. 
Byggeperioden for anlegget vil gå i faser fra sommeren 2022 frem til ferdigstillelsen. Området 
for fremtidig bebyggelse skal i byggeperioden fungere som disponibelt anleggsområde. 
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Det er ønske om å starte utbygging av boligområdet så raskt som mulig etter at de midlertidige 
anleggsområdene er fristilt. Det legges opp til en fremdrift for videre plan- og søknadsprosess 
som muliggjør dette. 

D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Foreløpige vurderinger tilsier at det kan bygges cirka 250 boenheter innenfor planområdet. 
Bebyggelsen vil bestå av en kombinasjon av blokkbebyggelse i 4 – 7 etasjer og en mer 
frittliggende bebyggelse i 3-4 etasjer.  Deler av bebyggelsen vil danne en kvartalsstruktur med 
grønne innvendige gårdsrom, mens deler av bebyggelsen består av frittliggende volumer i 
grønne omgivelser 

 

 
Figur D-1: Prinsippsnitt – tidligere studie 

E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

Prosjektet vil bidra til en god byutvikling for Sundland og svare ut intensjonen i områdeplanen 
for området. Prosjektet vil bidra til at den nye Sundlandveien får boligbebyggelse på begge 
sider av gateløpet, noe som vil bidra til å heve kvaliteten i området. Boligbebyggelsen vil 
fungere som et støyskjermende element mot hensettingsområdet, og på den måten bidra til å 
skjerme omgivelsene mot støy fra togene. Samtidig vil det være sterkt fokus på å sikre god og 
effektiv støyskjerming av de nye boligene mot hensettingsområdet. 

I prosjektet skal det være fokus på åpen overvannshåndtering og sikring av biologisk mangfold. 
Ved å planlegge for sammenhengende, grønne arealer, legges det til rette for åpen fordrøyning 
av lokalt overvann og tilhørende variert biologisk mangfold.  

F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Som del av arbeid med vedtatt Kommunedelplan for hensetting, ble det utført 
konsekvensutredning for blant annet tema landskapsbilde. Her ble det vurdert at bebyggelsen i 
området vil bli godt synlig. Områdets lokalisering i dalbunnen gjør at man fra åssidene vil se 
selve strukturen og takflatene godt.  
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Planforslaget bidrar til å sikre en videreføring av områdets nord-sørgående grønne forbindelse, 
bestående av grøntdrag og byrom med innslag av vegetasjon. Det skal etterstrebes å ivareta og 
foredle eksisterende kvaliteter innenfor tomten, herunder bekketrasé og vegetasjon. 

Det skal gjennom planen legges til rette for en variert bebyggelse, som trappes ned mot 
eksisterende boligområder sør for planområdet.  

G. Forholdet til andre planer 

Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune  

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til kombinert formål bybebyggelse og 
grønnstruktur. 

 
Figur F-1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
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Kommunedelplaner 
Kommunedelplan for Gulskogen 
Området er i kommunedelplan for Gulskogen avsatt til næring/industri.  

 
Figur F-2: Utsnitt av kommunedelplan for Gulskogen 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet 
Området er i kommunedelplan for hensetting i Drammensområdet avsatt til kombinert 
bebyggelse- og anleggsformål. Kommunedelplanen erstatter kommunedelplan for Gulskogen 
for det aktuelle området. 

 
Figur F-3: Kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting i Drammensområdet 
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Områdereguleringsplaner 
Områderegulering for Sundland 
Planområdet ligger innenfor felt A1 i områdeplanen og er avsatt til sentrumsformål. I tillegg er 
det avsatt et område BG#3 for grøntareal innenfor feltet.  

Planbestemmelser til områdeplanen:  
Som del av videre planarbeid må det vurderes hvordan gjeldende områdeplanbestemmelser vil 
virke inn på planforslaget. Områdereguleringen ble vedtatt i 2015, og relevansen i gjeldende 
bestemmelser og premisser som her settes for utvikling av tomten må avklares. 

 
Figur F-4: Områderegulering for Sundland 

 

Detaljreguleringsplaner 
Detaljregulering for hensetting av tog på Sundland 
Planen er under utarbeidelse og har som mål å tilrettelegge for togparkeringsplasser med 
tilhørende fasiliteter. Planen medtar arealer som skal benyttes til midlertidige bygge- og 
anleggsområder. Når anleggsperioden er ferdig, vil arealene kunne brukes i henhold til 
eksisterende regulering (sentrumsformål). 
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Figur F-5: Kartutsnitt fra varsel om oppstart planarbeid. 

 
 
Kommuneplanens arealdel:  
Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4) 

Krav til uteoppholdsareal 

Privat uteoppholdsareal minimum 3m2 per boenhet, arealet skal ligge utenfor gul støysone. 
Inntil 50% av privat uteoppholdsareal kan ligge på takterrasse dersom denne er universelt 
tilgjengelig.  

Felles uteoppholdsareal minimum 10m2 per boenhet, arealet skal ligge utenfor gul støysone. 
Inntil 50% av privat uteoppholdsareal kan ligge på takterrasse dersom denne er universelt 
tilgjengelig.  

Løsning 

Krav til privat uteoppholdsareal løses i hovedsak med private balkonger/terrasser på minimum 
3m2. Krav til felles uteoppholdsareal løses i gårdsrom og på felles takterrasser. Det antas at det 
kan bygges ca. 250 enheter innenfor planområdet. Dette gir et krav til felles uteoppholdsareal 
på totalt 2500m2.  

 
Krav til arealer for lek  

Sandlekeplass 50m2 per 50 boenheter. Lekeplassen skal ligge utenfor gul støysone og være 
maks 50m fra boligen.  
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Kvartalslekeplass skal være 1500m2 per 150 boenheter. Minst 80% av arealet skal ligge utenfor 
gul støysone og det skal ligge maks 200m fra boligen.   

Ballfelt og nærmiljøanlegg skal være 1000m2 per 150 boenheter og ligge maks 500m fra 
boligen.  

Innenfor sentrumsplanen kan kvartalslekeplass, ballfelt og sentralt lekefelt erstattes av tilbud 
på offentlige områder, der disse vurderes å være tilstrekkelige, og ligge innenfor de angitte 
gangavstander. Beliggenhet og adkomst skal påvises.  

Løsning 

Det forutsettes å sette av plass for nærlek/sandlekeplass innenfor planområdet. 

I Områdereguleringen for Sundland er det satt av flere friområder som gir rom for lek og 
opphold, blant annet ligger område F1 med umiddelbar nærhet til planområdet. Kvartalslek bør 
kunne dekkes helt eller delvis i de nære omgivelsene. 

Gulskogen skole grenser mot planområdet. Her finnes etablerte områder for lek og ballspill, og 
kravet til kvartalslek/ ballfelt og nærmiljøanlegg bør kunne dekkes med dette tilbudet.  

Endelig krav til lek og fordeling av arealer innenfor og utenfor planområdet avklares som del av 
det videre planarbeid. 
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Figur F-6: Områderegulering for Sundland – utdrag fra retningslinjer for lek og uteopphold. 

 

Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4) 

Krav 

Området ligger innenfor Sone 2 kommuneplanens krav til parkeringsdekning. Det stilles krav 
om minimum 0,7 parkeringsplasser per boenhet. Minimum 5% av plassene skal tilrettelegges 
for forflytningshemmede.  

For sykkel er det krav om minimum 2 plasser per boenhet.  Minimum 50% av plassene skal 
være tilrettelagt for lading av el-sykkel og minimum 10% av plassene skal være store nok til å 
parkere familie/lastesykler 
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Løsning 

Parkering legges i sin helhet i felles anlegg under bakken. Innkjøring til parkeringsanlegg skjer 
via adkomst fra nye Sundlandveien. Sykkelparkering fordeles mellom overflateparkering i 
tilknytning til innganger til boligene og egnede arealer innendørs. Det legges opp til at alle 
parkeringsplasser tilrettelegges for lading av El-bil.   

H. Berørte interesser av planinitiativet 
Foruten noen kommunale vegarealer, blant annet nye Sundlandveien, er det kun arealer 
tilhørende ulike Bane NOR selskaper som vil bli direkte berørt av tiltaket.  

Det ligger kun en eksisterende bygning innenfor planområdet. Denne må rives i forbindelse 
med etablering av hensettingsanlegget, og er derfor allerede revet når området blir tilgjengelig 
for utbygging. Denne bygningen er ikke verneverdig. 

I. Samfunnssikkerhet 
Særlig aktuelle temaer vurderes å være: 

• Støy 
• Flom og overvann 
• Grunnforhold 

 
Det vil bli utført grundig og påkrevet utredningsarbeid og dette koordineres i nødvendig grad 
med utredningsarbeid knyttet til pågående planarbeid for hensettingsområdet. 

J. Samarbeid og medvirkning 
Opplegg for samarbeid og medvirkning foreslås drøftet i planarbeidets oppstartsmøte. Planen 
må i så måte ses i sammenheng med «Detaljregulering for hensetting av tog på Sundland» 

For gjennomføring av høring og medvirkning vil det bli tatt utgangspunkt i de føringer som 
følger av plan- og bygningsloven. Behov for eventuelle informasjonsmøter mot berørte aktører i 
nærområdet vil bli vurdert i samråd med planmyndighet.  

K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 
Arealet ble konsekvensutredet som del av Kommunedelplan for hensetting i 
Drammensområdet, vedtak: 09.02.2021. Det vurderes at utredningsplikt er oppfylt gjennom 
denne planen, hvor alternative lokaliseringer ble utredet og alternativ Sundland ble vedtatt. 

Planlagt tiltak vil være i tråd med overordnet plan og vurderes til ikke å ha vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn.  
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