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Saksfremlegg 

 

Planinitiativ Treschows gate, Tollbugata, Tordenskiolds gate - prinsippavklaring 

 

Rådmannens alternative forslag til vedtak: 

Alternativ 1 
Vedtak i Hovedutvalget for tekniske tjenester av 3. november 2020 opprettholdes. Planinitiativ for 
detaljregulering for Treschows gate, Tollbugata og Tordenskiolds gate stanses i medhold av plan- og 
bygningsloven § 12-8.  
 
Alternativ 2 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 kan planarbeid for detaljregulering Treschows gate, 
Tollbugata og Tordenskiolds gate igangsettes.  
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Grunnlag for saken  
• Kommuneplanens arealdel for Drammen kommune, vedtatt 05.10.2015 (tidligere Drammen 

kommune)  

• Kommunedelplan for Drammen sentrum (sentrumsplanen), vedtatt 30.05.2006  

• Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Drammen, vedtatt 25.09.2018  

• Vedtak av 03.11.20 i Hovedutvalg for tekniske tjenester, saksnr 0211/20. Vedtak om å avvise 
planinitiativet. 

 
Juridisk grunnlag  

• Plan- og bygningsloven § 12-8  
 
 

Saksutredning 

Hensikt  
Hensikten med saken er å ta stilling til hovedutvalget for tekniske tjenester sin beslutning om å avvise 
planinitiativet.  
 
Etter plan- og bygningsloven § 12-8 andre ledd har forslagsstiller rett til å kreve beslutningen vurdert av 
kommunestyret.  
 
Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for boligutbygging i kvartalsstrukturen. Deler av 
planområdet er avsatt til grønt/park i kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Drammen 
sentrum. Planinitiativet åpner for å bygge boliger på areal avsatt til grønt/park, og åpne for allmenn 
tilgjengelig bakgård, samt torgareal i det sørøstlige hjørnet. 
 
Plan- og bygningsloven gir kommunen mulighet til å avvise urealistiske planinitiativ som bryter med 
kommuneplanens arealdel. 
 
Bakgrunn  
Drammen kommune mottok 17.06.2020 planinitiativ for Treschows gate, Tordenskiolds gate og 
Tollbugata fra Arkitema Architects på vegne av Glitre Bolig AS. Forslagsstiller ønsker å utvikle 
eiendommen til bolig i kvartalsstruktur med et indre allment tilgjengelig gårdsrom (med bydelshus). 
  
Det er avholdt oppstartsmøte med plankonsulent og forslagsstiller. Planinitiativet avviker fra overordnet 
plan, da deler av området som ønskes bebygget er avsatt til grønt/park.  
 
Planinitiativet ble behandlet av hovedutvalg for tekniske tjenester den 03.11.2020. Planinitiativet ble 
avvist på bakgrunn av blant annet arealbruk (grønt/bolig) og bebyggelsen høyde, plassering i forhold til 
omgivelsene. Det må presiseres at denne saken er kun ment som en prinsippavklaring for arealbruk, 
bygningsmassens utforming, volum, m.m. vil tas stilling til i en eventuell 1.gangsbehandling. 
 
Planområdet og planstatus  
Planområdet ligger på Strømsø mellom Telthusgata og E18. Området brukes i dag til parkering. I 
kommuneplanens arealdel for tidligere Drammen kommune, vedtatt 05.10.2015, er planområdet avsatt 
til kombinert bebyggelse og anlegg (bybebyggelse) og grønnstruktur. Den samme arealdisponeringen 
foreligger i kommunedelplan for Drammen sentrum, vedtatt 30.05.2006, der halve planområdet er 
avsatt til park og andre halvdel til sentrumsformål. Området ligger sentralt i den tette bystrukturen på 
Strømsø og hensikten med arealdisponeringen er å tilføre bydelen tiltrengte miljøkvaliteter med grønne 
arealer som kan fungere som møteplass og rekreasjonsareal i bydelen. 
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Figur 1 kommuneplanens arealdel til høyre, kommunedelplan Drammen sentrum til venstre. Planområdet 
markert med rød ring 

 
Hovedelementer i planinitiativet  
Formålet med planinitiativet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for utbygging av boliger. Det ønskes 
regulert for bygg i inntil 4-5 etasjer og bygget skal følge kvartalsstrukturen. Planinitiativet viser at det 
planlegges for ca 68 boenheter.  
 
Planavgrensningen er foreslått lagt i nabogrense samt senterlinje veg – Tordenskiolds gate, Treschows 
gate og Tollbugata. 
 
Planområdet brukes i dag til hovedsakelig til overflateparkering. 

 

Figur 2 Foreslått bruk av tomta til høyre, dagens bruk til venstre 
 
Forholdet til overordnet plan 
I kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen er det innenfor planområdet avsatt ca. 955 kvm til 
grønnstruktur/friområde. I planinitiativet er det foreslått 1060 kvm til grønt formål. Forskjellen på 
planinitiativet og overordna plan er at i overordna plan ligger hele grøntarealet foreslått som et større, 
sammenhengende areal på gatehjørnet i direkte tilknytning til gatene, mens det i planinitiativet foreslås 
at et mindre grønt torg på gatehjørnet og at øvrig grøntareal plasseres i gårdsrommet til bebyggelsen. 
Overordnet plan forutsetter at grønnstruktur/friområde holdes adskilt fra bebyggelsen som et offentlig 
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grøntareal, mens det i planinitiativet blir et allment tilgjengelig grøntareal integrert med uteoppholds- 
og lekearealet til bebyggelsen.  

 

Rådmannens vurdering 
Det er kun de prinsipielle forholdene ved planinitiativet som vurderes som avgjørende for om 
planarbeidet er realiserbart, som drøftes i denne saken. Dersom det gås videre med planarbeidet vil 
øvrige problemstillinger håndteres med vanlig saksbehandling og dialog med forslagsstiller innenfor 
rammene av plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen. Dette vil være 
forhold som for eksempel størrelse på torgarealet, sikre god allmenn tilgang til bakgården og eventuelt 
bydelshus, bokvalitet, krav til utforming, avveie kulturminneinteressene i samråd med byantikvaren, 
m.m. 
 
Torget 
Utbygger har lagt opp til torgareal i sørlige delen av kvartalet, som vil kunne fungere som en møteplass 
for naboer og andre som oppholder seg i området. Torget ligger solfylt til og er plassert mot gatehjørnet, 
slik at det i størst mulig grad kobler seg på området rundt. Torget fremstår som relativt lite i forhold til 
grøntområdet avsatt i overordna plan. Som en kompensasjon for dette skal gårdsrommet være allment 
tilgjengelig.  
 
Hvordan man skal sikre en slik tilgjengelighet må avklares i det videre planarbeidet dersom det gås 
videre med planen. Etter rådmannens vurdering bør det i så fall sikres et noe større areal til torg enn det 
som er skissert i planinitiativet for at plassen skal ha god brukbarhet for ulike aldersgrupper og 
funksjoner. Torget skal også ha forbindelse til gårdsrommet som vil ha lekeplass og bydelshus. Det vil 
være et tema i planarbeidet hvordan overgangene mellom privat og offentlig areal utformes slik at 
boligene får tilgang til godt uteoppholdsareal samtidig som de offentlig tilgjengelige arealene på torget 
og i bakgården gis en utforming og et preg som inviterer til bruk for allmennheten. 
 
Gårdsrommet 
Det legges opp til at gårdsrommet skal være allment tilgjengelig med lekeplass og sitteareal, og gi tilgang 
til et bydelshus. Dette vil kunne gi nye kvaliteter til bydelen, i form av møteplasser, lek og grønne 
omgivelser. En utfordring i denne sammenhengen vil kunne være å skape et gårdsrom som oppleves 
som åpent og inviterende for allmennheten, og som samtidig fungerer som et kvalitativt godt gårdsrom 
for boligene som har fasade og balkonger ut mot grøntarealet. Gårdsrom kan ofte bli intime, tett på 
boligene, det er derfor svært viktig at man i planprosessen ser på løsninger for hvordan man kan skape 
en sammenheng mellom gata, torget og bakgården.  

 

Figur 3: Illustrasjon av mulig utbygging av eiendommen. Til venstre: med park og bebyggelse plassert som i 
overordnet plan. Til høyre: med grøntareal og bebyggelse plassert slik det er foreslått i planinitiativet. 
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I planprosessen vil det være naturlig å arbeide videre med forslaget om bydelshus, både når det gjelder 
plassering og utforming. Det kan finnes mange muligheter for å skape en innendørs møteplass for 
nabolaget. Et eksempel er slik som foreslått med et hus i bakgården (med uteareal på tak), et annen 
måte å løse dette på kan være å integrere et bydelshus i selve kvartalsbebyggelsen slik at det kobles mer 
direkte på torget. Rådmannen vurderer at tilrettelegging for en innendørs møteplass i sammenheng 
med et grønt torg vil kunne være et godt tilskudd til arenaer for nabolaget.  
 
Områdeløft Strømsø 
Dette prosjektet er et av prosjektene som er pekt på i forarbeidet til områdeløftet Strømsø. Boligene her 
kan være med på å skape variasjon i befolkningssammensetning, samt være med å løfte både det sosiale 
og fysiske bymiljøet. Gjennom å legge til rette for en variert boligsammensetning, løfte det fysiske 
bymiljøet gjennom kvartalsutbygging og legge til rette for nye møteplasser (torg, bakgård, bydelshus) 
mener rådmannen at kan være fordelaktig å gå videre med planarbeidet for å utrede hvorvidt man 
klarer å opparbeide en møteplass og et grønt byrom som planinitiativet initierer. 
 
Arealformål og fremtidig bruk 
Arealet som er satt av til grønnstruktur er i privat eie. For å opparbeide arealet i tråd med overordnet 
plan kreves det at kommunen kjøper arealet eller inngår avtale med eier om slik opparbeidelse. 
Rådmannen vurderer at det gjennom et planarbeid som legger til rette for en mer kvartalsmessig 
utbygging av planområdet kan være mulig å oppnå flere møteplasser med et større spekter av 
brukskvaliteter. Det er eksisterer i dag et grøntareal ved motorvegbrua som har lav 
opparbeidelseskvalitet, men som ved enklere tiltak kan få økt kvalitet som park. Ved å legge til rette for 
en annen type grøntareal enn park innenfor planområdet, kan det oppnås at Strømsø får et større 
mangfold av felles grønne utearealer og møteplasser.  
 
Avsatt friområde ligger ut mot trafikkerte gater og kollektivtrasé. Rådmannen mener at løsningen som 
foreslås i planinitiativet kan gi bedre kvaliteter gjennom at hoveddelen av grøntarealet blir del av et 
skjermet gårdsrom. Det viktigste prinsippet ved en videreføring av planprosessen vil være å sikre 
kvalitative utearealer med god tilgjengelighet for allmennheten.  
 

Konklusjon  
Rådmannen vurderer at planinitiativet som tilrettelegger for bygging på et areal avsatt til friområde er i 
strid med overordnet plan. Samtidig ses det flere fordeler ved initiativet som sikrer opparbeidelse av et 
privat eiet areal til torg og grøntareal tilgjengelig for allmennheten. Rådmannen legger derfor fram 
saken med to alternative forslag til vedtak.  
 
Alternativ 1:  
Vedtak i Hovedutvalget for tekniske tjenester av 3. november 2020 opprettholdes. Planinitiativ for 
detaljregulering for Treschows gate, Tollbugata og Tordenskiolds gate stanses i medhold av plan- og 
bygningsloven § 12-8.  
 
Alternativ 2: 
Dersom kommunestyret ønsker at det skal settes i gang planarbeid med bakgrunn i planinitiativet, 
anbefaler rådmannen at det fattes følgende vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 kan planarbeid for detaljregulering Treschows gate, 
Tollbugata og Tordenskiolds gate igangsettes.  
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Vedlegg 

200618_Planinitiativ_Treschows gate 1-3 
Oppstartsmøtereferat - detaljregulering for Treschows gate, Tollbugata og Torde 
Treschows gate__notat_supplering av planinitiativ og innspill til behandling av oppstart av planarbeid 
 



 
 

 

Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 20/46310 
Saksbehandler Lars Erik Myrholt Krogtoft 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 16.03.2021 25/21 

2 Kommunestyret 23.03.2021 31/21 

 
 
 
Planinitiativ Treschows gate, Tollbugata, Tordenskiolds gate - prinsippavklaring 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 23.03.2021 sak 31/21 
 

Møtebehandling 

Rune Kjeldsen (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Rådmannens alternativ 1. 
 
Fredrik A. Haaning (H) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: 
 
Tollbugata 42 endres til Tollbugata. 
 

Votering 

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Fredrik A. Haaning (H) ble vedtatt med  
51 stemmer (16 AP, 15 H, 5 SP, 2 V, 2 Uavhengige, 8 FrP, 2 NTB, 1 KRF) mot 6 stemmer (3 SV, 2 MDG;  
1 Rødt) avgitt for forslaget fremmet av Rune Kjeldsen (SV). 
 

Vedtak i Kommunestyret  

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 kan planarbeid for detaljregulering Treschows gate, 
Tollbugata og Tordenskiolds gate igangsettes. 
 
Det forutsettes at «torget» på hjørnet Tordenskiolds gate/Treschows gate gjøres tilgjengelig for 
offentligheten og opparbeides som et byrom med høy kvalitet. 
 
På bakgrunn av bestemmelsene i gjeldende kommunedelplan forutsettes det at den delen av 
bebyggelsen som skal oppføres i Tollbugata, tilpasses omkringliggende verneverdig trehusbebyggelse 
i materialvalg og farger, samt gesimshøyde i tråd med gateløpet forøvrig. Det forutsettes også en 
nedtrapping av høyden på bebyggelsen fra Tordenskioldsgate mot Tollbugata. 
 
Det bes om en orientering fra Byantikvaren med anbefalinger for tilpasning til kulturminnene i 
Tollbugata og tilstøtende gater før første gangs behandling. 
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