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A. Formål med planen 
 

Grunneier ønsker å kartlegge muligheten for en utvidelse av næringsområdet på Eikhaugen. 

Det kan ta tid med nødvendige avklaringer gjennom en ny kommuneplan i den nye stor-

kommunen. Samtidig er det et stort behov for og ønske om næringsarealer. Grunneier ønsker 

derfor å komme i gang med regulering av dette arealet nå. 

 

A.1 Om Eikhaugen næringsområde 
Den første etablering skjedde på 1950-tallet da tidligere eiere solgte husmannsplassen Gråterud 

med tilleggende arealer. Her ble Senko, senere Norwegian Paper Technology etablert. Denne 

utgjør fortsatt en viktig industribedrift. Siden er hele området fylt med næringsbedrifter. Da E18 

ble lagt om på 1960- tallet ble den dyrkede marken i Kobbervikdalen, ca. 200 daa, delt. Den 

vestre delen ble vanskelig tilgjengelig for gårdsdrift og solgt på 1970-tallet. Dette går under 

navnet Kobbervikdalen Industriområde. Senere ble Eikhaugen Industriområde etablert på arealer 

fra Nedre Eik gård i regi av Drammensregionens tomteselskap.  

 

Eikhaugen nord ble rundt årtusenskiftet etablert som et samarbeid mellom Drammen kommune 

og Vibeke Kiær, dels for å sikre god og vintersikker adkomst til Eikhaugen industriområde dels 

for å gjøre ca. 60 daa tilgjengelig for næringsutvikling. Næringsarealets utforming og 

avgrensning fulgte reguleringsplan for Ny Svelvikvei 319. Senere er mindre arealer øst for E18 

omregulert fra veiserviceformål til næring.  

 

Kobbervikdalen og Eikhaugen industriområder utgjør sammen med Dråpen vest for E18 et 

betydelig næringsområde rundt Eik-krysset på E18. Disse områdene har lenge vært Drammens 

eneste areal for slike etableringer. 

 

 

B. Planområdet 
 

Forslaget innebærer en utvidelse nordover av næringsområdet på Eikhaugen. 

 

 
Lokalisering antydet med en svart sirkel 



 

Det er foreslått en naturlig avgrensning mot Nordbykollen, der denne begynner å stige, og langs 

vest der terrenget faller, slik at den bratte lia ikke blir del av næringsområdet (buffersone/ 

vegetasjonsskjerm). Mot sør avgrenses planområdet langs dagens næringsområde og Eikveien. 

Mot øst avgrenses området av øya i jordet med gammel eik (viktig naturtype), og med rette linjer 

for optimal arrondering av jordene her (dyrkamarka vest for denne linja er et område med dyrket 

mark av dårlig kvalitet). 

 

 
Forslag til avgrensning 

 



 
Forslag til avgrensning 

 

 

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 

C.1 Behov for næringsarealer 
Det er stort behov for og stor etterspørsel etter nye næringsarealer i Drammen kommune og i 

regionen. Dette behovet er meget tydelig avdekket og sett på som en begrensning for 

næringsutvikling i Drammen i prosjektet «Næringsvekst 2020», et samarbeid mellom Drammen 

Kommune og Næringsforeningen i Drammensregionen.  

 

Eik er nå det eneste området i Drammen for etablering av den aktuelle typen bedrifter (som er 

nærmere angitt i neste kapittel), men her er det ingen flere ledige tomter. 

 

Grunneier har flere henvendelser med ønske om utvidelser for lokale aktører. Bare de nærmeste 

naboene, Buskerud Blikk og Sveis AS, Nordisk Vannteknikk AS og Scania, avdeling Drammen, 

har antydet behov for utvidelse av virksomheten med nye arealer som tilsvarer ca. 1/3 av det 

omsøkte totalarealet. 

 

Alternativet er at disse bedriftene flytter ut av Drammen for å dekke sine behov for 

næringsarealer.  

 

Dette er en stor utfordring for Drammen, men også for regionen, som også mangler slike 

næringsarealer. 

 

C.2 Type næring og lokalisering 
Det er tidlig å snakke om type næring. Det vil først bli fastlagt gjennom reguleringsplanarbeidet. 

Men lager, logistikk, industri og kanskje plasskrevende handel vil være nærliggende. Siden dette 

ligger litt unna sentrum, bør man være forsiktig med kontor og detaljhandel/ kjøpesenter. Det 

kan også være aktuelt med teknologibedrifter som har en kombinasjon av kontor, 

utviklingslokaler og produksjon. 

 



ABC-metoden er et planleggingsverktøy for å lokalisere virksomheter slik at de får dekket sine 

transportbehov på en samfunnsmessig mest gunstig måte. Dette innebærer at det tas hensyn både 

til virksomhetenes transportbehov og nasjonale målsettinger om å redusere ulempene av 

transport i byer og tettsteder. Eik ligger bra plassert, med kort avstand fra E18, for nærings-

utvikling av C-bedrifter (lager, logistikk, industri) og B-bedrifter (som f.eks. teknologibedrifter). 

 

C.3 Utviklingsfaser 
Det er stort behov for næringsarealer og det står bedrifter klare for å etablere seg på området. 

 

 

D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 
 

Det er ikke tatt stilling til volumer, utnyttelse og byggehøyder, men det er snakk o 

næringsbebyggelse tilpasset produksjon og logistikk. Det vil være aktuelt å se til nærliggende 

næringsbebyggelse i området. 

 

 

E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 
 

E.1 Friluftsliv og rekreasjon 
I planarbeidet kan det også tas med avklaring av turvei og skiløype i området, hvilket kan 

forbinde Nordbyåsen med boligområdet på Eikhaugen, Knive og Røysjømarka.  

 

Det har vært flere henvendelser fra kommunen (som også har vært på befaring). Og en slik tursti 

har vært etterlyst av beboere i området, både på Åskollen, Knive og på Eikhaugen. 

 

Men dette har ikke vært aktuelt tidligere siden turveien da måtte krysse dyrket mark. Det har 

også vært vanskelig å vurdere slike tiltak siden dette arealet har vært uavklart, med veitrasé for 

Svelvikveien og mulig utvidelser av næringsarealet. 

 

En slik tursti kan kombineres med buffersone mot dyrkamarka. Og da kan det bli en kobling 

mellom Nordbykollen i nord og Røysjømarka i sør. 

 

 
Buffersone med tursti 



 

E.2 Naturtyper og biologisk mangfold 
Helt i ytterkanten mot øst er det registrert viktig naturtype: Store gamle trær (eik). 

 

«En eik som omfattes av Forskrift for hule eiker er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - 

Eik (D1207). Treet har en omkrets på 200 cm. Kronen er smal og lav, med svært mange døde 

grener og med noen beskjæringer. Treet har ingen synlige tegn på hulheter og ingen skader på 

stammen, men treet ser ut til å være i ferd med å dø, uvisst av hvilken årsak. Stammen har noe 

slett sprekkebark (< 2 cm dype sprekker), og er dekket av mye lav og litt mose. Treet er greit 

fristilt og fint eksponert. Ingen spesielle arter ble observert, men artsmangfoldet knyttet til treet 

ble ikke undersøkt i detalj.» 

 

 
Registrerte naturtyper i området 

 

 

F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 
 

F.1 Landskapshensyn 
Området er tilnærmet flatt og foreslått avgrensning går mot åsen (Nordbykollen), der hvor denne 

begynner å stige.  

 

Mot vest og E18 er det en buffersone, delvis i vedtatt reguleringsplan og delvis som del av 

kommuneplanens LNF-formål. Det er også tenkt at det mot dyrkamarka, i øst kan reguleres og 

etableres en buffersone/ vegetasjonsskjerm på ca. 20 meter innafor planområdet. I dette beltet 

bør det også kunne etableres en tursti. 

 

En utvidelse her vil således ikke virke skjemmende for Nordbykollen, fra E18, for gårdsanlegget 

eller for jordbrukets kulturlandskap. 

 



 
Naturlig buffersone på begge sider av foreslått utvidelse 

 

 

G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 

 

G.1 Kommuneplanens arealdel 
Arealet er i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til LNF-formål (landbruk, natur og 

friluftsliv). 

 

 
Utsnitt kommuneplanens arealdel med forslaget inntegnet 



 

G.2 Vedtatte reguleringsplaner 
Området er i hovedsak ikke tidligere regulert, men i sør er det regulert trafikkområde (ny 

Svelvikvei). 

 

 
Utsnitt vedtatte reguleringsplaner med forslaget inntegnet 

 

G.3 Trasé for Svelvikveien 
Framtidig Svelvikveien er regulert gjennom dette området, inkludert et kryssområde for planfritt 

kryss med ramper. 

 

 
Reguleringsplan for Svelvikveien vedtatt 05.09.1975  



 

I forbindelse med reguleringsplan for ny E18 i Kobbervikdalen (i 2004) ble ikke den tidligere 

regulerte av- og påkjøringen for ny Svelvikvei regulert inn. Og ved vedtak av kommunedel-

planen for ny Svelvikveien i 2016 er det nå vedtatt en annen trasé for denne veien (via Lindum 

og direkte ned til Eikkrysset). Den nye traséen berører derfor ikke lenger dette området. 

 

 
Kommunedelplanen for ny Svelvikvei 

 

Som del av et planarbeid her bør kommunen vurdere å oppheve den gamle, og nå uaktuelle 

reguleringsplanen for Svelvikveien fra 1975. Dette kan gjerne gjennomføres for delstrekningen 

Lolland – E18 eller for hele strekningen siden det nå også pågår planarbeid for en stor del av den 

øvrige traseen (Knive -Lolland). 

 

G.4 Tidligere kommuneplaninnspill 
Til kommuneplanarbeidet i 2014-2015 ble det sendt inn innspill på det samme arealet (utdrag): 

 

«Endringsforslaget for eiendom 28/I viser forslag om å omdisponere et areal på ca.50 daa fra 

Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) til Bebyggelse og anlegg-næringsbebyggelse. Det 

viste arealet består av skog av middels bonitet og noe nydyrkede arealer av middels kvalitet. 

Området har en naturlig landskapsmessig og topografisk avgrensing mot Solumshavna/ 

Norbykollen. Det utbygde næringsområdet ble i sin tid avgrenset av reguleringsplan for ny 

Svelvikvei og ikke ut fra en mere naturlig avgrensing i forhold til egnethet og topografi. I 

forbindelse med utviklingen av eksisterende næringsområde ble det inngått en utbyggingsavtale 

mellom Drammen kommune og Vibeke Kiær der det ble nedfelt at infrastruktur skulle 

dimensjoneres og tilrettelegges for en mulig framtidig utvidelse av næringsområdet i den 

størrelse som det nå søkes arealbruksendring for. 

 

Eiendommen Store Solum består i dag av ca. 315 daa dyrket mark og ca.4l5 daa skog og utmark. 

Den dyrkede marken brukes i dag til planteproduksjon. Skogområdene er i dag et verdifullt og 

mye benyttet friluftsområde og skogsdriften er i stor grad tilpasset dette. Regulering av nytt 

næringsområde iht. innspillet vil også kunne legge til rette for en bedret tilgang til 

friluftsområdet på Norbykollen for etablerte og nye boligområder på Eikhaugen og Kniveåsen. 

Grunneier har registrert dette som et ønske både fra beboere og kommunen ved flere 

anledninger. 



 

Grunneierne ser det som naturlig at kommunen i sitt arbeid med å finne fram til egnete 

utbyggingsområder vil se mot områder som ligger i tilknytting til områder med tilsvarende 

arealbruk og virksomhet. Videre at de nye områdene kan nyttiggjøre seg eksisterende 

infrastruktur tilpasset den arealbruk innspillet viser. 

 

Innspillet knyttet til gnr. 28/1 vurderes som en utvidelse av eksisterende og planlagt nærings-

bebyggelse på Eikhaugen som har et robust veisystem med direkte tilknytning til E 18 via 

Lollandveien. Det er arealkonflikt i det foreslåtte området i forhold til gjeldende reguleringsplan 

for ny Svelvikvei. Det vurderes at denne arealkonflikten blir løst gjennom prosessen med ny 

kommuneplan. I tillegg er det arealkonflikt ved at landbruksinteresser berøres. Jordbruksarealet 

som berøres er imidlertid svært begrenset i forhold til gårdens totale resurser, og vil ikke svekke 

gårdens som drivverdig bruksenhet.» 

 

Fylkesmannen hadde mange innsigelser til kommuneplanen, ikke minst på grunn av 

landbrukshensyn, men ikke til dette innspillet: 

 
Derimot hadde vegvesenet innsigelse på grunn av trasé for ny Svelvikvei: 

 
Området ble derfor ikke tatt med i kommuneplanen på det tidspunktet. 

 

 

H. Berørte interesser av planinitiativet 
 

H.1 Landbruk 
Gården vurderes som veldrevet, både i forhold til jordbruk og skogbruk. Vibeke Kiær ervervet 

jord- og skogbruksarealene på Nordre Solum i 2017, ca. 80 daa dyrket og 200 daa produktiv 

skog. Til sammen utgjør landbrukseiendommen nå ca. 370 daa dyrket mark, og 630 daa skog og 

annet areal.  

 

På jordbruksarealene er det nå utført betydelig arbeid med rensk av åkerkanter og fjerning 

åkerøyer. Til sammen utgjør disse tiltakene økning i effektivt jordbruksareal på mellom 5 til 10 

daa. Det foreligger også planer for fylling av en mindre bekkedal som tidligere var grensen 

mellom gårdene. Dette utgjør ca. 3 til 5 daa som vil gi bedre arronderingen av jordene. På det 

innkjøpte arealet er et område, ca. 20 daa, tidligere dyrket mark som er gjengrodd siden tidlig på 

1970 tallet. Det er under vurdering om dette arealet kan tilbakeføres til fulldyrket areal. Eier har 

siden tidlig på 1980 tallet planert ca. 90 daa, og systematisk drenert store deler av 

jordbruksarealene, senest ca. 60 daa i 2017. Det vil bli startet arbeid med å gjennomgå 

dreneringsbehov på de innkjøpte arealene inklusive tilgrensende arealer. Og helt fra midten av 

1990-tallet har det vært drevet økologisk landbruk med hovedvekt på kornproduksjon. 

 



Eier legger stor vekt på å holde den dyrkede marken på et agronomisk høyt nivå. 

 

Jordbruksarealet som berøres er svært begrenset i forhold til gårdens totale resurser, og vil ikke 

svekke gården som drivverdig bruksenhet. Salg av næringsarealer har også bidratt til å styrke 

eiendommens næringsgrunnlag ved kjøp av annen skog. 

 

Arealet, som ønskes omdisponert, er av relativ dårlig kvalitet og med fjell i dagen på flere steder. 

Arealet ble dyrket opp på 1980-tallet dels begrunnet med at det ville stoppe motorisert trafikk 

over gården som på den tid var til sjenanse. Arealet utgjør en smal «tange» inn i skogen. Dette 

gir store negative kantvirkninger, blant annet med skygge og ugrasspredning. Arealet benyttes 

derfor mest til grasproduksjon. Det anses ikke som hensiktsmessig eller økonomisk forsvarlig å 

utføre sprengningsarbeider for å oppnå tilstrekkelig jorddybde der det er fjell i dagen. Arealet 

krever mye kantskjøtsel tatt i betraktning størrelsen på jordstykket.  

 

Det er også tilstrekkelig med «driftsarealer» i tilknytting til dyrkamark, til lagring av utstyr, 

rundballer, manøvreringsarealer osv. 

 

Fylkesmannen hadde heller ikke innsigelse ved tidligere søknad, og så sammenhengen med 

behov for næringsarealer og fordelen ved å bygge videre på eksisterende næringsområde. 

Avgrensningen er skissert med rette linjer for å oppnå en optimal arrondering av jordene. 

 

 
Jordbruksareal som berøres 

 

  



H.2 Reetablering av dyrkamark og flytting av matjord. 

Ervervet av jord og skog på Nordre Solum i 2018 har gitt muligheter for bedre arronderingen, og 

også utvidelse av den dyrkede marken. Dette har aktualisert seg gjennom dette planinitiativet. 

 

Et område på tidligere Nordre Solum grensende til Store Solum var dyrket mark/beite frem til en 

gang på 1970 -tallet, kfr. flyfoto fra ca 1970 nedenfor. 

 

 
Flyfoto fra ca 1970 

 

 

Som det fremgår av kartutsnittet nedenfor utgjør dette ca 20 daa, tilnærmet samme areal som 

søkes omdisponert til næringsformål i dette planinitiativet. 

 



 
Område for etablering av dyrket mark 

 

 

Det viste området kan etableres som dyrket mark som en del av reguleringsprosessen. Som det 

fremgår av kartet gir dette arealet en god arrondering sammen med den øvrige dyrkede marken i 

dette området, farget gult på kartet. Det vesentligste av arealet har tilfredsstillende matjorddybde 

og kvalitet. Sammen med tilført matjord fra omdisponert areal, vil det arealet ha bedre 

agronomiske kvaliteter enn det området som søkes omdisponert. All matjord på arealet som 

søkes omdisponert til næring kan da flyttes til dette området. 

 

Nyetablering av dyrket mark kommer ikke i konflikt med stier eller turveier i området, men 

åpner opp for kulturlandskapet som grenser til skogen. 

 

 

H.3 Trafikk 
En utvidelse vil innebære en beskjeden økning av trafikken i området og trafikken vil i all 

hovedsak gå vi E18-krysset på Eik. 

 

Eksisterende næringsareal øst for E18 er på ca. 200 daa. Nytt areal som er foreslått, er på ca. 50 

daa. Dette innebærer kun en mindre utvidelse med liten innvirkning på trafikkbildet og det skal 

ikke være kapasitetsutfordringer her.  

 

Det forventes også beskjeden trafikk, siden det ikke legges opp til kontor, butikk bolig og slikt 

som skaper mye trafikk. Dette vil således være riktig lokalisering av bedriftene som det her 

legges opp til. 

 

Og trafikken vil primært gå mot Eik-krysset, og ikke belaste Nordbyveien og lokalt veisystem på 

Åskollen. 



 

Temaet trafikk vil for øvrig være en naturlig del av et reguleringsarbeid, og en trafikkvurdering 

bør følge reguleringssaken. 

 

 

H.4 Teknisk infrastruktur 
I forbindelse med utviklingen av eksisterende næringsområde ble det inngått en utbyggingsavtale 

mellom Drammen kommune og grunneier der det ble nedfelt at infrastruktur skulle 

dimensjoneres og tilrettelegges for en mulig framtidig utvidelse av næringsområdet i den 

størrelse som det nå søkes arealbruksendring for. 

 

Det vil si at både vei, vann og avløp er dimensjonert bevisst for en slik utvidelse som det nå 

søkes om. 

 

 

I. Samfunnssikkerhet 
 

I.1 Grunnforhold 
Området som ønskes regulert til næring, består av skog med lav og middels bonitet på ca. 2/3 av 

arealet. Området er grunnlendt med store partier med fjell i dagen. Dette egner seg godt til 

utbyggingsformål. Det øvrige er dyrket mark som tidligere er beskrevet.  

 

Det er registrert område med fare for kvikkleire (med lav faregrad) i østre kant av dette området. 

Dette må undersøkes nærmere i planprosessen. Det forventes at området er fullt ut bebyggbart, 

men at det muligens må utføres sikringstiltak på en del av arealet. 

 

 
Område med fare for kvikkleire 

 

 

J. Samarbeid og medvirkning 
Det legges opp til en prosess og medvirkning i tråd med plan- og bygningsloven. Det vil bli 

særlig viktig å involvere de nærmeste naboene. 

 

 



K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 
 

K.1 Forskrift om konsekvensutredninger 
For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en 

særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning (KU) – av planens virkninger for miljø 

og samfunn. 

 

Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 

forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller 

tiltak kan gjennomføres 

 

Hvilke planer og tiltak som omfattes av forskriften fremgår av § 6, § 7 og § 8, samt vedlegg I og 

II. 

 

Under tas med de oppføringen som vil kunne være aktuelle for dette området. 

 

K.2 § 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding 

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

… 

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. 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. 

Unntaket i denne reglen kan komme til anvendelse her siden området har vært vurdert i KU ved 

siste rullering av kommuneplanens arealdel. 

 

K.3 VEDLEGG I. Planer som alltid skal ha konsekvensutredning 
… 

24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål 

med et bruksareal på mer enn 15 000 m2. 

 

Det kan bli snakk om bygninger med bruksareal i denne størrelsesorden. Så hvis ikke unntaket 

skal benyttes her vil det være krav om KU. 

 

K.4 VEDLEGG II. Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som 
skal vurderes nærmere 

Siden tiltaket nevnes i vedlegg I kommer ikke vedlegg II til anvendelse. 

 

K.5 Opplysninger til planforslaget og planprosessen 
§9 i forskriften: For planer etter plan- og bygningsloven skal opplysninger etter denne 

paragrafen foreligge før oppstartsmøte. … Forslagsstiller skal også selv gjøre en foreløpig 

vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter § 

10. Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 

rivningsarbeider 

b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 

c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, 

utslipp og produksjon av avfall 

d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser. 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flovdata.no%2Fdokument%2FSF%2Fforskrift%2F2017-06-21-854&data=02%7C01%7Canders.johansen%40ramboll.no%7C0687619a7c8e45f7834f08d5a55541e4%7Cc8823c91be814f89b0246c3dd789c106%7C1%7C1%7C636596707955824709&sdata=DncofxSa7H9MflbXiKZSD6SdbZJ%2Fjp4OvYmTza747qg%3D&reserved=0


Gjennom arbeidet med notatet om utvidelsen er det gjort en god gjennomgang av ulike forhold 

ved planområdet. Dette gir en god dokumentasjon på kravet om opplysninger til planforslaget 

(§9). 

 

K.6 Oppsummering og konklusjon om KU 
Området har vært vurdert i KU ved siste rullering av kommuneplanens arealdel (vedtatt i 2015). 

Det kan således sies at dette bør innfri kravet om slik utredning (jfr 2. ledd i § 6 b)). Dette selv 

om arealet da ikke ble tatt med. 

 

Forutsetningen som lå til grunn da er kun endret ved at ny veitrase nå er på plass. 

 

For all praktisk bruk er konsekvensutredningen til kommuneplanen dekkende for den 

beslutningen som nå skal fattes. 

 

De berørte myndigheter vil få samme mulighet til deltakelse og komme med sine faglige 

høringsuttaler. 

 

Og det skal allikevel gjøres de utredninger og avklaringer som er nødvendig for å fatte en 

beslutning. Saken skal være tilstrekkelig opplyst før vedtak kan fattes. 

 

Alternativt kan det være en vurdering at man kan gjennomføre KU for å sikre seg 100 % mot evt. 

saksbehandlingsfeil, selv om dette virker lite trolig. 

 

Det kan da være aktuelt å bruke samme KU, men med et tilleggspunkt for veispørsmålet som da 

gjorde at dette området ikke kom med i kommuneplanen. 

 

 

L. Litt om Store Solum gård 
 

Store Solum er registret i kommunes kulturminneregistrering, og står fram som et av de viktigste 

kulturminnene og -områdene i bydelen. Den omsøkte reguleringen vil knapt bli synlig fra 

bebyggelsen, og anses ikke å forringe disse eller det omliggende kulturlandskap.  

 



 
Registrerte kulturminner i bydelen 

 

Her er det registrert flere bygninger i alle klasser av bevaringsverdier (klasse A -C). I tillegg er 

det kulturmiljø med svært høy verneverdi. Det er også registrert flere alléer og hageanlegg med 

svær høy bevaringsverdi. 

 

Selv om ikke det skal være avgjørende for arealbruksspørsmålet, har overskudd fra nærings-

området på Eikhaugen hele tiden gått til vedlikehold og oppgradering av et stort og viktig 

kulturminne i Drammen kommune. 



 
Registrerte kulturminner på Store Solum 

 

Bygningsmassen på gården er også meget godt vedlikeholdt og er et meget viktig kulturminne i 

Drammen kommune, som det er beskrevet i Drammens tidende (26. juni 2018) (utdrag): 

«Vibeke Kiær og Hans Grøholt har brukt mange år og mye penger på å restaurere Store Solum 

gård på Åskollen. Det er blitt belønnet med Fortidsminneforeningen Buskerud fylkesavdelings 

bevaringspris for 2014. 

… 

De første årene gjorde de mye med selve jordveien. De grøftet og dyrket opp gamle beiter, og i 

senere år har de også kjøpt til mer jord. I dag har gården 370 dekar dyrket mark, og 650 dekar 

skog. 

… 

Hovedhuset er på 500 kvadratmeter, pluss en stor sidebygning med blant annet bryggerhus med 

bakerovn. Det er så godt som uforandret siden 1870-tallet, da huset var nytt. 

… 

I spisestuen og en annen stue fant de rester av den opprinnelige tapeten på veggene, og ved hjelp 

av en ekspert fikk de gjenskapt mønsteret. Så ble det lagt tapet på veggene, før flinke malere fikk 

jobben med å legge grunnfargen og deretter mønsteret. Det samme gjelder gulvet i en av stuene. 

Rester av det opprinnelige mønsteret ble funnet, og det ble rekonstruert ved hjelp av en ekspert. 

… 

Vi har hatt hjelp av en ekspert, som sa at det i Norge ikke finnes flere enn en håndfull engelske 

hager fra den tiden som er så godt bevart som denne. 

… 

Ekteparet kan ikke si hvor mye penger de har brukt på den omfattende og krevende 

restaureringen, men det er «en betydelig sum». 

 
https://www.dt.no/bolig/drammen/nyheter/vibeke-og-hans-har-brukt-en-betydelig-sum-pa-a-pusse-opp-150-ar-gammelt-herskapshus-noen-kaller-det-drammens-best-

bevarte-hemmelighet/s/5-57-928158 
https://www.dt.no/nyhet/bolig/drammen/vibeke-kiar-og-hans-groholt-har-restaurert-store-solum-gard/g/5-57-928278?access=granted 

 

https://www.dt.no/bolig/drammen/nyheter/vibeke-og-hans-har-brukt-en-betydelig-sum-pa-a-pusse-opp-150-ar-gammelt-herskapshus-noen-kaller-det-drammens-best-bevarte-hemmelighet/s/5-57-928158
https://www.dt.no/bolig/drammen/nyheter/vibeke-og-hans-har-brukt-en-betydelig-sum-pa-a-pusse-opp-150-ar-gammelt-herskapshus-noen-kaller-det-drammens-best-bevarte-hemmelighet/s/5-57-928158
https://www.dt.no/nyhet/bolig/drammen/vibeke-kiar-og-hans-groholt-har-restaurert-store-solum-gard/g/5-57-928278?access=granted


 
Alleen opp til Store Solum gård 

 

 
Store Solum gård 

 



 
Alleen opp til Store Solum gård 

 

 

M. Oppsummering 
Det er stort behov for næringsarealer i kommunen og i regionen. Og veitraséen som tidligere har 

hindret utvikling her, er ikke lengre aktuell. 

 

Her er det vist en naturlig avgrensning og utvidelse av næringsområdet på Eikhaugen. 

 

Dette vil gi ca. 50 daa i tillegg til ca. 500 daa som allerede er utviklet på Eik (rundt dette 

motorveikrysset). 

 

Som del av et planarbeid, bør kommunen vurdere å oppheve den gamle, og nå uaktuelle, 

reguleringsplanen for Svelvikveien fra 1975. Dette kan gjerne gjennomføres for hele strekningen 

siden det nå også pågår planarbeid for en stor del av denne traséen (Knive -Lolland). 

 

Grunneier ønsker derfor å sette i gang med slik reguleringsplan, i tråd med § 12-8 i plan- og 

bygningsloven, og ber om dialog og kommunens tilbakemelding på det. 

 


