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A. Formål med planen 
 
Hensikten med planarbeidet er å transformere arealene fra industriformål til et urbant, moderne 
boligområde med tilhørende infrastruktur, utearealer og blågrønn-struktur. Det ønskes å legge til rette 
for en helhetlig og langsiktig utvikling av eiendommene på Slippen. Området skal utvikles til et moderne 
boligområde som kan skape aktivitet, og samtidig gi mer urbane kvaliteter til bydelen ved blant annet å 
tillate noe næring, samt etablering av en offentlig fjordpromenade.  
 
Det aktuelle området utgjør første utviklingstrinn innenfor Masterplanen og Planprogrammet for 
Drammen Slip & verksted, vedtatt i kommunestyret 23.03.21. Planforslaget som skal utarbeides, skal 
bygge videre på prinsipper angitt i Masterplanen. 
 
Arealene omfatter området lengst øst, og inkluderer i tillegg til arealer for bebyggelse både arealer 
avsatt til fjordpromenade, gatetun, fjordpark og ny adkomst. Arealene i fjorden er inkludert for å se på 
mulighet for etablering av bryggeanlegg, amfier, småbåthavn, strand ol, samt ivareta kulturminnene i 
sjø.  

 

B. Planområdet 
 
Arealene omfatter i hovedsak eiendommen gbnr. 112/757, samt deler av eiendommene gbnr. 112/233, 
112/758, 112/741, 112/802, 112/738, 112/244, 112/201. 0/0 og 112/5002. 
Planområdet er på ca. 95 daa. 

Avgrensningen av området følger i hovedsak eiendomsgrensene og vannkanten mot øst og nord, samt 
avsatte arealer til fremtidig fjordpromenade, gatetun og avkjøringer.  

Avgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt. 

 

Planområdet det nå varsles oppstart av arbeider for. 
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C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 
Arealene ønskes i all hovedsak regulert til boligbebyggelse. I tillegg ønskes det å regulere noen av de 
sentrale arealene langs den nye hoved-allmenningen til kombinert bebyggelse, hvor det kan 
tilrettelegges for noe næring i 1.etasje, som en kafé, kajakk-utleie, selskapslokaler, barnehage, 
treningssenter el.  

Bebyggelsen planlegges etablert som kvartalsstruktur med boligbebyggelse i 4-7 etasjer, med mulighet 
for tilbaketrukket 8. etasje. Det skal etableres gjennomgående boenheter langs Havnegata, og inndeling 
av kvartaler «på flata». Videre skal etablering av kyststi, gjenåpning av Havnegata som gatetun, og 
etablering av to adkomster inn til området opprettholdes.  

Etablering av «allmenninger» og forbindelser som knytter kyststien opp mot Havnegata, og etablering av 
utearealer som er allment tilgjengelige, er også føringer som skal ivaretas. Bebyggelsen skal 
høydemessig, innenfor det totale området, følge formen på åsen, slik at høydene reduseres mot øst og 
vest. Dette bidrar til å forsterke formen på åsen, og prosjektets tilknytning til stedet, samtidig som man 
hindrer at ny bebyggelse endrer silhuetten. I tillegg vil ny bebyggelse på denne måten, bidra til å ivareta 
eksisterende kulturminner.  

Boligene vil utgjøre en del av Drammens sjøfront, og boligene vil få andre kvaliteter enn hva som er 
tilfelle for boliger innenfor sentrumsplanen. Det er også et mål å ivareta enkelte av industri-elementene 
som finnes på tomten, slik at deler av historien bevares.  

Området vil blant annet tilby en variert leilighetssammensetning med en stor variasjon av private, felles 
og allment tilgjengelige uteoppholdsarealer med høy kvalitet, for allsidig aktivitet og rekreasjon, både 
underveis og når alle utbyggingsfeltene er utviklet. 

Det skal utvikles en sammenhengende promenade med oppholdsarealer langs fjorden. Denne skal være 
offentlig tilgjengelig. På sikt skal det videre etableres en akse på langs gjennom området (Gamle 
Havnegata) som primært skal benyttes for gående og syklende. 

 

Planlagt utvikling av første detaljplan.  
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Utviklingsfaser 

De aktuelle arealene utgjør 1. detaljplan innenfor planområdet Drammen Slip & verksted, og omfatter 
arealene lengst øst på eiendommen. Sammen med første utviklingstrinn, reguleres fjordpromenaden, 
gatetun, og ny inn- /utkjøring fra Skomakergata i øst. Det legges til rette for en videre utvikling vestover. 
Deler av industrivirksomheten legges ned, mens andre deler av virksomheten opprettholdes. Totalt 
planlegges 4-5 detaljplaner for hele Slippen. 

D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Bebyggelsen planlegges etablert som blokkbebyggelse/lamellbebyggelse med høyder som varierer fra 4-
7 etasjer med mulighet for tilbaketrukket 8. etasje. Bebyggelsen organiseres omkring et stort, åpent og 
solrikt gårdsrom. Variasjon av byggehøyde, utstrekning og utforming, vil bidra til å skape noe variasjon 
innenfor arealene. 

Ny bebyggelse kaster i liten grad skygge på nabobebyggelsen, og sikrer gode solforhold i gårdsrommet 
og på fasadene. Første detaljplan, åpner for etablering av omlag 165 boenheter. 

 

 

Planlagt utvikling av første detaljplan. Bebyggelsen vil organiseres som kvartalsbebyggelse. 
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Planlagt utvikling av første detaljplan. De største høydene planlegges mot nord.  

 

 

 

Planlagt utvikling av første detaljplan. Høydene endrer ikke fjernvirkningen med åsen i bakkant. 

 

E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

Planlagt prosjekt vil bidra til en stor oppgradering for hele nærmiljøet, ved å tilrettelegge for en 
fjordpromenade, badeplass, allmenning og gode forbindelser og snarveier gjennom området. Dette er 
tiltak som vil komme alle i nærområdet til gode. Det ønskes også å se på mulighet for etablering av en 
småbåthavn og anløp for fjordferge. 

Prosjektet bidrar til en byreparasjon og transformasjon av industriarealer til et boligprosjekt, med 
mulighet for noe næring i 1.etasjene langs hoved-allmenningen.  

Prinsippene i Masterplanen sikrer lys og luft mellom de ulike utviklingstrinnene, og også innenfor hvert 
kvartal. Dette bidrar til å gi luft og sikt, både internt i kvartalet og for bakenforliggende bebyggelse.  

Mot Peter Høegs plass planlegges bebyggelse i 4 etasjer, slik at ikke bebyggelsen blir for ruvende i 
forhold til kulturminnet. Peter Høegs plass vil fungere som en forplass/torg som bidrar til å annonsere 
ankomsten til det nye boligprosjektet. 

Boligene langs Havnegata, planlegges etablert som gjennomgående boenheter med stille side mot 
utsikten i nord. Boligene langs Havnegata fungerer som en støyskjerm, og gir stille arealer i 
gårdsrommet og på resterende bebyggelse.  
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Det er registrert forekomst av forurensning i grunnen. Dette vil bli et tema i den videre prosessen.  

Prosjektet bidrar til etablering av relativt sentrale leiligheter med nærhet til sjøen. Tiltaket vil legge til 
rette for mye grønt. I dag er arealene preget av mye asfalt og store lagerhaller. Etter gjennomførte 
tiltak, vil området fremstå med mye grønt og med urbane plassdannelser. Det vil i tillegg sikres gode 
overganger mellom private, felles og offentlige arealer.  

 

 

Illustrasjonen viser planlagt fordeling av offentlige og private områder. 

F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Planlagt prosjekt er første plan innenfor et større planområde. Totalt, når området blir ferdig utviklet, vil 
arealene fremstå som en større helhet. Første fase, som nå igangsettes, vil tilpasse seg både 
kulturminnet i syd «Havnegata 91», åsen, Havnegata og fjorden. Det grønne preget fra åsen, trekkes inn 
og ned gjennom allmenningene, og inn i gårdsrommet. Bebyggelsen vil etableres over flomkoten. 

Ny grønnstruktur vil knyttes opp mot eksisterende grønnstruktur på Nordbykollen og parken på Peter 
Høegs plass.  

I arbeidet med Masterplanen, har det vært viktig å fokusere på de spesielle landskapskvalitetene 
området har, som beliggenheten langs sjøen, overgangen mellom elv og fjord, og nærheten til store 
naturområder ved Nordbykollen. I tillegg kommer områdets lange industrihistorie og nærheten til 
sentrum, som gir området en spesiell karakter.  

Langs fjordpromenaden skal det avsettes areal til offentlige plasser. Det er spesielt tre plasser som 
ønskes etablert som offentlige plasser langs denne aksen, kalt: «Tangenparken», «Slippen» og 
«Kranplassen». Her kan det legges til rette for opphold og aktiviteter, med sitteplasser, kajakkbrygge, 
båtplass, badeplass eller liknende. Dette er møteplasser som vil bli tilgjengelige for allmennheten, og 
som vil bidra til å gi et stort løft til hele området.  
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Området utgjør en tange, i overgangen mellom fjorden og elva, og har mange bevaringsverdige rester 
fra industriperioden. Samlet sett gir dette grunnlag for unike opplevelseskvaliteter og 
utkikkspunkt/landemerker. Gjenbruk av gamle industrielementer vil også kunne bidra til å styrke 
identiteten, og ivareta noe av stedets historie.  

Innenfor planområdet ligger det et par vernede bygg. «Velhuset», Havnegata 91, er i god stand, og skal 
bevares. Fra «Velhuset» skal det tilrettelegges for en bred allmenning eller et parkdrag ned mot fjorden. 
På denne måten vil man kunne sikre siktlinjer og ivareta kontakt mellom sjø og ås, samt sjøutsikt fra de 
nye gårdsrommene og boligene.  

 

 

 

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

 

• Kommuneplanens arealdel, 2014-2036 
Arealene er i gjeldende kommuneplan avsatt til næringsbebyggelse og kombinert bebyggelse. Arealene 
inngår også i kommunedelplanene for ”Elva” og for ”Svelvikveien”. Tilgrensende arealer er avsatt til 
boligformål, offentlig bygg, kombinasjonsområder og grønt. I kommuneplanen er store deler av Tangen- 
Glassverket avsatt som (nye) transformasjonsområder for blandet formål med plankrav. 
Næringsarealene er i kommuneplanen kategorisert til D-virksomhet. 

 

• Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Kommunedelplanen er delt opp i tre hoveddeler: 
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- Kulturminneforvaltningen som beskriver ulike aktørers rolle i forvaltning av 
kulturarven. 

- Kulturminner og kulturmiljøer i Drammen blir satt inn i ulike sammenhenger for å belyse 
deres verdi og utfordringer, og hvordan de er med på å forme Drammens identitet. 

- Mål og utviklingsstrategier knyttet til ulike deler av den fysiske kulturarven blir drøftet 
sammen med mål og strategier knyttet til de andre temaene i planprogrammet. 

 

• Kommunedelplan for Fv.319 Svelvikveien (tilgrensende og delvis overlappende plan) 
Statens Vegvesen jobber med planer for utbedring av Svelvikveien/Havnegata. 

 

• Gjeldende regulering 
Det ligger tre mindre, eldre reguleringsplaner innenfor området: 

«Regulering av Åpen Havn på Havnegaten 65» og «Regulering av forbindelsesveg mellom 
Havnegata og Skippergata.»  

	

• Pågående og delvis overlappende planarbeid 
 

«Områderegulering for Holmen», vedtatt våren 2020. 
«Reguleringsplan for Havnegata 99-101, gbnr. 112/251 – Tangen Brygge» 
«Endret regulering av Havnegatens omlegging» 
«Regulering av friareal samt et område for offentlig bebyggelse på Sankt Hansberget.» 

 

• Kulturminner i sjø 
Kulturminnet «Tangen og Myrakaia» ligger i fjorden rett ved planområdet. Dette er et nasjonalt, 
registrert kulturminner.   

 

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

Krav til MUA/LEK skal følge Kommuneplanens arealdel. Gjennom hver detaljplan skal tilstrekkelig areal 
avsatt til MUA/LEK være sikret. Det tillates en samlet beregning MUA/LEK innenfor hele Masterplanens 
område. Detaljplanen skal redegjøre for hvordan beregningene er foretatt, og eventuelle under-
/overdekning skal redegjøres for.  

Foreløpig beregning av MUA/LEK: 

I tråd med kommuneplanen, settes krav om 30 m2 felles MUA per boenhet. Inntil 10 m2 felles MUA per 
boenhet, tillates etablert på tak. 

Det skal i tillegg avsettes en relativt andel lek på ca. 27.7 m2 per boenhet. Ut over dette skal det 
avsettes 5.0 m2 privat MUA per boenhet. 

Første byggetrinn/detaljplan 1 – omfatter omlag 165 boenheter. 
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Dette gir krav om: 
 
165*57.7 m2 = 9.520 m2 felles MUA/LEK 
165*10 m2 = 1.650 m2 felles MUA på tak 
Dette tilsvarer min. 165*47.7 m2 = 7.870 m2 felles MUA/LEK på terreng. 
 
Foreløpig skisseprosjekt viser et relativt stort areal som kan medregnes til felles MUA/LEK på terreng. En 
evt. overdekning av MUA/LEK i første byggetrinn kan innregnes i de neste kvartalene. 
 

 

 

 

Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4) 

Arealene ligger innenfor parkeringssone 2. Ved politisk behandling av planprogrammet, ble det enighet 
om at parkeringsdekningen kan følge samme parkeringsnorm som for indre by. 

Dette vil gi en parkeringsdekning som følger: 

• Bolig – min. 0.4 bilparkeringsplasser per boenhet 
• Forretning/service – maks 1.0 bilparkeringsplass per 100 m2 BRA 

 

Sykkelparkering 

• Bolig – min. 2.0 sykkelparkeringsplasser per boenhet 
• Forretning/service – min. 2.0 sykkelparkeringsplass per 100 m2 BRA 

 

Første utviklingstrinn/detaljplan 1 – omfatter omlag 165 boenheter. 
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165 boenheter setter krav om min. 66 bilparkeringsplasser og min. 330 sykkelparkeringsplasser.  

Parkeringsplasser for bil, planlegges etablert i felles parkeringsanlegg under lokk/terreng. 
Sykkelparkeringsplasser planlegges etablert under lokk, i gårdsrom, og i forbindelse med 
inngangspartiene. 

Det skal i tillegg tilrettelegges for HC-parkeringsplasser, ladestasjon for EL-bil, og mulig 
bilring/bildelingsordninger.  

Det skal videre tilrettelegges for lastesykler, el-sykler, mulig sykkelverksted ol, slik at man bidrar til å 
fremme sykkel som fremkomstmiddel.  

 

H. Berørte interesser av planinitiativet 
 
Arealene er ikke i tråd med føringene i kommuneplanen, men er i tråd med det politisk vedtatte 
planprogrammet og Masterplan som legger til rette for at området kan tillates bygget ut med 
boligbebyggelse.  
 
Arealene ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Tiltakene, slik de nå planlegges, vil ivareta 
allmenne interesser, og legge til rette for fri ferdsel og opphold innenfor 100-metersbeltet. 
 
Tiltaket vil videre ivareta barn og unges interesser. Det skal tilrettelegges for trygge forbindelser og 
snarveier, og i tillegg etableres lekearealer og soner for opphold.  
 
Videre vil ny utvikling ivareta tilgjengelighet for alle. Fellesområder skal utvikles med tanke på universell 
utforming.  
 
Kulturminnene, både Havnegata 91 og Peter Høegs plass, skal hensyntas i den videre utviklingen. 
Havnegata 91 vil bevares, og får en god plassering på toppen av en ny, sentral allmenning. Mot Peter 
Høegs plass, vil bebyggelsen trappes i høyden, og det skal sikres tilstrekkelig med avstand mellom 
bebyggelsen.  
 
Det er i tillegg registrert funn av kulturminner i sjøen. Dette skal også ivaretas i den videre prosessen. 
 
Naboene mot øst vil få en endret nærvirkning som følge av utbyggingen. Boligene vil likevel få utsikt 
mellom de ulike kvartalene som på sikt vil utvikles. Bebyggelsen vil også variere i høyde, slik at det 
skapes variasjon. Per i dag ligger det store lagerhaller som sperrer for mye av utsikten for 
bakenforliggende naboer. Dette vil bli bedre etter gjennomførte tiltak. Videre vil det legges godt til rette 
for gående og syklende innenfor området, noe som også vil komme naboene til gode. I tillegg blir 
arealene langs fjorden tilgjengelig, noe som ikke er tilfelle i dag.    
 

I. Samfunnssikkerhet 
 
Det er utfordrende grunnforhold innenfor planområde, og forholdene knyttet til grunn, ras- og skred er 
en del av temaene som skal konsekvensutredes.  
 
Da arealene ligger nært sjøen, vil også forholdene knyttet til flom, flodbølge og havnnivåstigning og 
overvannshåndtering omtales.  
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Hva gjelder tilkomst for utrykning og brann, skal dette fremkomme av detaljplanen. Det er viktig at 
arealene er godt fremkommelige. 
 
Videre vil forholdene knyttet til støy og forurensning omtales. Tiltaket vil også føre til noe økt trafikk, 
noe som vil utredes videre. 
 

J. Samarbeid og medvirkning 
 
I hele prosessen har det vært god dialog med eierne av gbnr. 112/738. Eiendommen gbnr. 112/244 er 
kjøpt opp av Slippen Eiendom AS 
 
Ved varsel om oppstart av hele området med tilhørende Planprogram og Masterplan, kom det kun inn 4 
merknader fra naboer. Ved oppstart av første detaljplan, vil det sendes ut varslingsmateriale til naboer 
og berørte parter på nytt. Ved behov vil det avholdes nabomøte/folkemøte for å informere om 
prosjektet og prosessen.  
 
Ved behov vil det også avholdes fagforum med Viken fylkeskommune og/eller Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, eller avholdes dialogmøter knyttet til kulturminner, adkomstveier eller annet. 
 
Det vil også avholdes dialogmøter med Drammen kommune.  

K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 
	
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd,  
jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. 
 
Arealene er i gjeldende kommuneplan avsatt til næringsbebyggelse og kombinert bebyggelse. 
Det ønskes nå å se på en transformasjon av arealene til boligbebyggelse med tilhørende 
utearealer og parkering. Ønsket formål er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, og vil få 
vesentlige virkninger for lokalmiljø og samfunn.  
 
Planen utløser således krav om planprogram og konsekvensutredning. Planprogram er allerede 
utarbeidet, og vedtatt sammen med Masterplan. Disse dokumentene legger føringer for det 
videre utrednignsarbeidet. 

 

«For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i 
varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet og det skal, 
som en del av planmaterialet, utarbeides en konsekvensutredning (KU). For vesentlig avvik fra 
kommuneplanen gjelder alltid kravet om KU.» 

Tema:	 Redegjøres	for	i	
planbeskrivelsen 

Konsekvensutredes	med	
tanke	på	miljø	og	
samfunn	

Må	vurderes	overordnet	
og	konsekvensutredes	
samlet	for	hele	
planområdet,	som	del	av	
første	planfase:	

Byutvikling	og	formål	 x	 x x	
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Byrom,	landskap	og	
sammenhenger 

x	 x x	

Boform	og	bokvalitet	 x	 x	 	

Trafikk	og	parkering	 x	 x x	

Støy	og	forurensning	 x	 x x	

Flodbølge,	havnivåstigning	
og	stormflo	

x	 x	 x	

Grunnforhold	 x	 x	 x	

	 	 	 	

Vann-	og	avløp	og	overvann	 x	 	

	

	

Flom		 x	 	 	

Kulturminner	og	
kulturmiljø	på	land	og	i	sjø	

x	 	 	

Naturmiljø/biologisk	
mangfold	

x	 	 	

Barn	og	unge	 x	 	 	

Lokalklima	–	vind	og	
solforhold	

x	 	 	


