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A. Formål med planen 

Det er ønskelig å tilrettelegge for et boligprosjekt med konsentrert småhusbebyggelse, med 
gode uteoppholdsareal, god tilkomst og tilstrekkelig parkeringsareal. En utvikling av 
eiendommen til bolig, vil være i tråd med formål i kommuneplanens arealdel.  

B. Planområdet 

 

Eiendommene ligger langs Gamle Sørlandske, med adresse Gamle Sørlandske 344 og 384 i 
Drammen kommune. Det er to bestående næringsbygg på eiendommene, og tidligere bruk har 
vært veikro og leiligheter (fortsatt i bruk).  

Eiendommene har atkomst via en avkjørsel fra nord, og en avkjørsel fra vest. Det går en gang- 
og sykkelvei langs området. 

Forslag til planavgrensning fremkommer på nedenstående kartutsnitt, og følger 
eiendomsgrenser mot tilliggende eiendommer, samt avkjørsel fra nord. Planavgrensning 
tilstreber å ta med nødvendig areal for å sikre planleggingen av området, inkludert siktlinjer ved 
avkjørsel. Det forventes ikke at planforslaget vil få følger for områder utenfor 
planavgrensningen. 

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Eiendommene ligger i et etablert boligområde, og en omregulering til boligeiendom vil være i 
tråd med øvrig bruk i området. Skala og høyder vil være som forøvrig i området. I nærområdet 

Kontroll prosjekt:

Sign.: Kontroll:
Prosjekt:

Gamle Sørlandske
Tiltakshaver:
Bedriftslokalet AS

Tegning:

Planens avgrensnig

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekterende:
Halvorsen & Reine AS

Tegningsnr.:
A11

Målestokk:
1:500

Dato:
21.12.20

Gnr./Bnr./Festenr.:
Gnr/Bnr/Festenr

Rev.:
.BIM med ArchiCAD 22 NOR    Filplassering: /Volumes/Prosjekter/2289_Gamle Sørlandske 244:248/XXXX_Modellfiler/2289_201210_alt2.pln

41/235

41/49

41/97

41/95
41/93

41/233

41/53

41/160

41/222

41/198

41/231

41/155

41/95/0/2

41/95/0/1

41/95/0/4

41/95/0/3

Gundesøhagen

Stillerudveien

G
am

le
 S

ør
la

nd
sk

e

2B

4A

344

330

348C

348B 348A

Sagatun

75



er det i hovedsak ene- og tomannsboliger, og etablering av konsentrert småhusbebyggelse vil 
gjøre at det blir en variasjon i boligtilbudet i området.  

Tiltaket vil rydde opp i avkjøringsforhold, og vil tilføre mer grøntareal i området. Det vil være 
nødvendig med støyskjerming langs vei, dette er planlagt etablert i kombinasjon med 
parkeringsanlegg. 

Det planlegges med etablering av ca 13 boliger etablert som rekkehus. Rekkehusene planlegges 
lagt rund et bilfritt tun, med parkeringsanlegg i form av garasjer/carporter langs Gamle 
Sørlandske. Rekkehusene vil få private og felles uteområder mot sør og vest, og utearealer vil få 
meget gode solforhold. Med plassering av garasjer/carporter i øst, vil uteopphold og 
bebyggelse bli skjermet mot støy fra trafikken på Gamle Sørlandske.  

Boligbygg er vist 30 m fra midtlinje vei, mens garasje/carport er vist 15 m fra midtlinje vei. 
Dette vil kreve godkjenning fra veimyndighet.  

 

Utviklingsfaser 

Tiltaket er planlagt utviklet som ett byggetrinn.  



D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Planlagt bebyggelse er illustrert som rekkehus etablert som tre – fire boliger i rekke etablert 
rundt et felles tun og atkomstområde. Tunet avskjermes i øst av garasje/carporter, mens det 
åpnes mot vest. Bebyggelsen er planlagt etablert som bygg i to etasjer med skråtak/loft. 

Ny bebyggelse planlegges i to etasjer med skråtak/loft.  

 

E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

Tiltaket vil medføre etablering av et grønt boligområde til erstatning for næringsområdet. Ny 
bebyggelse vil i større grad tilpasse seg skala til omkringliggende boligbebyggelse, enn det 
bestående bebyggelse gjør.  

F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Tiltaket vil ha samme høyde som tilsvarende bygg i området. Tiltaket vil få en lenger, 
sammenhengende fasade enn nærliggende ene- og tomannsboliger, men denne vil brytes opp 
ved trapping av bygget. Tiltaket vil få store, sammenhengende grøntområder, og skille mellom 
trafikkområder og oppholdssoner. Garasjerekken vil skjerme ny bebyggelse fra veien.  

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

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligområde. 
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Jmfr gjeldende kommuneplan, kan uregulerte eiendommer utnyttes med 30% BYA. Planlagt 
utvikling vil være i tråd med dette (regnet samlet for eiendommene). %BYA som vist på 
illustrasjonsplan tilsvarer ca 25%.  

Planavgrensninger berører deler av planID 060243-5 Reguleringsplan gang og sykkelveg. Parsell 
langs E-18 Sagatun kafe (ved avkjøring), samt PlanID060232-1 Reguleringsplan for E-18 med 
tilknytningsveger på strekningen Fagerheim – Skoger stasjon. Begge eldre reguleringsplaner.  

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

Krav til MUA og LEK er som følger: 

• Privat MUA = 100 kvm pr boenhet 
• Felles MUA = 100 kvm pr boenhet 
• Relativ andel lek = 27,7 kvm pr boenhet 

Dette gir følgende krav ved 13 enheter: 

• Privat MUA = 1300 kvm 
• Felles MUA = 1300 kvm 
• Relativ andel lek = 360 kvm 

Illustrasjon viser noe høyere privat MUA enn kravet, og noe lavere felles MUA. Samlet krav til 
felles/privat MUA og lek er ihht kravet – 2960 kvm. 

Illustrasjonsplanen viser følgende: 

Samlet MUA = 3110 kvm fordelt på ca: 

• 1930 kvm privat MUA 
• 1180 kvm felles MUA og LEK. 

Illustrert MUA forutsetter en omfordeling mellom privat og felles MUA – dette ønskes 
diskutert.  



 

Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4) 

Parkeringskravet er i gjeldende kommuneplan 2 plasser for første enhet, og 2 plass pr boenhet 
– totalt 14 plasser. 

Illustrasjonsplanen viser 14 p-plasser i carport, med bredde 3,0 m og dybde 6,0 m pr plass. Det 
er ønskelig å vurdere mulighet for mer gjesteparkering.  

H. Berørte interesser av planinitiativet 
Det er ingen særskilte berørte interesser av planinitiativet.  

I. Samfunnssikkerhet 
Området ligger under marin grense, og geoteknikk må således utredes. 

J. Samarbeid og medvirkning 
Det planlegges en ordinær medvirkningsprosess, med varsel om planoppstart og høringer jmfr 
Plan- og bygningsloven.  



K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til bolig. Tiltaket er således i tråd med 
overordnet plan. Tiltaket er også av en størrelsesorden som ikke utløser krav til 
konsekvensutredning, jmfr vurderingskriteriene gitt i Forskrift om konsekvensutredning. 
 

 


