
Agenda for informasjonsmøte
1. Presentasjon

2. Avgrensning

3. Områdeplan etter PBL

4. Planprosess

5. Forslagstiller/konsulent –
NOMAS/HL

6. Kommunale føringer

7. Offentlig ettersyn av 
planprogrammet
• Ligger ute på høring, frist 8. april

Områdeplan for Nerkollen – Ryggkollen - Mile



• Organiseringen av prosjektet består

• Kommunen:

• Administrasjon på vegne av 
Rådmann 

• Vedtak og beslutninger skjer i det 
politiske

• Forslagstiller

• Norsk Massehåndtering (NOMAS)

• Plankonsulent

• Henning Larsen/Rambøll

• Hensikten med informasjonsmøte
• Gi informasjon om arbeidet som starter opp 
• Innhente informasjon og kunnskap fra befolking, lag 

og foreninger
• Det er ikke besluttet eller planlagt noe konkret

• Områdeplanen utarbeides av Drammen kommune
• I tråd med PBL § 12-2 er det inngått 

samarbeidsavtale med NOMAS om utarbeidelse av 
forslag til områderegulering

1 Presentasjon av prosjektet



1 Hvor er planområdet

• Stort planområdet for å 
kunne se på ulike 
løsninger for 
infrastruktur 
og næringsområder

• Planavgrensningen kan 
bli innskrenket i løpet av 
planarbeidet
• Dersom avgrensningen 

må utvides, vil dette bli 
varslet om på samme 
måte som varsel om 
oppstart



1 Hvorfor?

• Områdeplanen skal følge 
opp intensjonen i 
kommuneplanen
• Den gir føringer for 

utviklingen og stiller 
krav til områdeplan

• Det er kun arealer 
innenfor avgrensningen 
som fysisk kan bli berørt. 

• Vil i hovedsak ikke gå 
utover kommuneplanen
• Mindre endringer kan 

skje, dersom det 
gjennom utredninger 
viser seg at det gir den 
beste løsningen

• Planprogram – forteller 
hva som skal utredes 



2 - Planavgrensning

• Legge inn planavgrensning



2 - Planavgrensning



• Områdeplanen skal bygge på kommunens 
intensjoner som beskrevet i planstrategien, 
samfunnsdelen og arealdelen
• Det kommer i hovedsak nye prosesser som tar for seg 

utviklingen av næringsområdene

• Områdeplanen skal løse helheten innenfor et større 
området. 
• Hvordan skal området kunne «fungere»

• Detaljeringsgraden vil naturlig følge det som kreves for at 
området skal fungere i virkelighet

3 – Områdeplan etter PBL



4 – Prosess og medvirkning



4 – Faser i planarbeidet

• Tre ulike faser i 
planarbeidet
• Planoppstart

• Varsle berørte, 
innhente «ukjent» 
kunnskap og behov

• Utredninger og 
planløsning
• Utarbeide 

kunnskapsgrunnlaget
• Se på løsninger og 

alternativer
• Planforslag og 

planbehandling
• Utarbeide konkret 

forslag
• Plankart og 

bestemmelser som 
styrer utviklingen





Planinitiativ og intensjon
• Drammensregionen har stort behov og

etterspørsel etter nye næringsarealer, slik
at man kan sikre utvikling av eksisterende
og nye bedrifter

• I 2015 ble det satt i gang et arbeid i regi
av Buskerudbyen, som pekte på dette
området i tidligere Nedre Eiker
kommune, som aktuelt for 
næringsutvikling

• Hensikten med områdeplanarbeidet er å 
legge til rette for utvikling av nye 
næringsarealer på Nerkollen, Ryggkollen
og Mile, med tilhørende infrastruktur

• Nerkollen/Ryggkollen: transformasjon av
arealer som i dag benyttes til
masseuttak/sandtak

• Mile: utvikling/utvidelse av eksisterende
næringsarealer på Orkidehøgda/Mile
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Ramboll

Ønsker og planer for området
• Området er særlig gunstig for 

næringsvirksomhet med behov for 
mellomstort areal og lett tilgang til
hovedveinettet og jernbanen

• Spesielt lager, logistikk og
industribedrifter – men også næringer
som har behov for en kombinasjon av
kontor, utviklingslokaler og produksjon

• ABC-metoden: dette området ligger bra 
plassert med hensyn til næringsutvikling
av C-bedrifter (lager, logistikk, industri) 
og B-bedrifter (kontor/ 
teknologibedrifter).

• Nærhet til jernbanen gir potensiale for 
etablering av virksomheter med behov
for nærhet til bane

• Ikke ønskelig med 
detaljhandel/kjøpesenter
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Ramboll

Ønsker og planer for området

• Avlastning av eksisterende
veisystem ved etablering av
nytt kryss på E134 og nye 
veilenker i området

• Miljøgate gjennom Rygg

• Nye koblinger for gående
og syklende

• Bedre fremkommelighet
for kollektivtransport

• Sikring av natur- og
rekreasjonsområdet rundt
Miletjern
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6 - Føringer for planarbeidet 

• Områdeplan skal utvikles i tråd med 
kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel 
• Norges grønneste kommune

• Tilrettelegge for gange, sykkel og 
kollektivtransport

• Tilrettelegge for variert næringsvirksomhet

• Bevare og bedre tilgjengelighet til naturen og 
de grønne lungene



6 - Viktige stedlig kvalitet

• Utvikling som innbyr til opphold.
• Gode ferdselsmuligheter for myke 

trafikanter internt i området

• Nærhet til Mjøndalen sentrum 
legger gode premisser for gange og 
sykkel

• Miletjern er et viktig 
nærfriluftsområdet i dag. 
• Denne skal sikres i planen

• Attraktive næringsområder



6 - Viktig moment i planarbeidet

• Nytt kryss på E134 i Øst, viktig premiss for utviklingen av hele området – må 
se på ulike løsninger for kryssløsning
• Hvordan påvirker 

trafikkendringene 

i planområdet øvrig

veinett? 



• Sykkelplan 2021 – 2031
• Knytter Mjøndalen og Drammen 

sammen
• Rød strek viser eksisterende, tynn strek er 

lokalnett

• Svart stipla er foreslått trasé som skal 
fastlegges i kommune planarbeid

• Grønn er turvei

6 - Sykkelvei mellom Ryghgata og 
Ryggkollen



7 – Planprogram, oppskriften for planarbeidet

• Planprogrammet legger føringer 
• Det skal i planarbeidet sees på følgende:

• Aktuelle næringsvirksomheter

• Mobilitet

• Transport, veisystem og trafikksikkerhet

• Friluftsliv og nærmiljø

• Landskap og utforming med kvalitet

• Miljøfaglige forhold

• Grunnforhold, støy, skred, flom, overvann, 

luftforurensning, vannmiljø, naturmangfold

• Jordressurser og viktige mineralressurser

• Kulturminner og kulturmiljøer

• Beredskap og ulykkesrisiko 



7 – Hva skal vi oppnå?

• I arbeidet fremover skal vi se på ulike løsninger for infrastruktur,
• Veistruktur innenfor hele planområdet, hvordan vil et nytt kryss på E134 påvirke øvrig 

veinett?
• Se på konsekvenser av ulike tiltak, deriblant virkningen av å tiltak på Drammensveien

• Gang- og sykkelveier innenfor hele planområdet
• Ny sykkelvei mellom Ryghgata og Drammensveien

• Hvordan sikre gode løsninger for myke trafikanter?

• Rammer for næringsarealer
• Visuelle kvaliteter

• Hvordan utvikle attraktive steder

• Sikre gode forbindelser



7 - Innspill

• Hva trenger vi av innspill nå?
• Ønsker innspill på ulike alternativer, løsninger eller behov
• Hva er viktig for folk i området, arealer som representerer noe viktig for området
• Veier, turveier, sykkelveier eller stier som er viktig for ferdsel
• Finnes det kunnskap som vi burde vite om, eller er det noe vi burde se nærmere på i 

planarbeidet?

• Alle innspillene vil bli kommentert i plandokumentene
• Merknadsbehandlingen legges frem politisk og blir offentlig tilgjengelig på kommunens 

nettsider 

• Forslag til konkrete løsninger vil bli presentert på våren 2023
• Det vil da bli anledning til å gi innspill på de løsningene som er foreslått



7 - Medvirkning 

• Tilgjengelig etter dette møtet for en prat

• Åpne kontordager 16 og 17 Mars, klokken 10-15,
• Knutepunkt Mjøndalen, Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen

• Innspill til planprogrammet og oppstart sendes:
• kommunepost@drammen.kommune.no
• Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen

• Vennligst merk spørsmål og innspill til planarbeidet med: «Innspill til planarbeid for Områderegulering 
for Nerkollen - Ryggkollen - Mile»

• Kontaktperson i kommunen:
• Geir Sørmoen, 94007821

mailto:kommunepost@drammen.kommune.no

