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A. Formål med planen 

Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for utvikling av eiendommen Øvre Strandgate 5 til 
sentrumsnære boliger, noe utadrettet næring på gateplan og tekniske anlegg for drift av Telenor sitt 
mobilnett i kjeller, under bakken og på tak.  

I tråd med gjeldende arealplaner er målet å legge til rette for en byutvikling som skaper attraktive bygg, 
levende og trygge byrom, publikumsrettet næring i første etasje, gode miljøløsninger, arbeidsplasser og 
fortetting med boliger nært knutepunkt.  

B. Planområdet 

 

I: Kartutsnitt med foreslått planavgrensning vist med sort stiplet linje. Eiendomsgrenser er vist med oransje linjer. 
Planavgrensningen omfatter eiendommen Øvre Strandgate 5 og tilleggende gater fram til midtlinje kjørebane.  

Planområdet er ca 2,1 daa og ligger på hjørnet av Øvre Strandgate og Sankt Olavs gate, ca 150 meter fra 
Bragernes torg. Foreslått planavgrensning inkluderer eiendommen 114/1163 og tilliggende gater til midtlinje 
kjørebane. Mot Øvre Storgate 5, gbnr 114/1092, er forslag til planavgrensning lagt kant i kant med 
plangrensen for Detaljregulering for Øvre Storgate 5, vedtatt 14.06.2021.  



4 
 

Eksisterende bygning og bruk 
Øvre Strandgate 5 benyttes i dag til telesentral, teknisk drift av Telenors anlegg, kontor og 
danseundervisning, samt noen mindre utleieforhold. Bygningen er opprinnelig oppført som telehus med 
automatisk teleteknisk utstyr, senere endret til kontor og lokaler for danseundervisning. Digitalisering av 
det teletekniske anlegget gjør at utstyret trenger betydelig mindre plass enn tidligere og det åpner 
muligheter for nye funksjoner på eiendommen. Telenor skal fortsatt ha teknisk anlegg for drift av 
mobilnettet på stedet, det inkluderer antenner på tak og areal for teknisk utstyr i første etasje og under 
bakken i Sankt Olavs gate.  

Bygningen er oppført i 1975 i plasstøpt betong og kledd med tegl. Bygningen består av to hovedvolumer 
parallelt med Sankt Olavsgate med et to-etasjes mellombygg. Første etasje ligger delvis under terreng, 
men har fasade mot Øvre Strandgate og Sankt Olavs gate. Kjøreadkomst er fra Øvre Storgate med rampe 
gjennom gbnr 114/1096 (Øvre Storgate 9) til parkeringsplasser i bygningens første etasje og på gbnr 
114/1097 (Øvre Strandgate 7). Adkomst- og parkeringsløsningen ble godkjent i forbindelse med oppføring 
av bygningen, og har også ivaretatt laste- og losseareal for telehuset.  

Rettighetene til adkomst og parkering er sikret gjennom festeavtale mellom eier av gbnr 114/1096 og 
114/1097 og Telenor, som må ha adkomst til sine tekniske anlegg. Avtalen varer til 2074.  

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Eiendommen ønskes utviklet til hovedsakelig boligbebyggelse, med publikumsrettet næring (forretning, 
bevertning, tjenesteyting eller annen utadrettet virksomhet) på gateplan mot Øvre Strandgate / hjørnet 
Sankt Olavs gate. I tillegg skal det legges til rette for at Telenor fortsatt skal ha driftsanlegg for mobilnettet 
i første etasje og på tak (antenner). Det skal etableres en ny og slankere antenne på taket over nytt volum 
mot Sankt Olavs gate, til erstatning for dagens antenne, men høyden på antennen må opprettholdes for å 
sikre tilstrekkelig mobildekning også i framtiden. Det er eksisterende kabelkulverter under fortau og 
kjørebane i Sankt Olavs gate som skal beholdes og ivaretas.  

Bygningen har i dag et lukket og avvisende preg. Det er ønskelig at bygningen får en mer utadrettet og 
åpen karakter som bygger opp under gateløpene og kvartalsstrukturen, med innganger og næringsareal på 
gateplan og et variert fasadeuttrykk med materialer av høy kvalitet som gir kvalitet tilbake til byen og 
gaterommet. 

Det planlegges for 35-40 boenheter, med variasjon i størrelse og utforming fra ca 40-120 m2 og fra 2 til 4-
roms leiligheter.  
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II: Skråfoto av Øvre Strandgate 5 med omgivelser. Rød 
stiplet linje markerer eksisterende bygningsmasse på 
eiendommen.  

III: Skråfoto av Øvre Strandgate 5 med omgivelser. Rød 
markering viser bygningsvolum som planlegges revet.   

Eksisterende første etasje er planlagt beholdt, se illustrasjon III, IV og V. Øvrig eksisterende bygningsmasse 
er tilpasset funksjonen som teleteknisk sentral og lite egnet til konvertering til andre formål på grunn av 
etasjehøyde og utforming. Den øvrige bygningsmassen er derfor planlagt revet og erstattet med nybygg 
som er bedre egnet for boliger. Det legges opp til å benytte eksisterende bærepunkter og fundamentering, 
som er i god stand, i størst mulig grad for å unngå setningsskader og begrense behovet for grunnarbeider.  

Total høyde på bygningene vil bli den samme som tidligere. 

Utviklingsfaser 
Det er en forutsetning for utvikling av eiendommen at Telenors anlegg er i drift i hele byggefasen, fordi 
Telenor har evigvarende leiekontrakt. Det vil derfor bli en trinnvis utbygging som ivaretar behovet for at 
antenne på tak er i kontinuerlig funksjon. I planarbeidet skal det undersøkes ev. midlertidig plassering av 
antenne for å sørge for sikker drift og rasjonell byggeprosess.  

D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Planlagt bebyggelse baserer seg på å beholde samme byggehøyder som eksisterende bygning og mye av 
det samme volumet, slik det er illustrert nedenfor. Det planlegges for å rive andre etasje av mellombygget 
og oppføre et nytt volum på deler av mellombygget, mens øvrig del av tak over mellombygget benyttes til 
uteoppholdsareal. Det nye volumet forslås som én etasje lavere enn volumet ved siden av og med en mer 
organisk form for å bryte opp og gi variasjon i opplevelsen av prosjektet fra gaten og elverommet, se 
illustrasjon V. Utformingen av nytt prosjekt har til hensikt å avdempe inntrykket av to monolittiske blokker 
og integrere bebyggelsen på eiendommen bedre i kvartalsstrukturen. Det legges også til rette for at 
naboeiendommen i vest kan utvikles på sikt fordi volumet som er planlagt revet har vinduer mot gbnr 
114/1097 og det planlegges ikke for at nytt volum skal ha vinduer i denne fasaden.  

  

IV: Illustrasjon av eksisterende bygning på eiendommen. 
Innenfor det grønne volumet vil nytt bygg få samme 
volum som eksisterende bygg.  

V: Illustrasjon av forslag til ny bygningsmasse på 
eiendommen. Innenfor det grønne volumet vil nytt bygg 
få samme volum som eksisterende bygg. 
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VI: Oppriss fra Øvre Strandgate som viser foreslått nytt 
bygningsvolum sammen med sammen med eksisterende 
bygninger langs gaten. Omriss av eksisterende 
bebyggelse på eiendommen er vist med oransje stiplet 
linje.  

VII: Oppriss mot Sankt Olavs gate som viser foreslåtte 
byggehøyder ved siden av eksisterende bygningsvolum i 
Øvre Storgate 5.  

 

I nordvestre hjørne planlegges det et lavere volum enn eksisterende bygg. Det vil gi bedre solinnfall til 
vestfasaden på Øvre Storgate 5 og til Øvre Storgate 7, noe som vil være fordelaktig dersom eiendommen, 
som i dag er i bruk til overflateparkering, skal byutvikles. For å skjerme gårdsrommet over andre etasje fra 
parkeringsplassen i Øvre Storgate 7 planlegges det for at det kan oppføres en skjermvegg mot nord som 
skjermer utearealene mot naboeiendommene.  

E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

Kjeller og fundamentering gjenbrukes for å unngå miljøbelastningen ved riving og nyetablering av disse. 
Det gir også en mer skånsom byggeprosess for naboer og bymiljøet rundt eiendommen på grunn av lite 
behov for grunnarbeider og redusert byggetid. Miljømessig er det grunnarbeider og fundamentering som 
står for en stor grad av klimagassutslippene sammenlignet med å bygge nytt, gjenbruk av eksisterende 
kjeller og fundamentering vil derfor bidra til økt miljøgevinst. Det er hensiktsmessig å bygge på eiendom 
som allerede er bebygd, samtidig sikrer riving og nybygg at den sentrale sentrumseiendommen får 
funksjoner og utforming som gir kvalitet tilbake til byen i form av en mer åpen arkitektur og boliger sentralt i 
byen. Det planlegges for at nytt prosjekt skal BREEAM-sertifiseres på nivået Very good. Prosjektet er 
allerede registrert hos Grønn Byggallianse og preanalysen er gjennomført.  

Som del av planarbeidet vil mulighetene for gjenbruk av tegl eller andre bygningsmaterialer undersøkes.  

Takene på eksisterende bygningsmasse består av harde flater. I nytt prosjekt planlegges det bruk av 
grønne tak, uteoppholdsarealer og overvannshåndtering på takene, noe som vil bedre økologien og 
klimahåndteringen på eiendommen. 

Eiendommen er utsatt for trafikkstøy fra Øvre Strandgate og Sankt Olavs gate og den ligger innenfor 
kommuneplanens avviksområde for støy. I planarbeidet skal det utredes hvordan boligene skal sikres 
akseptable støyforhold, inkludert behov for eventuelle avbøtende tiltak, i samsvar med kravene i 
kommuneplanens arealdel og veileder T-1442.  
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F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 

Utforming og plassering av bebyggelsen slik det er foreslått lagt til grunn for planarbeidet, viderefører 
hovedtrekkene i eksisterende bygningsvolum på tomten. Nytt volum over det lave mellombygget føyer seg 
inn i eksisterende karakter, samtidig som det bidrar med variasjon i volumutforming og uttrykk mot gaten. 
Forslaget gir en bebyggelse som tar vare på karakteren og samtidig åpner bygningsvolumet mer til byen og 
inkluderer det i og skaper kontakt med omgivelsene. Som illustrasjonene VIII og IX viser, vil planlagt 
utforming harmonere med og føye seg inn i den eksisterende bygningsrekka både mot Drammenselva og 
St Olavs gate. Ettersom høyde på de nye bygningene er tilsvarende som eksisterende bygninger på 
eiendommen og bygningene får samme plassering i eiendomsgrense mot fortau vil forslaget ikke endre 
landskapsrommet eller opplevelsen av fasaderekken mot elva i vesentlig grad.  

 

VIII: Oppriss mot Øvre Strandgate / Drammenselva. Utstrekning av eksisterende bygningsvolum på eiendommen er 
vist med oransje stiplet linje.  

 

IX: Oppriss mot Sankt Olavs gate viser planlagt bygningsvolum i planområdet ved siden av eksisterende 
bygningsvolum i Øvre Storgate 5. Det planlegges ingen endringer i høyden på den nye bebyggelsen sammenlignet 
med eksisterende bebyggelse.  
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G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 
planarbeid 

  

X: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, med forslag 
til planavgrensning stiplet i sort.  

XI: Utsnitt fra sentrumsplanen, med forslag til 
planavgrensning stiplet i rødt. 

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Drammen sentrum 
Eiendommen er satt av til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel, vedtatt 05.10.2015, og i 
kommunedelplan for Drammen sentrum (sentrumsplanen), vedtatt 30.05.2006. Sentrumsplanen er 
gjeldende for området, jf kommuneplanens bestemmelser pkt 9.5, med unntak for krav knyttet til 
uteoppholdsarealer og parkering.  

Planinitiativet følger opp prinsippene og rammene i sentrumsplanen når det gjelder arealbruk, utforming, 
kvaliteter og funksjoner. I kvartal B28 er gesimshøyde satt til 13 meter, og mønehøyde/øverste 
gesimshøyde satt til 13 + 3 meter. Eksisterende bygning på eiendommen har gesimshøyde 19,75 meter 
(kote +21,85) og øverste gesimshøyde 21,65 meter (kote +23,75) mot Øvre Strandgate (hentet fra 
originaltegningene). Ny bebyggelse er planlagt oppført med tilsvarende gesimshøyder som eksisterende 
bygninger, det gjelder også Telenor sin antenne på tak som må opprettholde samme senderhøyde som i 
dag.  

Reguleringsplaner 
Eiendommen er ikke regulert. Naboeiendommen Øvre Storgate 5, gbnr 114/1092, er omfattet av 
detaljregulering for Øvre Storgate 5, vedtatt 14.06.2021 (planID 060220190007). Planavgrensningen er 
planlagt lagt kant i kant med denne der de to planområdene møtes.  

Overvannshåndtering 
Eksisterende bygning er oppført med vanntett kjeller med pumpekum, hvor drens- og takvann føres til elv, 
og bygningen kun har harde takflater. Det planlegges for grønne flater. Tak- og drensvann føres til elv som 
nå.  

Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (kommuneplanen pkt. 7.4) 
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XII: Takplan som viser felles uteoppholdsareal i gårdsrom over mellombygget og på tak av bygningsvolumene mot 
Øvre Strandgate og mot Øvre Storgate 7.  

Uteoppholdsarealregnskap  

I tabellen nedenfor er det redegjort for at kommuneplanens arealdels krav til felles MUA kan oppfylles med 
det illustrerte prosjektet på eiendommen og med 35-40 boenheter. 

Antall 
boen-
heter 

Krav per 
boenhet 
privat 
uteareal 

Krav per 
boenhet 
felles 
MUA 

Totalt 
krav 
felles 
MUA 

Totalt 
illustrert 
felles MUA 

Illustrasjon 
felles MUA 
gårdsrom 

Illustrasjon 
felles MUA 
takterrasser 

Andel solbelyst 
MUA kl 15 
vårjevndøgn 

35 3  10 350 

614 361 253 52,5 % (322 m2) 40 3 10 400 

36  
(som 
illustrert) 

3 10 360 

 

Privat uteoppholdsareal løses som privat balkong for hver leilighet. Balkonger mot gate følger 
sentrumsplanens krav om maks 0,6 meter utkraging. For leiligheter som ligger på samme nivå som, og 
vender ut mot, gårdsrommet vil privat uteoppholdsareal løses som markterrasse i gårdsrommet over første 
etasje, avskjermet fra felles uteoppholdsareal med beplantning. Utformingsprinsippene er tenkt sikret i 
planens bestemmelser.  

Areal for lek  
Det er krav om 50 m2 sandlekeplass per 50 boenheter. Det planlegges for å sikre 50 m2 sandlekeplass i 
gårdsrommet.  
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Sentrumsplanen gir mulighet for at kvartalslekeplass, ballfelt og sentrale lekefelt kan erstattes av tilbud på 
offentlige områder, der disse vurderes å være tilstrekkelige, og ligger innenfor de angitte gangavstander. 
Det finnes følgende arealer med tilstrekkelig avstand og kvalitet: 

 
XIII: Illustrasjonen viser eksisterende lekearealer og friluftsområder i nærheten av planområdet.  

 

Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4) 
Ved inntil 40 boenheter er det krav om 16 bilparkeringsplasser (0,4 plasser per boenhet). Illustrasjon av 
mulig løsning for første etasje viser at det er plass til inntil 14 p-plasser for bil i Øvre Strandgate 5.  
Ved inntil 40 boenheter er det krav til 80 parkeringsplasser for sykkel. Illustrasjonen viser at dette kan løses 
i første etasje.  

Avkjørsel direkte fra Øvre Strandgate for å gjøre adkomst til første etasje uavhengig av festeavtalen på 
114/1097 med adkomstrett via denne eiendommen og 114/1096, skal utredes i planarbeidet. Antatt 
plassering av ny avkjøring vil være på vestlig del av fasaden mot Øvre Strandgate for å sikre tilstrekkelig 
avstand fra avkjørsel til krysset med Sankt Olavs gate.  
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IXV: Illustrasjonen viser mulig løsning av parkering for bil og sykkel i første etasje. Innkjøring via Øvre Storgate 9 
og Øvre Strandgate 7 i tråd med festeavtale. I planarbeidet skal det utredes avkjøring fra Øvre Strandgate og 
omfang av næringslokaler mot Øvre Strandgate for å skape åpen og aktiv fasade mot gata.  

H. Berørte interesser av planinitiativet 

 
Kulturminner og kulturmiljø  

  
XV: Kartutsnitt som viser nasjonale 
kulturminneinteresser i området. Planområdet ligger 
innenfor det NB!-registrerte området på Bragernes 
(brun skravur). Forslag til planavgrensning vist med 
sort stiplet linje.  

XVI: Kartutsnitt som viser de lokale 
kulturminneinteressene i området, slik de er registrert i 
kommunens kulturminneregistrering og 
kulturminneplan. Forslag til planavgrensning vist med 
sort stiplet linje.  
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Planområdet ligger innenfor et område som Riksantikvaren har oppført i sitt register over nasjonale 
kulturmiljøinteresser i by. Nasjonale interesser i NB!-området på Bragernes er beskrevet slik:  

«Bydelen som ble reist på Bragernes etter bybrannen i 1866 fikk en spesiell enhetlig stil, med en svært klar 
planform og viktige by-arkitektoniske monumenter som også er bevart i dag. Planen er en kvadratur 
symmetrisk dannet rundt en sentralakse som binder de to bydelene på hver side av elven sammen. 
Utformingen av byens brann-akser har gitt Bragernes monumentale trekk som er av nasjonal interesse. I 
området finnes flere gode eksempler på Drammenshuset.»  

I planarbeidet blir det viktig å utrede hvordan planforslaget kan bidra til å framheve og videreutvikle de 
nasjonale kulturmiljøinteressene på Bragernes, i tråd med føringene i kulturminneplan for Drammen 
kommune. Det er ikke registrert lokale kulturminneinteresser innenfor planområdet, men nabobygningen i 
Øvre Storgate 5 er registrert med høy verneverdi og er regulert til bevaring. Bygningen på motsatt side av 
Sankt Olavs gate, Øvre Strandgate 2, er registrert med høy verneverdi og inngår i kulturmiljøet «Byaksen», 
som er registrert med svært høy verneverdi. 

Bygningen innenfor planområdet har symbolverdi knyttet til telekommunikasjonsutbyggingen i Drammen, 
men innvendig er bygningen vesentlig endret etter byggeår fordi de tekniske installasjonene er fjernet i takt 
med moderniseringen av telekommunikasjonen. Bygningen er ikke omfattet av verneplan for Telenors 
bygninger og installasjoner.   

I planbeskrivelsen skal det redegjøres for valg av løsninger opp mot de nasjonale og lokale 
kulturminneverninteressene i området.  

Drammenselva – avstand til vassdrag 
Planområdet ligger i kort avstand til Drammenselva, men innenfor eksisterende kvartalsstruktur og innenfor 
byggeområdene avsatt i kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen.  

I. Samfunnssikkerhet 

 
XVII: Utklipp fra faresonekart kvikkleireskred fra kartlegging gjennomført av 
NGI i 1997. Kartet viser at planområdet ligger like ved faresonen for 
kvikkleireskred på Bragernes.  

 
Grunnforhold og geoteknikk 
Planområdet ligger i et område som er kartlagt for store naturlige områdeskred (Drammen 1814-3, NGI, 
1996). Det er ikke påvist kvikkleireforekomster i planområdet, men planområdet ligger i nærheten av kjent 
faresone for kvikkleireskred. Som en del av utredningsarbeidet skal det gjennomføres grunnvurderinger i 
tråd med NVEs veileder nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred».  

Flom 

https://telenorkulturarv.no/
https://telenorkulturarv.no/
https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201601148/1696491
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Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom fra Drammenselva.  

Telekommunikasjonsanlegg 
På eiendommen er det samfunnskritisk infrastruktur for tele/mobilnettet. Dette skal opprettholdes også i 
framtidig situasjon, med teknisk anlegg i første etasje, inkludert nødstrømsaggregat og avkast fra dette, 
kulverter under Sankt Olavs gate, samt antenne på tak.  

ROS-analyse 
Som en del av planarbeidet vil det gjøres en ROS-analyse som gjør rede for alle risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for utbyggingen og omgivelsene, og gir forslag til hvordan eventuelle negative endringer 
kan håndteres i plan- og byggesak.  

J. Samarbeid og medvirkning 

Det legges opp til medvirkning, varsling og høring i tråd med plan- og bygningsloven §§ 5-1, 5-2 og 12-8. 
Offentlige myndigheter, naboer, gjenboere, grunneiere, festere, interesseorganisasjoner og andre berørte 
vil bli varslet ved oppstart av planarbeid og høring av planforslag.  

Øvrig behov for informasjonsmøter med berørte aktører i nærområdet vil bli vurdert i samråd med 
planmyndigheten.  

K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 

Planlagt tiltak vil følge opp hovedføringene i overordnet plan og vurderes til ikke å ha vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn. Tiltaket faller derfor ikke innenfor kriteriene for krav om konsekvensutredning etter 
Forskrift om konsekvensutredning.   
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