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PLANINITIATIV 

Bromannsgangen 5, 3041 Drammen 

BISC AS er hjemmelshaverne Nam Leong og So Yim engasjert for å utvikle et nytt 

boligprosjekt for familien på deres eiendom. De ønskede tilpasningene utløser krav om 

reguleringsplan for eiendommen, eventuelt med tillegg av tilliggende eiendommer. Vi vil 

i dette arbeidet legge til grunn utvikling av en detaljreguleringsplan innenfor rammene 

og føringene som ligger i Drammen Kommunes Sentrumsplan for område S68. 
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1 Fakta om prosjektet 

Familien har bodd i den eksisterende murbygningen på eiendommen siden 2008. 

Tomten er liten og bebyggelsen er eldre, og ikke enkel å tilpasse til familiens behov. 

Gjennom årene har barnas behov også endret seg, og familien ønsker nå å bygge en 

ny bolig på eiendommen, som tilpasses de nye behovene og nye krav i tiden, slik 

disse er nedfelt i TEK17, særlig med tanke på brann og klima/energi. Familien 

ønsker å ha boenheter til familiemedlemmene og et areal som kan benyttes til 

næring, nærmere bestemt en tannklinikk. Som det vil bli redegjort for i det videre, 

kan eiendommen sannsynligvis tilpasses disse krav og behov på en bedre måte om 

mer spesielle regler fastsettes i en detaljreguleringsplan, enn hva som allerede 

foreligger generelt i Sentrumsplanen og Kommuneplanens arealdel. I utformingen av 

en slik tilpasset løsning har tiltakshaverne så langt knyttet til seg prosjektledelse, 

arkitekt, støykonsulent og bygningsvernrådgiver, og det er utarbeidet en foreløpig 

grov mulighetsstudie. Det videre planinitiativet støtter seg på dette preliminære 

arbeidet. 

1.1 Bakgrunn og hensikt 

1.1.1 Bakgrunn -hva utløser krav om 

detaljregulering 

I Sentrumsplanens bestemmelser av 11.05.2006 punkt 1, 2. kulepunkt er det bestemt 

at ved vesentlig brudd med Sentrumsplanen, skal det utarbeides reguleringsplan. 

Området S68 inngår i et bevaringsområde, og det er angitt at høyder her skal 

fastsettes i reguleringsplan. Gesimshøyden mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate er angitt 

til 10m, men det er ikke relevant for denne aktuelle eiendommen.  
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I bestemmelsene til Kommuneplanens arealdel av 21.09.2015 punkt 1.1 er det innført 

et generelt plankrav med enkelte unntaksbestemmelser. Vi anser at dette prosjektet 

kan komme i strid med unntaksbestemmelsen knyttet til Byggehøyder, volum og 

byggegrenser, slik at bestemmelsen forutsetter detaljregulering.  

Vi anser at de videre planer her er best tjent med klargjøring i en 

detaljreguleringsplan, men alternativt kan vi i dialog med kommunen vurdere en 

dispensasjonssøknad for de ulike tilpasningsbehovene. 

 

1.1.2 Hensikt med detaljregulering 

Gjennom detaljregulering er ønsket å optimalisere utviklingen av denne eiendommen 

i tråd med tiltakshavers behov sammen med behovet for ivaretagelse av det 

historiske bevaringsverdige miljøet som eiendommen grenser inntil, både med tanke 

på brannsikkerhet, støyforhold, lysforhold, trafikale løsninger, tilpasning til 

kulturminnene og ikke minst estetikk. 

1.2 Nøkkelinformasjon 

Eiendommen har gårds- og bruksnummer 111/83 i Drammen kommune, og har et 

tomteareal på ca. 280m2. Den er selveiet av tiltakshaverne, flat og med moh på ca. 

3,0. Eksisterende bebyggelse er en uisolert 1 ½ etasjes murbygning på kjeller, samt et 

lite eldre uthus av tre. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel definert som 

«Eksisterende bebyggelse, Kombinert formål bybebyggelse» og i Sentrumsplanen 

«Byggeområde, Nåværende Bybebyggelse (blandet formål)» 

1.3 Illustrasjon av eksisterende situasjon 

Bilde fra Google Maps 

1.4 Vedtatt Kommunedelplan, Sentrumsplanen 

Eiendommen er ikke omfattet av kommunedelplanens bevaringsområde i 
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Bromannsgangen, men ligger nært til dette, på motsatt side av veien. Nærheten gjør 

det riktig å utvikle eiendommen på en slik måte at den snarere fremhever og styrker, 

enn svekker og anonymiserer bevaringsområdet og dets bygninger, jfr. 

kommunedelplanens punkt 2.5.  

Det er også i dette perspektivet bygningens egenskap som støyskjerm mot 

støykildene Tordenskiolds gata og E-18 Motorveibrua bør utnyttes.  

Tiltakshaver har hatt bygningsvernkyndige Jo Sellæg på befaring, som bekreftet at 

selve bygningene på denne eiendommen ikke i seg selv har noen verneverdig 

interesse, og at de kan rives, dersom de(n) nye bygningen(e) har kvaliteter som er 

tilpasset til, og styrker, kvalitetene i bevaringsområdet. 

1.5 Nytt bygg på eiendommen 

Foreløpige skisser er utarbeidet, og vil videre tilpasses innspill fra kommunen til 

dette planinitiativet og øvrige parametre så snart disse er klarlagte. 

Bygningen er tenkt med gesimshøyde mot Bromannsgangen tilsvarende 

gesimshøyden på bygningene i bevaringsområdet, dvs. tilsvarende inntil 2 etasjer, og 

så økende høyde trinnvis innover mot eiendomsgrensen mot E-18 Motorveibrua, 

hvor den tenkes lik en gesimshøyde på 15m. 

Bygningen tenkes utført slik at den øker de brannsikringsmessige forhold mot øvrig 

trehusbebyggelse, og bidrar til å redusere lydtrykket fra støykildene mot 

Bromannsgangen. 

Bil- og sykkelparkering søkes integrert i et kjellernivå, eller på eksisterende 

terrengnivå. Ettersom eiendommen er relativt liten, kan det likevel være et behov for 

å benytte frikjøpsordningen. 

Bygningen vil være moderne, funksjonell, godt tilpasset strøket og innebære en 

estetisk oppgradering i nabolaget. 

1.5.1 Organisering av bebyggelsen 

Forslaget tenkes å bestå av to bygningsvolumer; Et ”hovedbygg” som vender seg 

mot Bromannsgangen og et ”gårdsbygg” som vender seg mot parken/grøntområdet, 

og skjermer et atrium mot støy. Volumene kobles sammen med et felles trappehus. 

Volumene tilpasser seg til de historiske verneverdige omgivelsene gjennom både 

typologi og utforming. Ved å skjære i volumene gis mulighet for flere, mindre, atrier, 

entre og takterrasser.  

TOTAL (BRA) CA: 420 m2  

ANTALL BOENHETER: 4 

TANNKLINIKK: 1 (kan vurderes delvis brukt som bolig)  

MØNE GÅRDSHUS: C+18 

GESIMS GÅRDSHUS: C+18  

MØNE HOVEDBYGG: C+11 

GESIMS HOVEDBYGG: C+8 
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1.5.2 Adkomst 

Eiendommen tenkes fortsatt med hovedadkomst fra Tordenskiolds gate via 

Bromannsgangen, med carportløsning eller garasje på terreng, eller med rampe ned i 

kjeller.  

Det kan eventuelt søkes mulighet for innkjøring til en slik løsning fra Tordenskiolds 

gate sørøst for 111/687, men dette er foreløpig ikke en del av planen. 

1.5.3 Uteoppholdsareal  

Det nye prosjektet er i Sentrumsplanen forutsatt å skulle ha 3m2/boenhet privat 

uteoppholdsareal f.eks. på balkong el.l, og 15m2/boenhet felles uteoppholdsareal. I 

dette prosjektet må altså beregnes 3x4=12m2 privat, og 15x4=60m2 felles 

uteoppholdsareal. Kommuneplanbestemmelsene presiserer at inntil 50% av det 

private uteoppholdsarealet kan være på universelt tilgjengelige takterrasser. 

I vår regulering vil vi søke å finne løsninger som ligger nært opp til disse 

forutsetningene. 

1.5.4 Støy 

Foreløpige støyberegninger angir at hele eiendommen ligger i gul støysone. 

Kommuneplanbestemmelsene forutsetter at hver boenhet skal ha minst 3m2 

uteoppholdsareal i hvit støysone, dvs med Lden<55dB. 

1.5.5 Parkering  

Eiendommen ligger i Parkeringssone 2, og for boliger er det krav til 0,7 p-plasser pr 

enten boenhet eller BRA70m2, for kontorvirksomheter minst 0,2 og maksimalt 0,9 p-

plasser pr BRA100m2, og for forretning/serviceformål minst 0,7 og maksimalt 2,5 p-

plasser pr BRA100m2.  

HC-parkering: Minst 5% av p-plassene i anlegg med inntil 200 p-plasser. I større 

anlegg 2%. I tillegg gjelder at det skal være minst 1 HC-plass ved kontor- og/eller 

forretnings-/servicebygg 

Det vil her si at prosjektet skal inneholde 5x0,7=3,5 p-plasser. 

 

Det skal i hht Sentrumplanens bestemmelser legges opp til strømkapasitet på 20A/p-

plass for el-bil lading (men det er ikke krav til installasjon av lader). 

Kommuneplanbestemmelsen presiserer imidlertid at dette gjelder for prosjekter med 

mer enn 30 boliger eller 2000m2 BRA for næring.  

 

Sykkelparkering: 2,0 plasser pr boenhet eller pr. 70m2 BRA boligareal, og pr 100m2 

BRA kontor-/forretnings-/serviceareal under tak og med låsemulighet. Her vil det 

bety 10 sykkelparkeringsplasser. 

 

I vår regulering vil vi søke å finne løsninger som ligger nært opp til disse 

forutsetningene. 

1.5.6 Formålsavgrensning  

Eiendommen tenkes videreført med formålet «Kombinert formål, bybebyggelse». 
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1.5.7 Kombinert bolig-/næringsdel  

Eiendommen tenkes utviklet som et boligbygg, men hvor et areal tilsvarende én 

boenhet på plan 1 mot Bromannsgangen bygges slik at den benyttes som 

tannlegeklinikk for inntil to stasjoner med tilhørende støtteareal. 

1.5.8 Utforming 

Arkitektonisk vil bygningen bli gitt et moderne uttrykk som kan vise en utvikling fra 

de typiske smugbygningene, og dermed fremheve dem og videreføre smugets miljø 

og kvaliteter. 

1.6 Allment tilgjengelig grøntstruktur, Fjordparken og 

Lekeparken  

Eiendommen ligger i et område med nærhet til både fjorden og leke- og 

fritidsområder under Motorveibrua. Dette, samt nærhet til løkker, men samtidig 

nærhet til Strømsø sentrum og broforbindelsen til Holmennokken og videre mot 

Bragernes og Brakerøya, gir betydelige og interessante muligheter for fritid med gå- 

og sykkelturer, idrett o.l. 

1.7 Gate- og byromstruktur 

Bromannsgangen er et tidstypisk uttrykk med et smug nært til byen, men hvor mye 

av dette har blitt revet og ødelagt av hensyn til samfunnsutviklingen hvor særlig 

Motorveibrua har blitt et dominerende element. Nå er det en økende bevissthet om 

denne type kvaliteter som også dette prosjektet vil søke å fange opp og sikre og 

styrke det som Bromannsgangen var tidligere. Derfor vi næringsarealet på plan 1, 

sammen med en senket gesims mot gata, være elementer som kan gjenskape noe av 

dette, men i nåtidens materialer og byggemetoder. 

1.7.1 Torg og møteplasser 

Smuget, og dette prosjektet i seg selv, er ikke egnet for å utvikle større rom i 

bebyggelsen, snarere tvert i mot er en fortetting en del av det som kan gjenskape den 

opprinnelige stilen i området. Små tomter med høy utnyttelse er nettopp det typiske. 

Torg og møteplasser finnes likevel på alle sider av Bromannsgangen, og gir et 

rikholdig utvalg av muligheter for rekreasjons-, arbeids- og interesseutfoldelse. 

1.8 Arealformål 

1.8.1 Formål 

Som nevnt over vil formålet ikke endres i vår plan, men fortsette som bymessig 

blandet formål. 

1.8.2 Planområdets størrelse 

Foreløpig er planområdet begrenset til den aktuelle eiendommen. Det kan likevel 

være at andre naboeiendommer etter hvert kan trekkes inn i prosessen på et senere 

tidspunkt. 
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1.9 Utbyggingsvolum og byggehøyder (form, 

størrelse) 

1.9.1 Utnyttelse 

Som nevnt over er det typiske for Bromannsgangen opprinnelig en høy utnyttelse. 

Det legger vi også til grunn for planarbeidet videre. En BYA% på rundt 60 vil gi et 

bebygd areal på bare ca. 170m2 slik det er i dag. For å skape uteoppholdsarealer med 

redusert støybelastning, ser vi at det kan være nødvendig med en mer omsluttende 

bebyggelse, og tenker at en BYA% rundt 75 kan gi bedre løsninger.   

1.9.2 Byggehøyder 

Som nevnt over, tenker vi en gesimshøyde på ca. 6m mot Bromanngangen, og ca. 

15m mot sørøst. 

1.10 Byggegrense mot naboeiendommene og vei 

Byggegrensene i et slikt område bør være i eiendomsgrensene, men med 

portromsløsninger som gir luft, gjennomsyn og åpenhet. Disse grensene vil også 

være hensiktsmessige med tanke på å etablere gode brannskiller mot 

naboeiendommene. 

1.11 Parkering  

1.11.1 Retningslinjer og krav 

Er redegjort for i det ovenstående. 

1.11.2 Anslåtte behov 

Er redegjort for i det ovenstående, og tilsier altså 3-4 biloppstillingsplasser. 

Løsningen med tannlegepraksis tilsier ikke et særlig press med trafikk og 

parkeringsbehov, og det finnes større tilgjengelige parkeringsmuligheter i umiddelbar 

nærhet. 

1.11.3 Løsningsmuligheter 

Ettersom eiendommen er liten, kan det være utfordrende å etablere fire 

parkeringsplasser her. Selv med parkering i kjeller vil adkomst via ramper fra 

Bromannsgangen være krevende, men dette vil bli nærmere avklart i planprosessen. 

Alternativene er carport- eller garasjeløsning på plan 1, eller bruk av frikjøp. 

2 Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

2.1 Arealbruk  

2.1.1 Dagens arealbruk 

Er i tråd med kommuneplanens arealdel og Sentrumsplanens bestemmelser. 
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2.1.2 Framtidig arealbruk 

Vil fortsatt være i tråd med de ovennevnte planer. Vi ser likevel for oss at denne 

delen av Strømsø i tiden fremover vil bli videreutviklet med levende bynære 

virksomheter med økt kvalitet på bolig- og annen bygningsmasse. 

2.2 Eiendomsforhold 

2.2.1 Eksisterende eiendomsforhold  

Den aktuelle eiendommen, samt naboeiendommene, er i privat eie og bruk. 

2.2.2 Bruksrettigheter  

Uendret av det foreslåtte planarbeidet.  

2.2.3 Ny eiendomsstruktur 

Ingen endring forventes som følge av dette planarbeidet. 

2.3 Risiko og sårbarhet 

Avklares i det videre planarbeidet. 

2.4 Klimatilpasning 

Uendret av det foreslåtte planarbeidet, men med tanke på utnyttelse av 

kjellerrommet, må mulig flomsituasjoners påvirkning av grunnvannsstand ivaretas. 

2.5 Biologisk mangfold 

Uendret av det foreslåtte planarbeidet.  

2.6 Landskap 

Uendret av det foreslåtte planarbeidet.  

2.6.1 Overordnede trekk 

2.7.2 Føringer 

Vi opplever at dette initiativet er på linje med de føringer som er oppfattet; 

Ivaretagelse av bevaringsområdet og smugets kvaliteter, ønske om boligmessig 

fortetting og næringsaktivitet som ikke medfører trafikale belastninger eller 

støyplager for boligbebyggelsen. Tiltaket vil også ha en positiv effekt på 

brannsikring og støybegrensning for nærmiljøet. 

2.7.3 Muligheter og begrensninger 

Mulighetene er knyttet til en tilpasset oppgradering av denne eiendommen, med et 

potensiale for en bredere oppgradering, i en del av byen som i årtier har slitt med en 

stadig svekkelse av bokvalitet og status. 

Begrensningene er i hovedsak knyttet til eiendommens begrensede størrelse og 

støybelastningen fra Motorveibrua.  
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3 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 

3.1 Overordnede føringer og retningslinjer 

3.1.1 Nasjonale føringer 

Avklares nærmere i det videre arbeidet. 

3.1.2 Regionale og interkommunale planer 

Avklares nærmere i det videre arbeidet. 

3.1.3 Kommunale planer og føringer 

Avklares nærmere i det videre arbeidet. 

3.1.4 Politisk vedtatte føringer på områdenivå 

Avklares nærmere i det videre arbeidet. 

3.1.5 Pågående planarbeid 

Avklares nærmere i det videre arbeidet. 

4 Vesentlige interessekonflikter 

Ingen kjente, ettersom tiltakshaver selv ønsker å utvikle et prosjekt som i stor grad 

hensyntar bevaringsområdets kvaliteter og egenart. 

5 Prosess og medvirkning 

5.1 Prosess  

Vi vil etter de avklarende runder med kommunen vedrørende dette planinitiativet, 

legge opp til en prosess som inkluderer de nærmest berørte, med tanke på å tilpasse 

for en bredere utvikling i tråd med de hensyn vi har vektlagt ovenfor. Vi vil invitere 

til et møte lokalt for å presentere ideer og høre synspunkter og ivareta innspill. 

5.2 Medvirkning  

Gjennom nabovarsling vil hjemmelshavere og brukere av de tilstøtende 

eiendommen, samt verneinteresser, bli involvert i planprosessen videre. Initielt har vi 

hatt muntlig kontakt med disse, som gjerne vil vite mer og ikke har hatt noen 

negative holdninger så langt. 

6 Vurdering som er gjort om hvorvidt planen er 

omfattet av forskrift om konsekvensutredninger  

Vi har ikke funnet at planene her omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. 
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7 Spørsmål som ønskes avklart gjennom 

planinitiativet  

Det er særlig forholdene til utnyttelse og byggehøyder, samt tilpasningen til 

bevaringsområdet, som må belyses i en dialog basert på dette planinitiativet, for å 

kunne skape en god plan for videreutvikling av eiendommen. 


