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1.

Planforutsetninger
o Planstatus
Gjeldende planer ligger tilgjengelige på kommunens nettsted. Se: www.drammen.kommune.no under
Arealplan, kart og geodata > Planstatus for din eiendom. Dette gjelder kommuneplanen,
kommunedelplaner og reguleringsplaner.
o Plantype
Planadministrasjonen anbefaler at det kan settes i gang arbeid med en:
X
Detaljregulering
Reguleringsendring
Områderegulering
o

Planens avgrensing

Arealplan

Regulering
Organisasjonsnummer

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

•

•

•
•

Avkjørsel/gater fram til Dalenveien må inkluderes i planavgrensningen. Dette gjelder både for
adkomst til Sørvangen og til Eikholt. Dette er for å sikre adkomst som har tilstrekkelig bredde til
å håndtere trafikkmengden og tilstrekkelig trafikksikkerhet for gående og syklende. Den
etablerte strekningen fra Eikholt til Dalenveien (over gbnr 80/13) samsvarer ikke med
nåværende reguleringsplan. Tilstrekkelig areal til å justere dette må også inkluderes i
avgrensningen, slik at den nye reguleringsplanen regulerer eksisterende forhold. For denne
strekningen må det også inkluderes tilstrekkelig areal for å regulere fortau fra Eikholt til
Dalenveien. Se videre avsnitt 6 for utfyllende informasjon om trafikale forhold.
Planavgrensningen må i tillegg inkludere Eikholtveiens «vestre del», gbnr 80/6040, til og med
kryss med Dalenveien. Bakgrunnen er at gjeldende reguleringsplan for Eikholt ikke har lagt opp
til kryss her, slik det er i dag. Når reguleringsplanene for Eikholt og Sørvangen skal erstattes, må
dette forholdet ryddes opp i. Det må inkluderes tilstrekkelig areal ved krysset til å kunne
regulere kryssløsning og frisikt som er i tråd med gatenormen. Avgrensningen av veien fram til
krysset mot Dalenveien bør ta med hele gbnr. 80/6040, samt det veiarealet i gjeldende
reguleringsplan som ligger på privat grunn. Regulert vendehammer mot Dalenveien må
inkluderes slik at det kan ryddes i eventuelt overflødig veiareal på privat grunn. Utredning av
vei- og trafikkforholdene gjennom reguleringsplanarbeidet vil danne grunnlag for endelig
planavgrensning for dette området.
Friområde mot Verkenselva som er del av reguleringen EIKHOLT, SENTER FOR DØV-BLINDE må
inkluderes i avgrensningen, slik at grønnstrukturen langs Verkenselva kan sikres videreført.
Det er for øvrig flere tilfeller hvor gjeldende regulering ikke samsvarer med eiendomsgrensene
til forslagsstillers eiendommer. Dette forholdet må ryddes, slik at det ikke gjenstår fragmenter
av gjeldende regulering på tilgrensende eiendommer:
- Avgrensningen må samsvare med eiendomsgrensene for deres egne tomter (i tillegg må
begge adkomster sikres fram til Dalenveien, samt øvrige deler av Eikholtveien).
- Areal utenfor eiendomsgrense, pga manglende samsvar mellom gjeldende regulering og
eiendomsgrense, må omreguleres til korrekt formål.
- Skissen under viser noen eksempler på forhold som bør ryddes:
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Forhold som bør ryddes opp i er markert med transparent farge og med røde sirkler.
Endelig planavgrensning må beskrives i planbeskrivelsen. Det gjelder også avgrensing mot/i
tilgrensende vei der dette er aktuelt.
o Planens navn
Ved varsel om oppstart av planarbeid, og i det videre planarbeidet, skal følgende navn benyttes:
«Detaljregulering for Eikholt senter for døvblinde og Sørvangen Næringspark»
o Forholdet til kommuneplanen
Planinitiativet samsvarer i hovedsak med kommuneplanens arealdel med bestemmelser. Mindre avvik
fra kommuneplanens arealdel vil være gjenstand for diskusjon i den videre planprosessen.
I gjeldende kommuneplanens arealdel er området angitt til boligbebyggelse. Imidlertid ble gjeldende
reguleringsplaner for Eikholt og Sørvangen vedtatt i 1979 og 1984, begge angir området til allmennyttig
formål, dvs. at dagens arealbruk har vært omforent i rundt 40 år. Planinitiativet innebærer en
videreføring av eksisterende virksomhet og arealbruk, det er derfor vurdert at det ikke er behov for
politisk avklaring ved oppstart knyttet til spørsmålet om videreføring av eksisterende arealbruk, jf. pbl §
12-8.
Gjeldende regulering ble laget for å tilrettelegge for virksomhetene som er på eiendommene i dag, med
drift som tilrettelegger for de spesielle behovene til Sørvangen og Eikholts brukere. Siden
reguleringsplanene ble vedtatt er det opprettholdt en balansert utvikling hvor driften i stor grad er som
på institusjoner. Dersom det foreslås større endringer, vil konsekvensutredning (KU) for hele eller deler
av planområdet kunne være aktuelt, se avsnitt nedenfor om konsekvensutredning.
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o Pågående planarbeid
Det pågår følgende arbeid i området:
•
•

Detaljregulering for Dalenveien 32, saksnummer 20/01537
Områderegulering for Konnerud sentrum, saksnummer 19/02326

o Kart
Planfremstilling skal være som digitalisert plankart (SOSI-standard).
Plankartet skal godkjennes av kommunen (Kart og geodata) før 1. gangs behandling.
Leveransen skal bestå av SOSI-fil, bestemmelser og PDF-utskrift av planen. Om krav til innhold,
utforming, format m.m. Se forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt planregister og
arealformål og vedlegg «Krav til digital arealplan». Aktuelle veiledere ligger på Plankartsiden til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Planens begrensning og formålsgrenser skal følge eksisterende grenser i matrikkelen der grensene ikke
skal endres. Før førstegangsbehandling må det klarlegges grenser der hele eller deler av grenseforløpet
ikke er koordinatbestemt.

o Konsekvensutredning
Tiltakshaver har vurdert materialet i henhold til Plan- og bygningslovens §4-2 «Planbeskrivelse og
konsekvensutredning» med tilhørende forskrift. Tiltakshaver har vurdert at planendringen vurderes å
ikke utløse behov for konsekvensutredninger.
Planadministrasjonen konkluderer med at:
Planen utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning.
Tiltaket er vurdert ihht plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» §4-1
Planprogram og 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.
Tiltaket beskrevet i planinitiativet er i all hovedsak en videreføring av eksisterende drift og arealbruk.
Det er aktuelt at planforslaget utarbeides med andre arealformål, enn gjeldende formål (allmennyttig
formål). Årsaken for dette er endret reguleringsmessig praksis siden gjeldende regulering ble vedtatt på
1970-80 tallet. Gjeldende regulering ble laget for å tilrettelegge for virksomhetene som er på
eiendommene i dag, med drift som tilrettelegger for de spesielle behovene til Sørvangen og Eikholts
brukere. Planinitiativet innebærer at dette skal videreføres i planforslaget. Endring av formål med
tilhørende bestemmelser vil da være en formell endring som forutsettes utført slik at det ikke blir
særlig endrete rammer for den reelle arealbruken. Da det vurderes at foreslåtte rammer for framtidig
utvidelse og arealbruk (tiltaket) ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er planen
vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

o ROS-analyse
Det skal utarbeides ROS-analyse, som følger oppsett og metode i Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging».
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Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet.
o Utbyggingsavtale
Ved varsel av planoppstart skal det også varsles oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.
Ved bruk av utbyggingsavtale anbefaler planadministrasjonen parallell behandling av plan og avtale.
2.
Vurdering av kravet til fagkyndighet
X
Etter innsendt dokumentasjon om fagkyndighet vurderer planadministrasjonen at
Arkitektgruppen Drammen AS på en tilstrekkelig måte har dokumentert deres fagkyndighet.
3.
Krav til planforslaget – innhold og materiale
Forslagsstiller er gjort kjent med Drammen kommunes maler for planframstilling, mal for reguleringsbestemmelser, sjekkliste for planlegging, samt lokale vedtekter og retningslinjer som er aktuelle for
planområdet. Dette ligger tilgjengelig på kommunens nettsted, www.drammen.kommune.no.
4.
Prosess og fremdrift
Planadministrasjonen ønsker en løpende dialog mellom forslagsstiller og kommunen om fremdriften
underveis i planprosessen. Det skal i god tid avtales mellom partene i hvilket politisk møte man tar sikte
på å fremme plansaken slik at tidsfrister for innsendelse og behandling av planmateriale kan overholdes
for begge parter.
5.
Krav til varsel om oppstart av planarbeid
Plan og bygningslovens § 12-8 fastslår at forslagstiller må ha mottatt skriftlig tillatelse fra kommunen
før det kan foretas varsling og kunngjøring etter tredje ledd. Dette vil bekreftes i eget brev fra
planadministrasjonen.
Se kommunens nettsider www.drammen.kommune.no for ytterligere informasjon om planprosessen.
Ved melding om oppstart av planarbeidet, skal forslagsstiller varsle oppstart av planarbeidet i form av
avisannonse, brev til berørte parter med kopi til Drammen kommune og på internett. Varslet skal
inneholde:
• Orientering om hensikten med planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål.
• Oversiktskart for stedfesting hvor planområdet er avmerket.
• Avgrensing av planområdet sendes også som SOSI-fil til kommunen ved krav om digitalt plankart i
følge punkt 1.6.
• Adresseliste.
• Planinitiativ og oppstartsmøtereferat skal legges ved, eller det skal opplyses hvor det er tilgjengelig.
Veiledende adresseliste ved varsling kan finnes på kommunes nettside (se lenke ved pkt. 2 over). For å
sikre at varslingsmaterialet er i tråd med gjeldende lovverk, skal det tas kontakt med planmyndigheten
for gjennomgang av varslingsmaterialet.
Naboliste bestilles via https://infoland.ambita.com.
6.

Særlige fokusområder for planarbeidet
o

Bakgrunn for planinitiativet
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Forslagsstiller oppgir at formålet med planinitiativet er å oppgradere gjeldende reguleringsplaner, samt
legge til rette for videreutvikling av eksisterende sentervirksomheter. Det oppgis videre at hensikten
også å fornye utdaterte planbestemmelser til å være mer i overensstemmelse med prinsipper gitt i
overordnet planverk.
Planadministrasjonen har vært i dialog med forslagsstiller, hvor det blant annet er tatt opp at det vil
være behov for å finne nye reguleringsformål i tråd med dagens praksis for tiltaket beskrevet i
planinitiativet. Forslagsstillers tilbakemelding i epost av 22.01.20 er at det ønskes å regulere Eikholt og
Sørvangen til allmenyttig formål, som i gjeldende regulering.
Planområdet består i hovedsak av to deler – Eikholt og Sørvangen, disse virksomhetene og deres planer
for reguleringsarbeidet beskrives i planinitiativet datert 12.08.19 - med supplerende dokumentasjon
05.10.19 og 22.01.20. Hovedmomentene fra denne dokumentasjonen oppsummeres som følger:
•

•

•

Stiftelsen Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde forvalter oppdrag etter vedtak i to
departementer, og leverer ulike tjenester og tilbud til personer med ervervet og medfødt
kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, og til pårørende og
fagpersoner/tjenesteapparatet. Eikholt er et landsdekkende kompetansesenter, og har klinikk-,
forsknings-, overnatting- og konferansefasiliteter, samt fungerer som et viktig møtested for
miljøet/målgruppen.
Framtidig utvikling/ forhold som ønskes vurdert i planarbeidet: å legge rammer som gir bedre
og mer hensiktsmessige fasiliteter, samt økning av kapasiteten - for de fleste
funksjoner/fasiliteter vurderes det en dobling av kapasiteten.
o Overnattingskapasitet dobles: ombygging av eks bygg til hotellrom, ev rive og bygge
nybygg på flere plan.
o Kontorbygg som erstatter dagens løsning som er opprinnelig var to boliger, utvidelse av
kap.
o Nye lokaler for klinikk, og utvidelse av kap.
o Kurs og konferansefasiliteter, behov for nytt bygg og utvidelse av kapasitet
o Eikholt ser behov for byggehøyder i inntil fire etasjer/ 13 meter byggehøyde. Det
beskrives at det bør legges til rette for differensierte byggehøyder, blant annet med
bakgrunn at det er ønskelig å beholde de parkmessig opparbeidede uterommene, som
er en viktig kvalitet for virksomheten.
Stiftelsen Sørvangen driver næringsvirksomhet for yrkeshemmede som har tiltaket varig
tilrettelagt arbeid (VTA). Sørvangen utfører produksjons-, pakke, og monteringsrelaterte
oppgaver, i tillegg til tjenesteyting. Det er viktig for Sørvangen å være en del av næringslivet, og
i denne sammenheng kunne tilpasse produksjonen endrede behov.
Framtidig utvikling/ forhold som ønskes vurdert i planarbeidet:
o Mer kvadratmeter produksjonsareal (utvidelser eller nybygg)
o Vurderer å etablere varehotell/for små mellomstore bedrifter (nytt lagerbygg)
o Vurderer å etablere økt garasjekapasitet (utvidelser eller nybygg)
For begge eiendommer oppgis at det skal vurderes økt utnyttelse

o Formål og arealbruk
Tilrettelegging for brukernes spesielle behov har vært kjernen i virksomheten. Produksjon, lagring,
tjenesteyting, overnatting mm., vært gjennomført for å lage et tilbud for arbeidshemmede eller
døvblinde. Virksomhetene er ideelle stiftelser og fungerer som institusjoner. Da gjeldende
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reguleringsplaner ble utarbeidet ble virksomhetene vurdert å passe innenfor arealformålet
allmennyttig formål, som den gang ble benyttet for denne type virksomheter/institusjoner.
Aktuelle arealformål i ny reguleringsplan
Forslagstiller oppgir at det ønskes å videreføre allmennyttige formål. Etter dagens lovverk kan ikke
detaljreguleringsplaner være «flatereguleringer» som de gjeldende reguleringsplanene. Nye
detaljreguleringsplaner skal være detaljerte, legge til rette for gjennomføring av konkrete prosjekter og
gi tydelige rammer for bruken av arealene. Det vil si at overordnete formål som «allmennyttig formål»
ikke er detaljert eller konkret nok i en ny detaljregulering. I tillegg har dokumentasjonskravet til
reguleringsplaner har økt betydelig. Det innebærer at jo større fleksibilitet i arealbruk (bruk av
overordnet formål), jo mer omfattende blir dokumentasjons- og utredningsbehovet. Det mest
hensiktsmessige for en effektiv planprosess er derfor å belyse konsekvenser knyttet til en mer spesifikk
bruk, framfor et generelt overordnet formål som medfører behov for å dokumentere et bredere sett
konsekvenser. Virksomhetsform som reguleringsprinsipp (om arealbruken er kommersiell, offentlig,
privat eller ideell/allmennyttig virksomhet) benyttes i liten grad.
Planadministrasjonen vurderer foreløpig at følgende formål kan være aktuelle (dette må vurderes
nærmere i planarbeidet):
• Eikholt, kombinert formål med følgende:
o Annen offentlig eller privat tjenesteyting, med spesifikasjon om at senteret er for
behandling med tilhørende kontor, konferansefasiliteter, undervisning,
forsamlingslokaler
o Hotell/overnatting: Må spesifiseres at dette skal brukes tilknyttet behandlings- og
kursaktiviteter.
• Sørvangen, kombinert formål med følgende:
o Annen offentlig eller privat tjenesteyting. – må nærmere spesfiseres
o Annen næring: må nærmere spesifiseres ut i fra aktuell virksomhet, type verksted,
montering, etc.
Størrelse/areal (maks BRA) for de ulike funksjonene innenfor formålene skal dokumenteres og sikres.
Videre prosess og forholdet til kommuneplanens arealdel (KPA) og tilliggende områder
Eikholt og Sørvangen er lokalisert i småhusområder regulert til bolig i KPA, og dette vurderes ikke som
et større avvik fra overordnede føringer, jf. avsnitt 1 om konsekvensutredning (KU).
Planadministrasjonen presiserer at siden KPA avsetter planområdet og tilliggende byggeområder til
bolig, bør det legges til grunn at det fortsatt skal være en utvikling som viderefører og ivaretar
virksomhetenes karakter av å være institusjoner for brukere med spesielle behov.

o Bebyggelsesstruktur, plangrep, byggehøyder
Sørvangen og Eikholt har en «paviljongstruktur» som gir varierte uterom mellom byggene, med
vegetasjon som til dels er parkmessig opparbeidet, og til dels er «naturtomt» med relativt store trær
som bidrar til en grønn overgang til tilliggende områder. Videre er institusjons- og næringsbebyggelsen
delt opp i ulike enheter som er lagt i landskapet på en slik måte at behov for store terrengendringer i
mange tilfeller har vært begrenset.
Kommuneplanens arealdel (KPA) retningslinje pkt. 2.2 sier at: «Nye bygninger og anlegg, samt
endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter og form. Bebyggelsen
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skal ha bygningsformer, volumer og materialvalg tilpasset omgivelsene, skal fremme gode gate- og
uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende vegetasjon og landskapsbilde.»
Det må dokumenteres hvordan planforslaget ivaretar og sikrer hensynet til landskap og eksisterende
bebyggelse, jf. KPA pkt. 2.2. Det må dokumenteres for hvordan planen tilpasser seg småhusstrukturen
som omkranser tomta, samt friområdet ved Verkenselva. I planarbeidet må det også dokumenteres
hvordan vegetasjon kan ivaretas og videreutvikles. Prinsippene i den eksisterende
bebyggelsesstrukturen er et godt utgangspunkt med hensyn til å tilpasse Sørvangen og Eikholt i
landskapet og til det omkringliggende småhusområdet, samt for å tilrettelegge for attraktive utearealer
innenfor området. I planarbeidet bør det derfor sikres struktur og kvaliteter som viderefører disse
aspektene ved dagens bebyggelse og uteområder.
KPA pkt. 3.2 angir plankrav/byggeforbudssone i en avstand på 50 m fra Verkenselva/Hammerdammen.
Et viktig hensyn bak denne bestemmelsen er å sikre allmenhetens interesser – og tilgang til vassdraget.
Deler av eksisterende bebyggelse på Eikholt ligger innenfor denne sonen. Som et utgangspunkt bør
eksisterende friområde mot Verkenselva, regulert i gjeldende reguleringsplan for Eikholt, videreføres.
Det vil videre være viktig at planforslaget dokumenterer at den østre delen av Eikholt, herunder
utforming av bebyggelsen, får en overgang mot vassdraget som ivaretar hensynet til allmennhetens
interesser.
Kommuneplanens arealdel pkt. 2.1 har bestemmelse om maksimal gesimshøyde på 7 m og maksimal
mønehøyde på 9 m over gjennomsnittlig planert terreng i områder avsatt til bolig. Hensikten med
bestemmelsen om maksimal gesims- og mønehøyde er å ivareta lys- og romvirkning. Planinitiativet
foreslår høyere byggehøyder. For å kunne vurdere konsekvensene av den økte høyden må planforslaget
inneholde dokumentasjon av nær- og fjernvirkning, samt snitt-tegninger og annet tegningsmateriale
som redegjør for høyder og terreng, samt forhold til nabobebyggelse og landskapet der det er aktuelt.
Det presiseres at det også må dokumenteres hvordan de foreslåtte høydene påvirker
oppholdskvalitetene i de tilliggende rekreasjons- og uteoppholdsarealene, spesielt mot Verkenselva.
o Kvaliteter i utomhusarealer, universell utforming, overvann som resurs
Kommuneplanens strategi for grønne forbindelser, uterom og fellesarealer har følgende føringer:
«Konnerud har gode gangforbindelser internt i eksisterende bebyggelse, og grøntdrag som er
gjennomgående i bydelen. Disse kvalitetene bør i den videre utviklingen styrkes og videreføres.
Mangelen på uformelle møteplasser er etterspurt og søkes etablert ved videre utvikling.»
Eikholt og Sørvangen er samlet et relativt stort område, og ville gitt en betydelig barrierevirkning
dersom det var avstengt. Det er derfor viktig at grøntstrategien følges opp, og det må dokumenteres og
sikres mulighet for tur/gangforbindelser gjennom området. I den sammenheng bør turveien som løper
mellom Hammerdammen og Dalenveien sikres som allment tilgjengelig over forslagsstillers
eiendommer. Det bør videre undersøkes om det kan legges til rette for uformelle møteplasser innenfor
området, og om disse kan kobles på forbindelseslinjene gjennom området.
Både lokaliseringen og virksomhetens karakter tilsier at gode kvaliteter i utomhusarealene vil være
viktige å videreføre og videreutvikle, av hensyn til brukere og tilpassing til de grønne omgivelsene. Det
vises til planinitiativet hvor Eikholt foreslås som overnatting/hotell, med mulighet for at en andel av
brukerne kommer til å bo i noe lengre opphold. Med bakgrunn i dette, bør det også av sikres tilgang til
uteoppholdsarealer med kvalitet og aktivitetsmuligheter på egen grunn. Kvalitetskravene til leke- og
uteoppholdsareal i kommuneplanen kan være et utgangspunkt, imidlertid vil det være aktuelt å ha
dialog om hvilke kvaliteter og aktiviteter som er best tilpasset Eikholts brukergruppe.
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Kommuneplanens pkt 3.2 angir at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved
oppføring av publikumsrettede bygninger, fellesarealer og trafikkanlegg. Det må i planarbeidet
redegjøres for hvordan universell utforming sikres, både internt i planområdet, og i forbindelser og
adkomster som kobler seg på planområdet.
Kommuneplanens bestemmelse pkt. 6.2 stiller krav om at overvannshåndtering må sees i sammenheng
med utforming av utomhusarealer: ”I arealplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur,
vegetasjon og overvannshåndtering samordnes.” Det bør derfor undersøkes om vann/overvann kan
brukes som en ressurs som bidrar til oppholdskvalitet, og/eller aktivitetssoner i utearealene.
Oppfyllelse av kommuneplanens bestemmelse skal dokumenteres.
Det må utarbeides notat om håndtering av overvann. Iht. Byggteknisk forskrift (TEK17) § 15-8 skal
generelt overvann håndteres på egen grunn så langt det er mulig (dvs. uten påslipp til kommunalt nett).
Dette er ikke alltid mulig i praksis, og tretrinns-strategien med infiltrasjon, fordrøyning og sikre
flomveier skal da legges til grunn.
o

Trafikale forhold, trafikksikkerhet og parkering

Bilparkering:
Minimums- og maksimumskrav til antall bilparkeringsplasser skal utredes og sikres i planforslaget.
Planområdet ligger innenfor parkeringssone 3 i parkeringsveilederen. Den foreslåtte bruken/formålene
er ikke listet i veilederens krav til bilparkering i tabell 4, og det skal da utøves skjønn for fastsetting av
parkeringsdekning:
«Noen arealbruksformål har stor variasjon i måten arealet utnyttes på, for disse er det naturlig at antall
årsverk legges til grunn i stedet for areal. Ved bruk av antall årsverks som beregningsgrunnlag må
forslagsstiller gi et begrunnet anslag over sannsynlig antall årsverk for virksomheten.».
Sykkelparkering
Minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser skal utredes og sikres i planforslaget.
Det skal gis et begrunnet anslag for antall sykkelparkeringsplasser det er behov for, basert på
virksomhetens karakter, plassering og antall årsverk. Det skal dokumenteres hvordan krav vedrørende
utforming av sykkelparkering angitt for kontor/forretning/service i veilederen - for eksempel
takoverdekning, garberobe mm, ivaretas i planforslaget.
Trafikkanalyse:
Det må utarbeides en trafikkanalyse som dokumenterer trafikkgenerering og trafikksikkerhet,
utforming og tverrsnitt for veier innenfor planavgrensningen, samt redegjørelse for viktige forbindelser
til kollektivtransport. Transportmidler som legges til grunn bør videre sees i sammenheng med
begrunnet vurdering av bil- og sykkelparkeringsdekning – jf. avsnittet over om parkering.
Adkomst:
Delområdene Sørvangen og Eikholt har i dag hver sin adkomst og det anbefales at begge disse
strekningene sikres gjennom kart og bestemmelser hele veien fram til Dalenveien (se kommentar i
avsnittet «Planavgrensning» ovenfor). Gatenormen for Drammen skal være utgangspunkt for utforming
av samferdselsanlegg og adkomst, eventuelle avvik skal begrunnes. I denne sammenheng nevnes det at
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veiparsell 80/6040 har varierende bredde og er en sidevei med lite trafikk, det bør derfor sees på om
det kan finnes en tilfredsstillende tilpasset løsning i forhold til gatenormen mht. vei og
vedlikeholdsareal innenfor denne parsellens avgrensing.
Det mangler fortau langs adkomststrekningen til Eikholt, og det vurderes som aktuelt med
rekkefølgekrav knyttet til å etablere fortau fra Eikholt til Dalenveien (over gbnr: 80/13).
Helen Kellers vei
Helen Kellers vei er kommunal vei, med gbnr 80/6023. Dette er en såkalt «sirkeleiendom», som i denne
saken betyr at veien ikke er oppmålt. Planforslaget bør regulere inn eksisterende vei, slik at
eiendomsforholdet blir formalisert. Hvilken standard og fortau planen skal legge til rette for i Helen
Kellers vei, vil være gjenstand for dialog senere i prosessen. Utgangspunktet er Drammens gatenorm.
Hele eller deler av Helen Kellers vei fra Eikholtveien og inn til og med snuplassen inne på
Eikholtsenteret kan vurderes omklassifisert fra kommunal vei til privat vei gjennom
reguleringsplanprosessen. Dersom Helen Kellers vei omklassifiseres må det sikres adkomst til offentlig
vei for de eiendommene som i dag har avkjørsel til Helen Kellers vei. Overføring av eierskap til veiareal
mellom kommunen og Eikholtsenteret/andre grunneiere må skje etter nærmere avtale.
Det gjøres oppmerksom på at dersom Hellen Kellers vei foreslås regulert som offentlig vei, må den
vurderes ut i fra gjeldende krav til byggegrenser og utforming for kommunal vei. Dette kan gi mindre
handligsrom/fleksibilitet mht. utforming av plangrepet enn ved omklassifisering av Helen Kellers vei.
Hvis Helen Kellers vei videreføres helt eller delvis som kommunal vei, vil den være en blindvei i det
kommunale veisystemet, og det må da reguleres snumulighet i enden av veien iht. gatenormen.
Rekkefølgekrav samferdsel
Det kan være aktuelt med andre rekkefølgekrav enn forhold nevnt over, knyttet til infrastruktur. Dette
må vurderes nærmere når omfang av utbygging/endringer er konkretisert og når det foreligger
dokumentasjon om trafikkforhold/generering.

o
•

•

•

•

I tillegg vises det til andre temaer som må følges opp i planprosessen:

Støy og støykilde: Det må utarbeides et notat om støy. KPAs bestemmelse pkt 6.4 sier at «Ny
eller vesentlig utvidelse av støyende arealbruk skal ikke etableres slik at eksisterende
bebyggelse til støyfølsom bruk vil bli utsatt for støy over grenseverdiene for gul sone, eller slik
at verdifulle friområder og friluftsområder utsettes for støy over grenseverdiene i kap. 3.5.2. i
T-1442.». For Sørvangen som har bruk som potensielt kan gi støy, må det dokumenteres
hvordan planforslaget ivaretar denne bestemmelsen.
Geoteknikk: Det må utarbeides en geoteknisk vurdering i samsvar med NVEs veileder 7/2014
«Sikkerhet mot kvikkleireskred». Denne utredning skal gjøres av en kvalifisert fagperson innen
geoteknikk.
Flomsoner og hensynet til demning oppstrøms Verkenselva: De lavereliggende delene av
Eikholt er omfattet av aktsomhetsområde for flom i følge www.atlas.nve.no. Området er
potensielt eksponert for flomfare, grunnet nærhet og høydeforskjell til vassdraget.
Forslagsstiller må derfor dokumentere hensynet til flom. Eventuelle flomsoner innenfor
avgrensningen må avsettes med faresone i plankartet med tilhørende bestemmelser.
Konsekvens av dambrudd: Hensynet til demninger i vassdraget Stordammen og Verkenselva og
konsekvenser av dambrudd er et tema som kan være aktuelt for deler av planområdet. Det
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•

forutsettes at Glitrevannverket varsles ved oppstart. Dersom det fremgår av høringsuttalelsen
at det er behov for utredninger, vil videre prosess avklares ved gjennomgang av
høringsuttalelsen.
Vann og avløp: I henhold til de kapasitetsberegningene som er gjort av kommunens Vann- og
avløpsforvaltning er det ikke tilfredsstillende kapasitet til å dekke de veiledende mengder for
slukkevann som følger av TEK for tiltaket beskrevet i planinitiativet. Det må dokumenteres
tilfredsstillende løsning for slukkevann, både for leveringssikkerhet og kapasitet. I forbindelse
med manglende kapasitet på vannforsyningen må det påregnes at det knyttes
rekkefølgebestemmelse om etablering av eller oppgradering til hensiktsmessig/egnet
vannforsyning til tiltaket.

7.
Plangebyr
Drammen kommune har gebyr på planbehandling. Gebyrregulativet finnes på kommunens nettsted:
www.drammen.kommune.no
Fakturaadresse
Navn:
Adresse:
Organisasjonsnummer:

8.
Bekreftelse og forbehold
Særlige fokusområder for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av
tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet og vil naturlig nok ikke kunne regnes som en
uttømmende liste.
Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester,
protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om
endring av prosjektet, evt. endring av fremdriften av prosjektet.

Med hilsen
Anders Tormod Rudlang
Arkitekt

Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrift
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Vedlegg – sjekkliste «Krav til digital arealplan»
Krav til digital arealplan
Krav til digital levering og utforming av planforslag er hjemlet i plan- og bygningslovens § 2-1, 2.ledd og §
6 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan og bygningsloven.
Krav til digital arealplan sendes forslagsstiller sammen med referat fra oppstartsmøtet. Forslagstiller må
redegjøre for om kravene er oppfylt og leveres sammen med digital arealplan og aktuelle vedlegg.
Oversikten er nødvendigvis ikke uttømmende, da det kan være forhold som ikke er belyst, men som
kreves av levering til det digitale planmaterialet.
Drammen kommune kontrollerer innsendt digital arealplan og leverer rapport med utgangspunkt i
kravene under.
Kart og planforskriftens § 10 Særskilte krav til digital arealplan
For at en arealplan skal anses å oppfylle definisjonen i plan- og bygningsloven § 12-11 første ledd, må
datasettet som planforslaget består av tilfredsstille de nasjonale tekniske kvalitetskravene. Kommunen
skal så raskt som mulig etter mottakelsen av planen gi forslagsstiller melding hvis kravene ikke er oppfylt,
og summarisk oppgi avvikene. 12-ukersfristen etter § 1 i forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved
overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven
stopper å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding til forslagsstiller påviser de mangler materialet har.
Fristen fortsetter å løpe når det materiale kommunen krever har kommet inn.
De tekniske kravene er spesifisert i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister
(NPAD), som ligger på https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--ogbygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/
1. Planoppstart
Før eller i oppstartsmøtet anbefales det at man går gjennom sjekklisten. Spesielt følgende punkter fra
sjekklisten bør avklares tidlig:
Punkt 3. Kartgrunnlaget
▪ Basiskartet, er området tilstrekkelig kartlagt?
▪ Eiendomsgrenser; er det fastlagt/avklart?
▪ Er det behov for å opprette veinavnsak?
▪ Tilstøtende reguleringsplaner; overlapp eller glipper? Skal noe utgå eller erstattes?
▪ Kunnskapsgrunnlaget - er kommunens bekreftede DOK tilgjengelig?
Punkt 6. Utforming av planen
▪ PlanID - Plannavn og/eller områdenavn
▪ Innhold og utforming av tittelfelt og tegnforklaring
▪ Krav til dokumentasjon for å anse planforslaget som godt nok opplyst og dermed komplett
Punkt 7. Oversendelse av planforslag
▪ Ønsker kommunen to sosi-filer, dvs. digitalt planomriss i tillegg for bruk i planoppstarten?
▪ Hvordan håndteres endringer av plankartet underveis i planprosessen?
▪ Det anbefales på det sterkeste å avklare hvem som skal gjøre eventuelle rettinger/endringer av
planmaterialet etter offentlig ettersyn.
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2. Mottak av digital reguleringsplan i kommunen
Arealplaner skal være i riktig digitalt format for å kunne legges inn i kommunens digitale planregister.
Alle private digitale planforslag blir kontrollert ved mottak i kommunen.
Dersom innlevert planforslag ikke tilfredsstiller kravene spesifisert i dette dokumentet, vil
planutkastet bli returnert forslagsstiller med melding om mangler som må rettes før ny oversendelse.
Der bare mindre rettinger er påkrevd, kan kommunen selv rette opp, ev. mot et tilleggsgebyr.
Planforslaget ansees ikke komplett før materialet i punkt 7 i sjekklisten under er mottatt. Når leveransen
er godkjent, kan første gangs behandling av planen starte.
3. SOSI-kontroll - Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon - standard for plan
SOSI-kontroll er et program for å kvalitetskontrollere SOSI-filer. SOSI-Vis/SOSI kontroll kan lastes ned fra
linken http://www.kartverket.no/geodataarbeid/standarder/sosi/Programmer-og-verktoy/.
Dersom prinsippene i sjekklisten er fulgt, skal ikke SOSI-kontroll rapportere feilmeldinger. Planforslaget
skal ikke oversendes fra forslagsstiller til kommunene før SOSI-kontroll går gjennom uten feilmeldinger.
Rapporten fra SOSI-kontroll skal da legges ved leveransen.
NB! SOSI-kontrollen avdekker blant annet ikke feil i bruk av:
▪ formål
▪ planstatus
▪ plantype
▪ planID
▪ geometri
Utformingen av arealplaner skal være i henhold til gjeldene nasjonale produktspesifikasjoner.
4. Krav til digital arealplan
TEMA
1. Referanse-system

2. SOSI-standarden

3. Kartgrunnlag

Krav
Er planen utarbeidet i henhold til avtalt referansesystem?
▪ Planen er kartfestet i samme koordinatsystem som de utleverte
grunnkartdataene (EUREF89, UTM-sone 32). Informasjon om
dette står i hodet på SOSI-filen.
▪ Planen inneholder forslag til byggeområder der det er strenge
geometriske toleransekrav. Geodetisk referanseramme i planen
skal være EUREF89 med soneinndeling UTM32
▪ Er plandataene kodet etter gjeldende SOSI
produktspesifikasjon?
▪ Det skal kun anvendes kodeverdier, tekst og geometrityper
som er angitt i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og
digitalt planregister
Planen er utarbeidet etter SOSI-standarden, gjeldende SOSI-versjon er
brukt.
Har plandataene blitt konstruert med utgangspunkt i gjeldende
kartgrunnlag?
Er nødvendig kunnskapsgrunnlag tilgjengelig? (Det offentlige
kartgrunnlaget)
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3.1 Dato for kartgrunnlag

3.2 Basiskart

Kartgrunnlag som er benyttet for konstruksjon av planforslag har
uttaksdato nyere enn 6 mnd., regnet fra dato for innsendelse av endelig
planforslag.
Kartgrunnlaget skal videre være nyere enn 6 mnd. på
vedtakstidspunktet for planen.
Basiskartet skal være presentert i gråtone (RGB 153-153-153) uten fylte
flater.
Basiskart er geodata i plankartet som ikke er gjenstand for vedtak, jf.
Kart- og planforskriften § 2 e). Basiskartet for en plan skal inneholde de
elementene som er viktige for å forstå planen, det vil si at man skal
kunne kjennes seg igjen i området, de eksisterende forhold og planens
virkning på disse tingene.

3.3 Eiendomsgrenser

Som eksisterende forhold regnes høydeinformasjon, stedsnavn,
eiendomsgrenser, veier, stier, bygninger, kulturminner,
elver/bekker/kystkontur, o.l.
▪ Kreves det klarlegging av eiendomsgrenser?
▪ Skal eksisterende eiendomsgrenser oppheves?
Der avgrensningen av arealformålene i planen sammenfaller med
eiendomsgrenser skal gjeldende grenser hentes fra Matrikkelen.

3.4 Kommunegrense
3.5 Tilstøtende
reguleringsplaner

Hvis det er unøyaktige eiendomsgrenser, eller hvis nærmere
undersøkelse ikke gir svar på hvor grensene går, kan kommune kreve de
eksisterende eiendomsgrensene avklart gjennom en
oppmålingsforretning iht. PBL § 33-2 og matrikkelloven §17.
Der plangrensen sammenfaller med kommunegrensen skal gjeldende
kommunegrense hentes fra Matrikkelen.
Hvis det finnes tilstøtende reguleringsplaner, skal grensene på disse
planene følges. Det bør ikke være gap eller overlapp i kommunens
plandatabase.
Skal planen endre deler av den tilstøtende reguleringsplanen, kan det
tillates overlapp.

3.6 Veiparseller og
veinavn

3.7 Temakart
4. Konstruksjon

Endring eller oppheving av deler av en tilstøtende planen, må framgå
tydelig i de øvrige saksdokumentene. For oppheving må eget vedtak
foretas.
Ut fra hensynet til framkommelig og folks liv og helse ved utbygging av
nye områder:
Avklares veiparseller og veinavn som del av eller parallelt med
planprosessen?
Hvilke datasett fra kunnskapsgrunnlag (kommunens DOK) skal legges til
grunn for utforming og vurdering av planforslaget?
Er planen konstruert matematisk korrekt etter normale, geometriske
prinsipper?
Kontroll av veigeometri må i de fleste tilfeller gjøres i egne
programvarer/moduler for veiplanlegging
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▪

5. Topologi

6. Utforming av planen

6.1 Arealplanen skal bestå
av (minimumskrav):

6.2 Arealplan med flere
vertikalnivåer

Veikant skal være parallelle med senterlinje (unntak kan være
overgangskurver i forbindelse med veikryss, skråningsareal
m.m.)
▪ Kurver konstrueres med radius slik at overganger
rettlinje-bue eller bue-bue er i tangeringspunktene.
▪ Unødvendig bruk av kurver skal unngås der det åpenbart er
ment å være rettlinjer.
▪ Konstruerte mål på veibredder og radier skal legges inn som
påskrift på planen (..OBJTYPE RpPåskrift), der det er vesentlig å
formidle denne informasjonen.
Oppgitte mål skal være i overensstemmelse med faktiske,
konstruerte mål.
Tilfredsstiller plandataene gjeldende regler for topologi?
▪ SOSI-kontroll gir ingen feilmeldinger
▪ Alle formålsgrenser skal henge sammen.
▪ Innenfor planområdet skal hele området være dekket av
arealformål.
▪ Formålsgrense mellom to formål skal kun være en linje.
Formålsområdene skal derfor ikke være overlappende.
▪ Bestemmelses-/Hensynsoner er korrekt framstilt
▪ Vær spesielt oppmerksom på overlappende Bestemmelses/Hensynsoner
▪ Formålsgrensen skal være identisk med planens begrensning i
ytterkant av planen
▪ Dersom to linjer med forskjellige objektkode skal ligge dobbelt
(for eksempel formålsgrense og hensynssonegrense), skal den
ene linjen være en kopi av den andre.
▪ Ingen punkt, linjer, flater eller tekst skal befinne seg utenfor
plangrensen.
Er planen utarbeidet iht. departementets veileder?
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan-og-bygningsloven/plan/veiledning-omplanlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/
a) plankart
b) planbestemmelser, samt illustrasjoner som er gjort juridisk
bindende gjennom bestemmelse
c) planbeskrivelsen som var grunnlaget for planens endelige
vedtakelse, jf. plan- og bygningsloven § 4-2.
d) SOSI-fil
SOSI-fil, plankart og bestemmelser skal inneholde identisk informasjon.
Arealplan som omfatter flere helt eller delvis geografisk
sammenfallende vertikalnivåer, skal ha separate kartutsnitt for hvert
nivå når dette er nødvendig for å sikre at planen er entydig og enkel å
forstå.
Ved regulering i flere vertikale nivåer skal alle plannivåer leveres på
separate sosi-filer.
Følgende innhold og opplysninger skal framgå av arealplankartet
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6.3 Innhold og
opplysninger i
arealplankartet

7. Oversendelse av
planforslag

Plannavn og planid

6.3.1

Det skal framkomme av tittelfeltet av hvilken
behandling planen skal fram til
6.3.2 Plannavn (se pkt.7)
6.3.3 Nasjonal arealplan-ID
6.3.4 Tegnforklaring med beskrivelse av punkt, linjer,
flater og symbol. Tegnforklaringen skal skille mellom
symboler som angir rettslige virkninger og annen
informasjon
6.3.5 Nordpil, målestokktall, målestokklinjal, Rutenett
med benevnelse. Rutenett skal være 50 eller 100
meter
6.3.6 Husk både feltnavn og påskrift på formålene (sikrer
lik framstilling i PDF og innsyn pga ulike
uttegningsregler i programvarene)
6.3.7 Angivelse av horisontalt geodetisk referanseramme,
med tilhørende soneinndeling EUREF89-UTM32
6.3.8 Angivelse av vertikalt datum NN2000
6.3.9 Dato og kilde for geodata som er brukt i grunnkartet
6.3.10 Navn på forslagstiller, hvem som har utarbeidet og
eventuelt revidert kartet
6.3.11 Informasjon om planens behandling
6.3.12 Dato for revisjon av plankartet
6.3.13 Saksnummer
▪ Øvrige krav til dokumentasjon avklares i oppstartsmøtet.
▪ Dersom det er ønskelig å vise flere detaljer enn det som er
juridisk bindende, må det lages en/flere illustrasjonsplan(er) i
tillegg til plankartet. Det stilles ingen krav til utforming av
illustrasjonsplaner, men man må følge Del 3. Spesifikasjon for
SOSI plan for koding av planflaten.
▪ Øvrige dokumenter kan være illustrasjoner
(bilder/illustrasjonsplan/modeller/3D/snitt), sol-/skyggestudie,
rapporter/vurderinger, parkerings- og/eller arealregnskap.
Planforslag som sendes inn til 1. gangs behandling skal omfatte
følgende materiale:
7.1 Plandataene i SOSI-format - 1 eller 2 filer; fult innhold samt
planomriss (planomriss = RpGrense og RpOmråde,
NPAD Del 3-3 kap. 4.1.2.1)
7.2 Basisdataene i SOSI-format.
7.3 Dokumentasjon av utført SOSI-kontroll (*.txt-filen som SOSIkontroll genererer).
7.4 Avledet PDF-fil av planen i farger.
7.5 Plandokumenter på redigerbart tekstformat (eks. Word)
(planbestemmelser, planbeskrivelse med mer) pga
håndtering av planen i digitalt planregister.
Krav utover 1-5 dette må spesifiseres og avtales i oppstartsmøtet, se
innledning og pkt. 6 Utforming av planen.
Plannavn og planid: Avklares før eller i oppstartsmøtet
Navnet på en plan skal vise til offentlige steds-, gårds- eller veinavn (jf.
bestemmelsene i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn). Det anbefales å
kvalitetssjekke navnebruken opp mot Sentralt stedsnamnregister (SSR).
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Navnet kan med fordel også sjekkes opp mot datasettet historiske
stedsnavn hvis kommunen har gjort en slik kartlegging.

Kopi:

Eikholt Nasjonsalt Ressurssenter
SØRVANGEN NÆRINGSPARK AS
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