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FORORD
Masterplanen er utarbeidet som et vedlegg til planprogrammet for Drammen Slip & Verksted.
Hensikten med Masterplanen er at premisser og hovedgrep for utviklingen av hele området belyses.
Videre er eksempler på hvordan prinsipper for utforming av fellesareal, bebyggelse og infrastruktur kan
løses, visualisert i illustrasjonsplan, perspektiver og snitt.
Planområdet er på totalt rundt 55 daa.
Arealene planlegges bygget ut gjennom flere utbyggingstrinn, og det vil bli utarbeidet en detaljplan for
hvert utbyggingsområde.
Masterplanen skal sikre at de overordnete prinsippene ivaretas gjennom de ulike utbyggingstrinnene
og detaljplanene.
Dersom konsekvensutredningene konkluderer med at prinsippene som er skissert i Masterplanen ikke
er løsbare eller gunstige, skal valg av ny, alternativ løsning redegjøres for og beskrives i den aktuelle detaljplanen.
Dokumentet er utarbeidet av Halvorsen & Reine AS og Dronninga landskap AS for forslagsstiller Slippen
Eiendom AS.

Drammen 08.05.2020

SIKTLINJER & MÅLPUNKTER
I arbeidet med planområdet har det vært viktig å fokusere på de spesielle
landskapskvalitetene området har, som beliggenheten langs sjøen, overgangen
mellom elv og fjord, og nærheten til store naturområder ved Nordbykollen. I tillegg
kommer områdets lange industrihistorie og nærheten til sentrum, som gir området
en spesiell karakter.

ivaretar kontakt mellom sjø og ås, samt sjøutsikt fra de nye gårdsrommene og
boligene.

For å sikre en god og helhetlig utvikling av arealene, er det valgt å fokusere på de
viktigste hovedmålpunktene og fokusområder som skal ivaretas gjennom
utbygging av området.

Retningslinjer:

Langs fjordpromenaden skal det avsettes areal til offentlige plasser.
Det er spesielt tre plasser som ønskes etablert som offentlige plasser langs
denne aksen, kalt: ”Tangenparken”, ”Slippen” og ”Kranplassen”.
Her kan det legges til rette for opphold og aktiviteter, med sitteplasser,
kajakkbrygge, båtplass, badeplass eller liknende. Dette er møteplasser som vil bli
tilgjengelige for allmennheten, og som vil bidra til å gi et stort løft til hele området.
Området utgjør en tange, i overgangen mellom fjorden og elva, og har mange bevaringsverdige rester fra industriperioden. Samlet sett gir dette grunnlag for unike
opplevelseskvaliteter og utkikkspunkt/landemerker. Gjenbruk av gamle industrielementer vil også kunne bidra til å styrke identiteten, og ivareta noe av stedets
historie.
Innenfor planområdet ligger det et par vernede bygg (merket med rødt).
”Velhuset”, Havnegata 91, er i god stand, og skal bevares. Fra ”Velhuset” skal det
tilrettelegges for en bred allmenning eller et parkdrag ned mot fjorden.
Bebyggelsen på begge sider av allmenningen kan reguleres til kombinert
bebyggelse/næring. Her tillates etablering av funksjoner som kafè, kajakkutleie,
treningssenter, barnehage eller liknende.
I tillegg til hovedallmenningen, bør det etableres to, smalere allmenninger som
sikrer visuelle og fyskske forbindelser fra fjorden og videre opp til åsen. Disse er
navngitt ut fra historiske navn i området: ”Bødkergangen” og ”Swartzegangen”. I
tillegg vil det være viktig å sikre siktlinjer i de ulike utbyggingstrinnene som

I vest skal det avsettes en park med plass til en eventuell broforbindelse og forlengelse av fjordpromenaden videre vestover inn mot sentrum.

- Utviklingen av feltene skal fokusere på å etablere gode oppholdsområder for allmennheten, og danne klare forbindelser til tilstøtende arealer.
- Som del av bevaringsstrategien for hensynssone H570_1, skal det gis retningslinjer for bevaring av eksisterende bebyggelse.

Siktlinjer og målpunkt
Prinsipp

Blågrønn
struktur:
BLÅ-GRØNN
STRUKTUR
Ved transformeringen av arealene fra industri til bolig, skal eiendommene utvikles
med relativt store grøntarealer og med mer vegetasjon enn hva som er tilfellet i dag.
Ny grønnstruktur bør knyttes opp mot eksisterende grønnstruktur på Nordbykollen,
og parken på Peter Høeg plass, som avsatt i kommuneplanen.
Ved å øke innslaget av blågrønne faktorer i byutviklingen, kan negative effekter som
risiko for overbelastning av overvann i avløpssystemene, tørrere og varmere lokalklima, forurensning og dårlige vilkår for plante- og dyreliv motvirkes.
Etablering av en tydelig grønnstruktur vil bidra til å binde området sammen,
samtidig som det bidrar til å heve bokvaliteten og opplevelsen i området. Mot Peter
Høegs plass, vil det etableres en ny forplass som annonserer det nye boligområdet.
Mot vest, vil fjordpromenaden ende i en park som også vil være tilgjengelig direkte
fra Havnegata.
Gode løsninger for håndtering av overflatevann kan gi byrom nye kvaliteter. Innenfor
planområdet skal det legges til rette for fordrøyning av overvann. Dette skal løses
som mest mulig åpen fordrøyning innenfor området. Der det er mulig, skal det legges
opp til naturlig infiltrasjon.

- Allmenningene er åpne mellomrom i nord-sør-retning, som bringer den grønne
Nordbykollen ned til sjøkanten gjennom byggesonen.
- Gårdsrom: bebyggelsen former skjermede gårdsrom der det tilrettelegges for
aktivitet og tilgjengelighet i grønne omgivelser. Leiligheter på bakkenivå anlegges
med uteplasser/små forhager.

i nabolaget såvel som beboere innenfor planområdet.
3. Felles uteoppholdsarealer mellom bebyggelsen skal ha privat karakter, men skal
være tilgjengelige slik at beboerne enkelt kan bevege seg mellom de ulike uteoppholdsarealene i bilfrie omgivelser. Felles uteoppholdsarealer skal derfor ikke gjerdes
inn eller stenges med port.
4. Gårdsrommene skal utformes med flater for ulike bruksområder: gress, bed for
blomster/urter, sittegrupper, sykkelparkering etc.
5. Beplantning med trær, busker og bunndekkende vegetasjon skal benyttes bevisst
for å definere ulike typer av plassrom, og gi karakter til stedet. Vegetasjonen skal
benyttes som romdannende elementer, og skal styrke kvaliteten på oppholdsrom.
Det skal være fokus på grønne sammenhenger som skaper gode mikroklima for
mennesker, og levedyktige biotoper for dyr og insekter.
6. Det skal sikres tilstrekkelig vekstjordlag for å sikre god fremtidig plantevekst. Der
det er parkering under gårdsrom, skal det dimensjonere for soner med forhøyninger
som sikrer tilstrekkelig vekstjordlag.
7. Terrengbehandling skal benyttes aktivt for å definere plasser og forsenkninger til
aktivitet, samling og regnvannshåndtering. Regnvannshåndtering skal håndteres i
åpne løsninger som regnbed, kanaler og forsenkninger/dammer.

- Parkpunkt: På strategiske punkt skal det legges opp til nye sosiale møteplasser
eller parker, basert på stedlige forhold og kvaliteter.

8. Parker, plasser og gater utformes slik at de kan lede, forsinke og drenere regn
og flomvann, i stedet for å gå rett i avløpsrørene. Det skal etableres flere åpne og
overflatebaserte systemer innenfor området for å håndtere dette. Åpne overvannssystemer kan være grønne tak, regnbed/infiltrasjonssoner, grøfter, dammer, renner
og kanaler.

- Gatetun: Den langsgående og kjørbare Gamle Havnegate utformes til et
gatetun tilrettelagt for lek og aktivitet på menneskenes premisser.

9. Bygde strukturer i gårdsrommet som rom for avfall/sykkelparkering/boder etc. skal
inngå som en integrert del av et helhetsgrep for det enkelte gårdsrom.

Retningslinjer:

10. Vindavskjermede elementer og solavskjerming skal inngå i en helhetlig
arkitektonisk utforming.

1. Grøntdragene skal opparbeides med variert terrengutforming og artsrik
vegetasjon av trær og busker og bunndekkende planter, gjerne med stedstilhørlighet.
Allment tilgjengelige lekearealer og oppholdssoner skal gi et utvidet tilbud til beboere

Grønnstruktur
Prinsipp

Grønnstruktur
Eksempel

Grønnstruktur
Eksempel

Overvann
Prinsipp

BYROM & UTEROM
De ulike byrommene og uterommene, vil legge til rette for ulike kvaliteter og opplevelser for lek og opphold. Enkelte møteplasser vil etableres som aktive punkter,
mens andre møteplasser vil defineres av naturkvalitetene på stedet. Områdets
sjønære beliggenhet gir potensiale for mange ulike aktiviteter knyttet til sjø, strand,
brygge, fjære, sjøliv og båtliv.

Retningslinjer:

Gjennom utvikling av arealene, vil det etableres et hierarki av offentlige og private
områder. Det skal være enkelt å bevege seg gjennom området, både for beboerne og for allmennheten for øvrig. Overgangssonene skal være brede nok til å
sikre gode overganger mellom private, halvoffentlige og offentlige arealer.

2. De aktive punktene og gårdsrommene skal tilrettelegges for opphold,
rekreasjon og lek. Det skal tilbys et mangfold av opplevelser, så arealene blir et
attraktivt tilbud for mange ulike brukere, til ulike tidspunkt og årstider.

Gamle Havnegata deler planområdet i to på langs. Forbindelsen ønskes opprettholdt og videreført, men som et gatetun, fortrinnsvis for gående og syklende.
Etablering av en fjordpromenade vil gi et stort løft til hele området, og sikre god
tilkomst og kontakt mot elva og fjorden.
De ulike byrommene og uterommene varierer fra offentlige arealer, til felles og
private. De offentlige byrommene ligger i hovedsak langs fjordpromenaden, eller
i forbindelse med allmenningene. De felles uteoppholdsarealene ligger mellom
bebyggelse og som takterrasser.

1. Byrommene og uterommene skal, sammen med fjordpromenaden,
allmenningene og gatetunet, binde sammen gateløp og boligkvartaler, og danne
attraktive ferdselsårer gjennom området der myke trafikanter er prioritert.

3. Utforming av feltene skal legge vekt på å unngå store, sammenhengende flater
med ensartet utforming.
4. De aktive plassene og byrommene skal ha en variasjon i størrelse, romlighet,
aktivitet og uttrykk,knyttet sammen med tydelig allment tilgjengelige forbindelser.
Bygulvene/rommene skal tilby soner og plassdannelser av ulik skala og med ulik
karakter og tilbud.
5. Boliger i 1.etg bør etableres med private forhager eller uteplasser. Forhager
gir gode uteoppholdsarealer og tydelige skiller mellom offentlige-/fellesarealer og
private arealer.

De private uterommene vil variere mellom små private hager på bakkeplan,
forhager langs fasadene og balkonger og takterrasser.

6. Publikumsrettede funksjoner bør etableres med aktive kantsoner, tilrettelagt for
å underbygge et rikt, offentlig byliv.

Langs hovedallmenningen tillates etablering av enkelte offentlig funksjoner. Dette
vil bidra til å styrke allmenningen og stedet som møteplass for lokalbefolkningen.

7. De offentlige rommene skal etableres med et helhetlig og samlende formalt
uttrykk. Bygulvene/rommene skal ha høy brukskvalitet. Det skal fokuseres på
robusthet fremfor et forfinet uttrykk. Rester fra industriperioden på stedet bør innpasses i de nye uterommene.

De offentlige rommene er viktige areanaer for folkehelse, og bør møbleres slik at
man inviterer til en variasjon av lek og aktivitet, som eksempelvis sykling, løing,
skating, basket og parkour. I tillegg vil området har området et stort potensiale for
ulike aktiviteter knytet til sjø, strand, brygge, fjære, sjøliv og båtliv.

8. Et helhetlig møbleringskonsept bør ligge til grunn og skal bidra til å skape en
tydelig stedegen karakter. Dette kan være sitteplasser, møbler, spill, belysning
eller beplantning som er unik for Slippen. Elementene skal skape møtesteder og
tilby aktiviteter og lek for barn og voksne i alle aldre.

Lek og aktive områder
Prinsipp

Offentlige og private områder
Prinsipp

Kantsoner
Prinsipp

Uterom/gårdsrom
Eksempel

SNITT G-G - OVERGANG FJORDPROMENADE - PRIVATE FORHAGER - GÅRDSROM OG GATETUN

Uterom/gårdsrom og allmenninger
Eksempel

SNITT E-E - TANGENPARKEN - NÆRINGSAREALER OG OVERGANG TIL GÅRDSROM

Uterom/gårdsrom
Eksempel

PLANUTSNITT GATETUN OG GÅRDSROM

Uterom/gårdsrom
Eksempel

Fjordpromenade
Prinsipp
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GATER & FORBINDELSER
Adkomstene til området vil opprettholdes fra øst og vest som i dag, men med
justeringer og utbedringer i påkoblingen til Havnegata. Den gamle Havnegata
beholdes, men legges noe om, og ønskes etablert som et gatetun. Gatetunet vil
kunne benyttes av nyttetransport og renovasjon.
Gjennom kommunedelplanen for Svelvikveien ligger det til grunn en utvidelse av
Havnegata/Svelvikveien med tilrettelegging av både fortau og sykkelfelt.
Svelvikveien/Havnegata vil ikke bli en del av reguleringsplanen for Drammen
Slipp & Verksted.

Parkering planlegges i all hovedsak som parkering i felles parkeringsanlegg,
enten i kjeller eller under terreng/lokk. Parkeringsanleggene fra de ulike byggetrinnene vil kunne kobles sammen via kulverter eller via avkjøringer fra parkeringsanlegget som blir liggende parallelt med Havnegata. Det legges opp til et system
hvor bilene kjører inn til området, og relativt fort forsvinner inn i parkeringsanleggene, slik at man får minst mulig biltrafikk inne på området.
Sokler langs parkeringsgarasjene skal utformes med variasjon som gitt eksempel
på i illustrasjons-snittene.
Retningslinjer:
1. Gatetunet, allmenningene og fjordpromenaden skal ha hardt belegg som gir
tilgjengelighet og brukbarhet for ulike brukere.
2. Området skal opparbeides med gode, universelt tilgjengelige forbindelsesårer.
3. Det skal opparbeides et nettverk av mindre forbindelser gjennom gårdsrommene. Disse kan ha en variasjon av opparbeidelsesnivå, med både harde og
myke overflater.
4. Fasadene til parkeringssokkelene, skal gis en utforming som understøtter
tilliggende gater. Soklene skal gis en variasjon i utforming, og kan med fordel
benyttes til å ta opp høydeforskjeller.

Gjennom Masterplanen har det vært fokus på å sikre god tilgjengelighet for
gående og syklende. Ett viktig grep vil være å etablere en fjordpromenade langs
fjorden. Promenaden vil knyttes opp mot de ulike offentlige rommene, og gi ulike
opplevelseskvaliteter. I tillegg til fjordpromenaden, gatetunet og allmenningene,
skal det åpnes for flere forbindelser på kryss og tvers gjennom området.
Det ligger bussholdeplasser i begge retninger i Havnegata, rett ved planområdet.
Forbindelser fra fjorden og opp til bussholdeplassene i Havnegata blir således
viktige å etablere.

5. Allmenningene skal utformes som byrom/gatetun/shared space hvor myke
trafikanter, opphold, lek og vegetasjon gis prioritet i utformingen.
6. Den interne adkomstgaten, ”Gamle Havnegata” skal utformes som et gatetun,
der biler har adgang, men hvor utformingen av gaten bidrar til at trafikkmengde og
hastighet holdes lav. Gatebelegningen skal tydeliggjøre at dette først og fremst er
et byrom på de myke trafikanters premisser.
7. Oppstillingsplasser for brannbil, bør legges utenfor gårdsrom.

Trafikk
Prinsipp

Universell utforming
Prinsipp

Gatetun
Prinsipp

ÅSKOLLEN

GAMLE HAVNEGATE

PERET HØEGS PLASS

SVELVIKVEIEN +11

“VELHUSET”

SKOMAKERGATA +2

ILLUSTRASJONSSNITT “GAMLE HAVNEGATA”
SNITT A - A - GJENNOM GATETUN
Gamle Havnegata beholdes og utformes som et gatetun gjennom boligområdet.
Snitt sett fra øst mot vest, ”Velhuset” sees til venstre (merket rødt).
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GATETUN “GAMLE HAVNEGATE”

TRAPPER I
“SWARTZERGANGEN”
FORHAGE

FORHAGE
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ILLUSTRASJON: UTSNITT “SWARTZERGANGEN”
OVERGANG TIL SVELVIKVEIEN/HAVNEGATA.

Havnegata - Gatetun - Fjordpromenade
Eksempel

SNITT B-B:
EKS. PÅ BOLIGER OVER TO PLAN MED OVERGANG TIL FORHAGE,
HAVNEGATA/SVELVIKVEIEN - GATETUN - GÅRDSROM - FJORDPROMENADE

Havnegata - Gatetun
Eksempel

UTSNITT SNITT B-B:
OVERGANGEN MELLOM BOLIGER OG FORHAGE TIL HAVNEGATA OG GATETUNET “GAMLE HAVNEGATA”

Allmenning
Eksempel

ILLUSTRASJONSSNITT “SWARTZERGANGEN”
SNITT F-F - SNITT GJENNOM ALLMENNING

Allmenning
Eksempel

UTSNITT SNITT E-E:
OVERGANGEN MELLOM OFFENTLIG VEI OG PRIVAT FORHAGE

Allmenning
Eksempel

Prinsipp parkering
Prinsipp

Avkjørsler
Eksempel
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Avkjørsel øst:
Avkjørselen planlegges som en utvidelse av eksisterende kommunal gate Skomakergata. Adkomstene, både i øst og vest, kan med fordel utformes som
stramme, urbane kryss uten trafikkøy og ekstra svingfelt. Dette må utredes i KU.

350

Avkjørsel vest:
Avkjørselen vil være adkomst for beboerne vest og syd i området. Adkomsten
bør oppgraderes, slik at den ligger mer 90 grader på Havnegata enn dagens
avkjøring.
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PRINSIPPER FOR UTBYGGING
Planområdet planlegges utviklet gjennom flere byggetrinn. Arealene vil høydemessig være inndelt i to nivåer, boligene langs Havnegata og boligene ”på flata”.
Planområdet planlegges utviklet med en relativt urban struktur. På flaten
etableres store u-formede kvartaler, mens den søndre ”avsluttende” fasaden
dannes av bebyggelsen langs Havnegata, som blir ligger noe høyere.
Denne strukturen åpner for gode boenheter orientert mot øst og vest, eller mot
utsikten i nord. Videre etableres store, gode, lune og solfylte utearealer mot syd.
Det vil være naturlig med ulik typologi innenfor området, fra 2-spenner til lamellbebyggelse og mulig svalgangsbygg, samt en kombinasjon av både små og store
leiligheter, og duplex-enheter over 2 plan.
Skissert bebyggelse varierer fra 3-8 etasjer. Ny bebyggelse endrer ikke silhuetten
med åsen i bakkant, og vil ikke forringe utsikten for eksisterende boligbebyggelse
i særlig grad.
Bebyggelsen vil høydemessig følge formen på åsen, og høydene reduseres
således mot øst og vest. Dette bidrar til å forsterke formen på åsen og prosjektets
tilknytning til stedet, samtidig som man hindrer at ny bebyggelse endrer silhuetten.
I tillegg vil ny bebyggelse på denne måten, bidra til å ivareta eksisterende kulturminner.
Mot øst grenser området til vernet bebyggelse ved Peter Høegs plass. Mot vest
ligger området rundt Tangen kirke, som er et vernet kulturmiljø. Ved å trappe ned
høydene mot øst og vest, vil kulturminnene bli hensyntatt.
Det kan forekomme endringer på de skisserte byggetrinnene. Byggetrinn 5 kan
evt. inngå som deler av detaljplan 2, 3 og 4, eller liknende.

Retningslinjer:
1. % BYA bør være tilnærmet lik illustrasjonsprosjektet for å tillate et rikt og variert
boligområde med variasjon i byggehøyder og et omfangsrikt byrom- og
uteromsnettverk.
2. Bebyggelsen med forhager og forsoner plasseres mot gater og plassdannelser,
slik at byrommene defineres, og romlige sammenhenger underbygges.
4. Bebyggelsen skal gis en variasjon i høyder og arkitektonisk uttrykk innenfor de
ulike utbyggingsfeltene. Området skal fremstå som finmasket og mangfoldig.
Lange, sammenhengende og massive fasader unngås.
5. Variasjon av bebyggelsens høyder skal benyttes for å skape helhet og sammenheng i og mellom feltene.
6. Bebyggelsens høyder skal planlegges med hensyn til oppholdskvaliteter i byrom
og slik at omkringliggende områder og vernet bebyggelse hensynstas.
7. Der det etableres ensidige, nordvendte boenheter, bør disse ligge med utsikt
mot fjorden/elva.
8. Det skal sikres god variasjon i boligtilbudet.

Illustrasjonsplan
Eksempel

Prinsipper for høyder
Prinsipp

Lokalklima
Premisser som er viktige for organisering av området omfatter også sol, vind og
støy.

Retningslinjer:
- Bebyggelsen skal etableres, slik at det dannes gode, solfylte og lune uterom.
- Bebyggelsen bør organiseres, slik at kaldluftdrenasjen fra Nordbykollen ledes
gjennom allmenningene, og ikke inn i gårdsrommene.
- Bebyggelsen bør etableres langs fjorden/elva for i best mulig grad å lede vinden
forbi området.
- Boligene og uteoppholdsarealene må utformes med tanke på støy fra både
Havnegata og Holmen.
- Det må i plansaken redegjøres for eventuell etablering av midlertidige,
avbøtende støytiltak, for å oppå tilfredsstillende støyforhold gjennom de ulike
utbyggingsfasene.

Sol

Prinsipp

Sol

Eksempel

Vind

Prinispp

Vind

Prinsipp

Støy

Prinsipp

Typologi
Eksempel

Eksempel på utforming
Eksempel

Illustrasjonsplan og overflater
Eksempel

MARMORMOLEN, KØBENHAVN

CHARLOTENHAVEN, KØBENHAVN

BLUESPLASSEN, NOTODDEN

CHARLOTENHAVEN, KØBENHAVN

CHARLOTENHAVEN, KØBENHAVN

BLUESPLASSEN, NOTODDEN

BRYGGE, PALANGA

BÆREKRAFT
Prinsipp

Ved utvikling av området, ønskes det
et stort fokus på bærekraft.
Dette vil i all hovedsak omfatte
gjenbruk av eksisterende fundamenter, sikre at områder med
forurenset grunn ikke medfører
helse- og miljørisiko på omgivelsene,
samt tilrettelegge for å redusere bilbruken.
Bruk av gode, varige materialer og
god håndtering av overvann, er også
temaer som blir viktige i den videre
planleggingen.

MUA/LEK
Prinsipp

BYGGETRINN
Prinsipp

Arealene vil bygges ut i ulike faser, og gjennom flere byggetrinn.
De ulike feltene vil reguleres gjennom flere detaljreguleringsplaner.

byggetrinnet, og mulige videre mens dagens drift opprettholdes.
Industrivirksomheten vil fortsette å benytte adkomsten i vest.

Skissene viser et, mulig utbyggingsmønster. Det er nærliggende å
tenke at arealene mot øst vil utgjøre 1.byggetrinn. Dette da blant annet
eksisterende virksomhet mot vest, vil fortsette sin virksomhet en stund
fremover. Ved transformering av arealene mot øst, vil det etableres en
ny adkomst, ved Skomakergata. Adkomsten vil benyttes av det første

Arbeidet med utvidelse av Havnegata, vil ikke påvirke de første byggetrinnene, og eventuelle avklaringer med Viken kan således gå parallelt
med utvikling av de første detaljplanene. Alternativt kan detaljplan 5,
inngå som deler av detaljplan 2, 3 og 4 dersom det viser seg å være
hensiktsmessig.

Ulike faser - forslag til byggetrinn - 1

Ulike faser - forslag til byggetrinn - 2

Ulike faser - forslag til byggetrinn - 3

Ulike faser - forslag til byggetrinn - 4

Ulike faser - forslag til byggetrinn - 5

