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A. Formål med planen 
Det er ønskelig å tilrettelegge for et boligprosjekt i form av et leilighetskompleks med 
gjennomgående leiligheter. Eiendommen vil ha god tilkomst, tilstrekkelig parkeringsareal og 
gode uteoppholdsareal i form av en felles bakgård, balkonger og takterrasser mot sør.  

B. Planområdet 
Eiendommen ligger i krysset mellom Tordenskiolds gate og Ryddinggangen, med adresse 
Tordenskiolds gate 57 / Ryddinggangen 6 i Drammen kommune. I kvartalet, hvor den nye 
byggingen planlegges, finnes et bestående lokale i sør og boligblokk både i vest og nord.  
 
Planområdet er plassert mellom to av disse bestående bygningene – et boligkompleks i nord og 
et bestående bygg med bevaringsverdighet av klasse C i sør. Boligkomplekset består av 8 
etasjer, mens næringslokalet har en lavere bygningshøyde på 2 etasjer og loft. For øvrig, er det 
varierende takhøyde på bygningene i området. 
 
Eiendommen har adkomst via en avkjørsel fra øst. Det går en gang- og sykkelvei langs området.  
 
Forslag til planavgrensning fremgår på nedenstående kartutsnitt, og omfatter gbnr 110/399 og 
595. Tiltaket følger eiendomsgrenser mot tilliggende eiendommer, samt avkjørsel fra øst. 
Planavgrensning tilstreber å ta med nødvendig areal for å sikre planlegging av området, 
inkludert siktlinjer ved avkjørsel. Det forventes ikke at planforslaget vil få følger for områder 
utenfor planavgrensningen. 
 

 
Illustrasjon som viser planområdet. 



 

C. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 
Eiendommen ligger i et etablert område med variert bygningstypologi, og er sentralt plassert i 
forhold til Drammen togstasjon, idrettsanlegg og næringslokaler. Da nærkvartalet hovedsakelig 
består av boligbygg vil en regulering til boligeiendom være i tråd med øvrig bruk i området. 
Tiltaket vil ta hensyn til øvrig bebyggelse i området – i forhold til skala, høyde og materialbruk. 
 
Via Ryddinggangen har eiendommen adkomst fra øst via en avkjørsel. Det planlegges med 
etablering av ca. 22 leiligheter som et leilighetskompleks, uteoppholdsareal i form av en 
fellesgård i vestlig retning og en garasje i underetasjen/kjeller.  
 

Illustrasjon som viser planområdet med planlagt bebyggelse, grøntareal og adkomst. 

 
Utviklingsfaser 
 
Tiltaket er i utgangspunktet planlagt oppført som ett byggetrinn. 
 
 
 
 



D. Utbyggingsvolum og byggehøyder 
 
Tiltaket er illustrert som et boligkompleks med gjennomgående leiligheter. Det nye 
byggingsvolumet er illustrert med et skråtak med den hensikt å skape en form som binder 
sammen det bestående boligkomplekset i sør og lokalet i nord. Eiendommen planlegges i 7 
etasjer i nord som avtar til 4 etasjer i sør. Nedenstående illustrasjoner viser forslag til plassering 
av bygg og volum. 
 
 

 
 

 
Illustrasjoner (fasade og snitt) viser planlagt bygging i forhold til nabobyggene – høyde og uttrykk. 

 

E. Funksjonelle og miljømessige kvaliteter 

Tiltaket er et fortettingsprosjekt i en sentral del av byen, med mulighet for gode miljømessige 
kvaliteter med sin nærhet til parker, kollektivknutepunkt, idrettsanlegg og sentrumsfunksjoner 
for øvrig. Den nye eiendommen vil i større grad tilpasse seg til omkringliggende bygningers 
skala, høyde og material.  



      

Illustrasjon som viser hovedfasade sett fra gatenivå. 

F. Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser 
 

Tiltakets bygningsvolum forholder seg til de to nabobygningenes takhøyder gjennom et skråtak. 
Den nye bygningen planlegges å kobles sammen med det bestående boligkomplekset i nord 
gjennom en sammenlignbar takhøyde. Bygningens takhøyde trappes ned mot det inntilliggende 
bygget i sør. Skråhellingen på taket gjør det mulig med tre terrasser som vender mot sør. 
Utearealet er lagt mot gårdsrommet til nabobebyggelsen i vestlig retning. Den nye byggingen er 
også trukket frem til mot gatelivet, for å i størst mulig grad ivareta lys inn sentralt i kvartalet. 
 
Tiltaket vil, etter vår mening, bidra til en generell oppgradering av området som vil være 
positivt for omgivelsene. 
 

 
Illustrasjon som viser den planlagte byggingen i forhold til bestående omgivelser, bygging og landskap. 



 

Illustrasjon som viser den planlagte byggingens hoved fasade i forhold til omgivelser, bygging og landskap. 

G. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid 

Kommuneplanens arealdel 2014-2025: 

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til kombinert formål bybebyggelse. 
 

Dokumentasjon av oppfyllelse av krav til leke- og uteoppholdsareal (pkt. 7.4) 
 
Ifølge Sentrumsplanen er tiltaket plassert innenfor «Senterområde» der følgende gjelder for 
bybebyggelse/blandingsområde:  

Privat MUA: For området gjelder: min. 3,0 m2 privat uteoppholdsareal per boenhet.   

Felles MUA: For området gjelder: min. 15 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet. Min. 7,5 m2 

skal ligge utenfor gul støysone. Minst 50% av felles uteoppholdsareal bør være stille areal. 

Dette gir følgende krav for 22 boenheter: 
Privat uteoppholdsareal: 22 (boenheter) x 3 = 66 m2. 
Felles uteoppholdsarealer: 22 x 15 = 330 m2 (inntil 50% av felles uteoppholdsareal kan tillates 
på takterrasse.)  

I prosjektet er kravet til MUA løst på̊ følgende måte:  



Private uteoppholdsarealer planlegges løst som private balkonger og uteplasser på marknivå. 
Kravet på̊ 66 m2 er dekket derav opp med totalt ca. 200,4 m2 private uteplasser.  

Når det gjelder felles uteareal så er også̊ kravet på̊ 330 m2 oppnådd med ca. 331,2 m2, som 
fordeler seg på ca. 266,3 m2 på̊ bakkenivå̊, og 64,9 m2 på̊ de tre takterrassene.  

 

Illustrasjon som viser planlagt MUA – privat og felles uteoppholdsareal. 

 
Dokumentasjon og oppfyllelse av parkering (pkt. 4.4) 
 
I forhold til parkeringsnormen, er tiltaket plassert innenfor parkeringssone 1, og skal derav ha 
en parkeringsdekning på 0,4 biler pr boenhet. For 22 boenheter tilsvarer dette totalt ca. 9 biler. 
 
Parkering planlegges løst i kjeller. 

H. Berørte interesser av planinitiativet 

Det er ingen særskilte berørte interesser av planinitiativet.  

I. Samfunnssikkerhet 

Vi anser følgende temaer å være spesielt viktige å ha fokus på i planarbeidet:  

• Grunnforhold og stabilitet  
• Brann ifht tilkomst og rømning  



J. Samarbeid og medvirkning 

Det planlegges en ordinær medvirkningsprosess, med varsel om planoppstart og høringer jmfr 
Plan- og bygningsloven.  

K. Vurderingen av behov for konsekvensutredninger 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til kombinert formål bybebyggelse. Tiltaket er 
således i tråd med overordnet plan. Tiltaket er også av en størrelsesorden som ikke utløser krav 
til konsekvensutredning, jmfr vurderingskriteriene gitt i Forskrift om konsekvensutredning.  
 
 
 


