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INNLEDNING
Hensikten med notatet er å gi en fremstilling av de muligheter og utfordringer som arealinnspillene
reiser, og foreta en vurdering av hvilke innspill som anbefales tatt med i planforslaget. Notatet
vurderer innspillene opp mot overordnede mål og strategier for ønsket arealutvikling i kommunen.
Innspillene er gruppert geografisk og tematisk. Hvert arealinnspill har fått en selvstendig vurdering,
men er også vurdert opp mot de overordnede problemstillingene for det geografiske området de er en
del av.

OVERORDNEDE MÅL OG STRATEGIER
Løse byveksten gjennom en høyere andel boliger og arbeidsplasser
innenfor dagens byområde
Byvekst ”innenfra” gjennom transformasjon og fortetting innenfor dagens byområde er en
hovedstrategi for å oppnå en miljøvennlig vekst hvor det økte transportbehovet kan håndteres ved økt
bruk av kollektiv, sykkel og gange, samtidig som de særegne kvalitetene i Drammens bylandskap,
med nærhet til elva og fjorden, til marka, kulturlandskapet og jordbruksarealene ikke bygges ned. Det
skal særlige grunner til for å utvide byområdet. Da må de nye arealene løse utfordringer som ikke kan
løses innenfor eksisterende areal.
Samordnet areal- og transportutvikling
Drammen sentrum er Buskerudbyens viktigste kollektivknutepunkt. Gjennom Buskerudbyens arealog transportplanarbeid legges det opp til et fremtidsrettet miljøvennlig bytviklingsmønster som skal
legge grunnlag for at trafikkveksten skal håndteres gjennom økt bruk av kollektivtransport, sykling og
gange. Med en byvekst ”innenfra” skapes en mer kompakt by som bygger opp under
kollektivknutepunkt og kollektivtraséer, og legger til rette for kortere forbindelser for gående og
syklende. Arealinnspill som ligger utenfor dagens byggegrense kan vurderes dersom de bidrar til å
styrke eksisterende infrastruktur som skole, kollektiv- og handelstilbud.
Ta vare på landbruks-, natur- og friluftsarealer (LNF)
LNF-områdene er viktige for landbruksnæring, friluftsinteresser og for historisk dybde og
stedsidentitet gjennom opplevelsen av kulturlandskapet. I nasjonal sammenheng er det meste av dyrka
marka innenfor Drammen kommune av beste kvalitet, og det et sammenhengende kulturlandskapet har
også betydning for biodiversiteten i kommunen. Nedbygging av markaområder vil føre til at det blir
større avstand mellom eksisterende bebyggelse og friluftsområdene. Innspill som utfordrer LNFarealene må vurderes opp mot de samfunnsmessige fordelene de kan gi.
Legge til rette for variasjon i boligsammensetningen
Transformasjon, fortetting og nye boligområder gir mulighet til å supplere boligmangfoldet i bydelene,
byen og regionen. Boligvariasjonen har betydning for befolkningssammensetningen i byen og
bydelene. Arealinnspill som kan bidra til økt boligmangfold må vurderes opp mot målet om vekst
innenfra.
Legge til rette for en arbeidsplassvekst som samsvarer med befolkingsveksten
Drammen har godt med plass til å ta i mot vekst innen mindre arealkrevende virksomheter som kontor,
detaljhandel og tjenesteyting. Derimot er det begrenset med areal til å ta imot den forventede veksten
innen arealkrevende virksomheter som større industri/lager- og logistikkbedrifter innenfor dagens
næringsarealer. Drammen har områder knyttet til E18 som er godt egnet for arealkrevende
virksomheter, men disse områdene er konfliktfylte pga natur- og landbruksverdier. Det pågår et arbeid
gjennom Buskerudbyen for å se på hvor arealkrevende virksomheter best kan plasseres i regionen.

Sikre og videreutvikle omgivelseskvaliteter – grønt, uterom
Byggehøyder og uteromsnormer
Kommunedelplan for Sentrum fra 2006 er en gjennomarbeidet plan for bevaring og utvikling innenfor
området med kvartalsbebyggelse fra byplanen fra 1866, samt Grønland. Det er et betydelig utviklings-
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og fortettingspotensial innenfor Sentrumsplanens rammer. Sentrumsplanområdet har smale gater og
grunne kvartaler. En ytterligere økning av utnyttelsesgrad og byggehøyde vil gi betydelige
utfordringer med tanke på dagslysforhold, uterom og omgivelseskvalitet.
For å bygge opp under jernbanestasjonen og bussterminalen på Strømsø kan det vurderes økte
byggehøyder i tilknytning til Strømsø torg og Høgskolen/Papirbredden. Eventuelle økte byggehøyder
vil måtte sees i sammenheng med økte krav til uterom.
Sikre og videreutvikle byrom – urbane og grønne
Når byen vokser øker bruken av eksisterende struktur av parker, lekeplasser, aktivitets- og
rekreasjonsområder og skaper behov for flere byrom – urbane og grønne, som kan sikre at byen
utvikles med kvalitet for sine innbyggere. For å sikre at det fremtidige behovet for aktivitetsmøteplasser og rekreasjonsarenaer dekkes, må dagens blågrønne struktur ivaretas og utvikles.
Innspillene vurderes ut fra om de kan bidra til å skape nye byrom, grøntforbindelser og parker, eller
innebærer nedbygging av eksisterende blågrønne kvaliteter.

Legge til rette for et balansert handels- og servicetilbud
Drammen har en etablert handel og senterstruktur med funksjonsdeling mellom sentrum, bydelssentre
og områder for regional storhandel. Bragernes og Strømsø sentrum skal være hovedsenter for handel
og service, kontorarbeidsplasser og kulturanlegg. Et levende bysentrum med et stort og mangfoldig
tilbud er viktig for Drammens og regionens attraktivitet. Velfungerende bydelssentre kan bidra til
mindre bilkjøring, både i form av kortere bilturer og at flere går og sykler. Arealinnspill som ikke
bygger opp under den eksisterende strukturen vil kunne forstyrre balansen i tilbudet, ødelegge
forutsigbarhet for eksisterende næringsdrivende, og skape uheldig økning i biltrafikken.
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INNSPILL
GULSKOGEN - VEST
Nye innspill

Boligområde
i gjeldende
arealde

De vestligste områdene av Gulskogen er i dag jordbruksmark. Disse LNF- områdene ligger tett opp
mot sentrum og har av den grunn fått stort press mht. omdisponering av LNF til bolig. De marine
sedimentene gjør marka av beste kvalitet mht. landbruksdrift og er det siste området i bybåndet hvor
kulturlandskapet fremdeles strekker seg fra elv til mark.
VURDERINGER
Kommunen jobber sammen med Block Watne og andre grunneiere i området for å se på hvordan
utbygging på Gulskogen vest kan være med på å utvikle et variert boilgtilbud i Gulskogen bydel
spesielt, og Drammen by generelt. En undergang under Jernbanen som forbinder Gulskogen vest med
Nedre Eiker veg vil være svært viktig for trafikkmønster i Gulskogen bydel og koblingen av bydelen
på nord og sørsiden av jernbanesporet, En slik forbindelse vil være en forutsetning for realisering av
planene.
På Gulskogen er det i tillegg prosesser i gang for Sundland, Gulskogen nord og for Gulskogen vest
som allerede ligger inne i gjeldende arealdel. Disse områdene, sammen med øvrige
transformasjonsområder i bybåndet utgjør et betydelig potensial for utvikling av boliger og næring.
I gjeldende arealdel ble det lagt inn en forholdsvis smal stripe med framtidig boligområde (mørk gul
på kart over) i skogskråningen nedenfor E134 og ovenfor dyrket mark på Stormoen. Denne stripa med
utbyggingsområde er så smal at den i seg selv gir et minimalt utbyggingspotensial (byggegrense mot
riksvei, støyutfordringer, interne veier, terrengutslag m.v.). Ved utvikling av Gulskogen vest er det
svært viktig at områdene ses i sammenheng slik at det kan utarbeides gode løsninger for blant annet
kollektivbetjening, sammensetning av boligtyper og aktivitets- og rekreasjonsområder. Det gir også en
mulighet for at eksisterende boligområde på Pukerud kan kobles til ny undergang. Boligområdet opp
mot E134 som allerede ligger inne i arealdelen, bør ses i sammenheng med utvikling av resten av
området slik at man ikke begrenser muligheten for en helhetlig og god utvikling av områdene mellom
elva og skogen.
Gulskogen vest-området kan på kort sikt utvikles og være med på å finansiere undergang under
jernbanen og tilføre byen nye boliger. På lang sikt kan området kunne få en utfyllende rolle mht.
bolig-, grønt- og rekreasjonstilbudet i bydelen som helhet. Arealbruken innenfor eksisterende
transformasjonsområder er ennå ikke avklart. Dersom man venter med å endre arealformål på disse
LNF-områdene, vil det være lettere å si noe om hvordan man kan supplere og utfylle tilbudet i
bydelen.
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Utvikling av uberørt mark er som regel enklere og raskere å gjennomføre enn transformasjon av
allerede bebygde arealer, men går på bekostning av verdifull matjord og verdifullt kulturlandskap. Ved
å holde igjen disse arealene vil det gi større trykk på eksisterende transformasjonsområder innenfor
allerede avsatt arealer, og man sikrer arealreserver til senere tid.
Dersom man skulle vurdere å endre dagens arealformål fra LNF til bolig i dette området anbefales det
at de ses i sammenheng med eksisterende ubebygde boligområder på Stormoen, og at områdene
samlet inngår i en helhetlig områdeplan.

Feltnavn:

1. Pukerud vest

Dagens
arealbruksformål:

LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Asplan Viak
AS):

Bolig

Vurdering:

Anbefaling:

Ca 110 daa
70 - 120
En ser for seg
området utbygd med
en blandet bebyggelse; eneboliger,
rekkehus/kjedehus og
kanskje noe terrassert
bebyggelse der hvor
terrenget gir mulighet
for det.
Bygger ned fruktbare landbruksarealer (ca 20
 Kan bidra til å styrke kollektivbetjening
daa).
 Kan bidra til å sikre ny undergang under
Historiske spor i landskapet fjernes
jernbanesporet som kobler bydelen i nord og sør
Den grønne koblingen mellom ås og elv
 Kan bli en naturlig utvidelse av bybåndet
reduseres
vestover
Rådmannen anbefaler at område legges inn i en ny områdeplan for Gulskogen vest for å sikre en helhetlig
utvikling for denne delen av Gulskogen. En ny områdeplan for Gulskogen vest vil gi forutsigbarhet for
utbyggere med hensyn på infrastruktur, utbyggingsomfang og utbyggingstakt.. Området avsettes til
transformasjonsområde med plankrav.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

2. Pukerud Sør
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Erling
Haraldstad m.fl.):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca 10 daa
Ønsker omdisponert fra
LNF til bolig i et
område mellom
eksisterende
boligområde på
Pukerud og E134.

Bygger ned eksisterende grønnstruktur som i dag
utgjør en buffer mot E134
Støyutsatt opp mot E134
Boliger blir liggende nordvendt med lite sol

Kan bidra til å styrke kollektivbetjening
Kan bidra til å sikre ny undergang under
jernbanesporet som kobler bydelen i nord og sør
 Kan bli en naturlig utvidelse av bybåndet
vestover
Rådmannen anbefaler at område legges inn i en ny områdeplan for Gulskogen vest for å sikre en helhetlig
utvikling for denne delen av Gulskogen. En ny områdeplan for Gulskogen vest vil gi forutsigbarhet for
utbyggere med hensyn på infrastruktur, utbyggingsomfang og utbyggingstakt. Området avsettes til
transformasjonsområde med plankrav.

Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

3. Stormoen
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse (Solli
Arkitekter AS):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:




Ca 135 daa
Ønsker endret arealbruk fra LNF til bolig.
Området er flatt og
solrikt og vel egnet til
boligformål. Den del
av Stormoen gård,
som ligger mellom
Jernbanen og Øvre
Eikervei skal
beholdes som
jordbruksområde.

Bygger ned fruktbar landbruksarealer (ca 130
 Kan bidra til å styrke kollektivbetjening
daa).
 Kan bidra til å sikre ny undergang under
Historiske spor i landskapet fjernes
jernbanesporet som kobler bydelen i nord og sør
Den grønne koblingen mellom ås og elv
 Kan bli en naturlig utvidelse av bybåndet
reduseres
vestover
Rådmannen anbefaler at område legges inn i en ny områdeplan for Gulskogen vest for å sikre en helhetlig
utvikling for denne delen av Gulskogen. En ny områdeplan for Gulskogen vest vil gi forutsigbarhet for
utbyggere med hensyn på infrastruktur, utbyggingsomfang og utbyggingstakt. Området avsettes til
transformasjonsområde med plankrav.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

4. Stormoen nord
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse:

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca 25 daa
Endret arealbruk fra
LNF (dyrka mark) til
bolig. Mellom Øvre
Eikervei og
Drammenselva.

Bygger ned fruktbar landbruksarealer (ca 18 daa).
Historiske spor i landskapet fjernes
Den grønne koblingen mellom ås og elv
reduseres




Kan bidra til å styrke kollektivbetjening
Kan bli en naturlig utvidelse av bybåndet
vestover.
 Vil gi mulighet for videre utvikling av friområdet
langs elva
Rådmannen anbefaler at område legges inn i en ny områdeplan for Gulskogen vest for å sikre en helhetlig
utvikling for denne delen av Gulskogen. En ny områdeplan for Gulskogen vest vil gi forutsigbarhet for
utbyggere med hensyn på infrastruktur, utbyggingsomfang og utbyggingstakt. Området avsettes til
transformasjonsområde med plankrav.
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GULSKOGEN – MIDTRE
Arealet ligger lengst vest i næringsområdet som strekker seg fra Rødgata til Stormoen.
VURDERING
Det har adkomst fra Øvre Eikervei som i dag er en veistrekning med dårlig standard, spesielt for
gående og syklende, noe som gir trafikksikkerhetsutfordringer. Området har også dårlig
kollektivdekning.
Gulskogen senter og nærings- og handelsområdene omkring dekker bydelens behov for
detaljvarehandel. Ved en eventuell utvikling av LNF-områdene på Gulskogen vest til boliger, vil det
på lang sikt være muligheter for et behov med økning i detaljvarehandelen. Lokalisering av en
eventuell dagligvare/detaljhandel bør tas stilling til i sammenheng med områdeplan for Gulskogen
vest.
Det foreslåtte områdets størrelse innebærer at det vil være rom for å etablere et betydelig
handelskonsept innefor arealet dersom alt skulle reguleres til handel. Dette gir utfordringer med
hensyn til de ovenfor nevnte problemstillinger.
Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

5. Stormoen Øst
Næring

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Antall boliger:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Arkitektkontoret
K16 AS):

Forretning/Detaljhandel

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca. 11 daa
0
Området er ikke regulert, men
dekket av gjeldene
kommuneplan der det er avsatt
som ”eksisterende
næringsområde”. Vårt innspill
går på å kunne utvide formålet
til også å dekke funksjoner som
detaljhandel/dagligvare.
Gulskogen har en overdekning av
detaljvarehandel i dag
Ytterligere økning i detaljvarehandel vil gi
utfordring for senterstruktur
Gulskogen senter ligger innen 5 minutters
sykkelavstand til nye boligområder på Gulskogen
Vest.
Næringslivet har behov for forutsigbarhet, og at
en viss mengde næringsareal fortsatt er avsatt til
næringsformål og kun det.
Dårlig standard på eksisterende veisystem
Dårlig trafikksikkerhet for gående og syklende
langs Øvre Eikervei
Rådmannen anbefaler å fastholde dagens arealformål.



Vil gi en økning i handelstilbudet
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GULSKOGEN – NORD

Gulskogen nord består i stor grad av næringsarealer som står overfor transformasjon/omdanning. Det
finnes mye foretningsvirksomhet i bydelen, og jernbanestasjonen er et viktig knutepunkt i bydelen.
Jernbanesporet med Sundland utgjør en stor barriere mot de sørlige områdene av Gulskogen.
VURDERING
Jernbanen er et viktig knutepunkt for bydelen. Rundt knutepunkt kan det være fordelaktig med
etablering av arbeidsplassintensive virksomheter som for eksempel kontor- og tjenesteytende
virksomhet. Jernbanesporet utgjør en betydelig barriere for bydelen, og krysningspunktene for disse
blir svært viktige.
Bydelen har behov for økt skolekapasitet. Dette behovet vil øke i takt med boligutviklingen. Utvidelse
av Rødskog skole er ett av de aktuelle alternativene., Veksten i bydelen tilsier også at eksisterende
idrettanlegg bør sikres og videreutvikles. Utvikling av skole og idrettsfunksjoner må ses i
sammenheng, og en eventuell ny flerbrukshall bør bygge opp under skolene som nærmiljøanlegg for
bydelen uten at dette går på bekostning av dagens leke- og aktivitetsareal.
Store deler av Gulskogen diskuteres nå som fremtidig byutviklingområde. Innspillene i dette området
ligger innenfor planavgrensningen for det pågående arbeidet med områdeplan for Gulskogen nord. Det
arbeides i denne sammenheng med en disposisjonsplan for Gulskogen nord-området.
Ved å se innspillene og områdene rundt i sammenheng vil det være lettere å skape gode løsninger både
for infrastruktur, offentlig tjenesteyting, aktivitet og rekreasjon.
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Feltnavn:

6. Lie Høvleri

Dagens

Næring

arealbruksformål:
Foreslått

Bolig/Næring

areabruksformål:
Størrelse:

Ca 28 daa

Antall boliger:

Ikke anslått

Forslagsstillers
beskrivelse
(Halvorsen &
Reine AS):

Primært ønskes det at
eiendommene legger til rette for
boligbebyggelse. Boliger vil
kunne anlegges over hele
planområdet, men det kan også
tenkes at hovedtyngden av
boliger bør plasseres lengst vest
på eiendommen. Da kan evt.
Sees på muligheten for mer
konsentrert utbygging rundt
stasjonsområdet i øst.
Alternative formål kan være:
Forretning, kontor,
tjenesteyting, parkeringshus,
hotell, planskilt overgang,
jernbaneareal.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Boliger ved jernbanelinjen vil bli støyutsatt
 Utvikling av tomten vil gi mulighet for bedre
En formålsendring vil medføre tap av
utforming av stasjonsområdet.
næringsareal i kommunen
Ved å ta stilling til endelig arealbruk nå, mister
man mulighet for å se området i sammenheng
med tilgrensende transformasjonsområder
Avklaring av fremtidig jernbaneareal bør
foreligge før arealbruken av området fastlegges
Rådmannen anbefaler å utrede arealbruken i området gjennom en helhetlig plan for Gulskogen nord. Området
avsettes til transformasjonsområde med plankrav.
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Feltnavn:

7. Øvre Eikervei 14

Dagens

Næring

arealbruksformål:
Foreslått

Bolig/Næring

areabruksformål:
Størrelse:

Ca 15 daa

Antall boliger:

Ikke anslått

Forslagsstillers
beskrivelse
(Vardar
Eiendom):

Ønsker å få endret formålet slik
at vi har størst mulig
fleksibilitet i forhold om
eiendommen kan utvikles og
benyttes til enten mer
næringseiendom, boliger, eller
en kombinasjon av disse
mulighetene.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ved å ta stilling til arealbruken nå, mister man
 Utvikling av tomta kan muliggjøre en
mulighet for å se området i sammenheng med
videreutvikling av elveparken
tilgrensende transformasjonsområder
 Kan gi et tilskudd av attraktive boliger
En formålsendring vil medføre tap av
næringsareal i kommunen
Arealet grenser til Landfalløybrua. Det foreligger
ikke konkrete planer for oppgradering av broa,
men det er et klart behov for en bedre forbindelse
for alle trafikantgrupper allerede nå.
Rådmannen anbefaler å utrede arealbruken i området gjennom en helhetlig plan for Gulskogen nord. Området
avsettes til transformasjonsområde med plankrav. Området avsettes til transformasjonsområde med plankrav.
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Feltnavn:

8. Lyche

Dagens

Næring

arealbruksformål:
Foreslått
areabruksformål:

Blandet formål (hovedsakelig
bolig)

Størrelse:

Ca 240 daa

Antall boliger:

Ca. 2000

Forslagsstillers
beskrivelse
(Harald Lyche
Holding AS):

Utvikling av områdene
forutsetter en byplanstrategi
som sikrer langsiktig utvikling
og fleksibel endring over tid.
Kan tillates relativt høy
utnyttelse dersom de enkelte
utbyggingstrinn og prosjekter er
bærekraftige i forhold til urbane
kvaliteter, ressurser og
energibruk.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ved å ta stilling til arealbruken nå, mister man
 Utvikling av tomta kan muliggjøre en
mulighet for å se området i sammenheng med
videreutvikling av elveparken med park- og
tilgrensende transformasjonsområder
møteplasser
En formålsendring vil medføre tap av
 Kan gi et tilskudd av attraktive boliger
næringsareal i kommunen
Rådmannen anbefaler å utrede arealbruken i området gjennom en helhetlig plan for Gulskogen nord. Området
avsettes til transformasjonsområde med plankrav. Området avsettes til transformasjonsområde med plankrav.
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MARKA MELLOM BYBÅNDET OG KONNERUD

Mellom Strømsø og Konnerud ligger Strømsåsen med blant annet Haukås, Haukåsløypa og
Gamlebakken som et viktig rekreasjonsområde, og som en viktig del av de grønne åsene som omgir
byen. I dette området er det foreslått store områder til boligbebyggelse.
Hovedgrepet i Bystrategien er utvikling, fortetting og transformasjon i og av bybåndet, og bevaring,
sikring og utvikling av rekreasjonsmulighetene da disse blir enda viktigere med kommende
befolkningsøkning.
VURDERINGER
Grensene mot marka har en viktig funksjon for å sikre det bynære friluftslivet med nærhet til marka
for byens innbyggere for rekreasjon og aktivitet. Sett fra byen er marka med på å ramme byen inn. De
grønne åsene er karakteristiske for Drammen og har bidratt til byens omdømme som ”en tett,
mangfoldig og levende by i et vakkert landskap” (fra Naturbania, Kommuneplan for Drammen 20072018). Konnerud har ligget som en bydel ”i skogen” hvor innbyggerne har nærhet til de
omkringliggende markaområdene, og idrett og friluftsliv har vært dominerende identitets- og
miljøfaktorer for bydelen.
I store deler av Drammen er avstanden mellom elv og mark relativt kort (ca 1km), noe som sikrer en
god tilgjengelighet til marka og elva som aktivitets- og rekreasjonsarenaer for befolkningen. For
Strømsø/Rundtom/Tangen er avstanden større (opp mot 2km) og terrenget relativt bratt. Dette gjør
avstanden til marka sårbar da økt avstand vil svekke tilgjengeligheten. Når marka stadig krympes
minsker arealet for utøvelse av bynært og lavterskel friluftsliv. Drammen og Omegn turistforenings
arbeid med Blektjernhytta og områdene omkring har vist hvor viktige og populære slike bynære
markaområder er.
Byens grønne åssider er attraktive for boligutvikling og kan gi eksklusive og attraktive boliger for
byen. Ved å fastholde på grensen mot marka gjennom lang tid, har kommunen opprettholdt en
forutsigbarhet i forhold til avgrensningen mellom byggesonen og marka. Denne vil brytes dersom man
legger inn nye områder utenfor dagens grense mot marka. I tillegg vil man svekke innbyggernes
tilgjengelighet til lavterskel rekreasjons- og aktivitetsområder i nærheten av der de bor. Byens grønne
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åser vil bygges ned, og man vil få utfordringer med å betjene hele byen effektivt med kollektivt og
miljøvennlig transporttilbud.
Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

9. Gamlebakken
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse (Haug
Landskap AS):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca 3,4 daa
Ca 5
Mindre areal (3,4 daa)
ønskes endret fra LNF til
bolig. Hensikten er å
bygge 2-3 eneboliger og
en tomannsbolig på
eiendommen.

Utfordrer landskapsbildet med elvebyen mellom
de grønne åsene
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
avgrensing mellom byggesone og marka
Medfører flytting av grensen mellom bolig og
LNF / grensen mot de bynære markaområdene
Viktig innfallsport til marka ved Gamlebakken
Eksisterende veisystem er ikke dimensjonert for
økt utbygging. Terrenget er svært bratt, og
tilgjengeligheten via eksisterende veier er
tilsvarende bratt
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF



Boligutvikling med sentrumsnær beliggenhet
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

10. Strøm skog
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Arkitekt Arne A.
Hauger):

Bolig eller sykehus

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca 450 daa
Ca 700
Forslaget innebærer
mulighet for cirka 700
boenheter med varierende
størrelser og typer på et
samlet areal for boliger på
cirka 450 daa.

Bygger ned store markaområder
Reduserer nærrekreasjonsmuligheter for
eksisterende boligområder og for byen
Utfordrer landskapsbildet med elvebyen mellom
de grønne åsene
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
avgrensing mellom byggesone og marka
Blir liggende et godt stykke unna kollektivtraseen
i Konnerudgata. Tungt å kollektivbetjene og stor
høydeforskjell for gående/syklende.
Naturbase viser at det er viktige naturtyper i
området: Områdenavn: Haukås. Naturtype:
Kalkskog
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF



Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
kommunen.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

11. Almedalsveien
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Habitatus AS):

LNF med spredt
boligbebyggelse
Ca 7 daa
Ca 7
Ønsker at hytter i marka,
langs Alemdalsveien (LNF)
bør kunne omdisponeres. Og
at eiendommer fradelt til
boligformål/byggetomter etter
en utparselleringsplan av
1941 skal kunne brukes til
boligbebyggelse, ved å tillate
spredt boligbebyggelse i LNF.
Dette gjelder langs
Almedalsveien på Konnerud
(7 eiendommer).

Vurdering:

-

Utdypende
kommentar:

Bygger ned store markaområder
 Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
Viktig innfallsport til marka fra omkringliggende
kommunen.
boligområder
Reduserer nærrekreasjonsmuligheter for
eksisterende boligområder
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
avgrensing mellom byggesone og marka
Tungt å kollektivbetjene
Naturbase viser at det er viktige naturtyper i
området: Områdenavn: Haukås. Naturtype:
Kalkskog
I motsetning til hyttene langs Stubberudveien som ligger i et historisk kulturlandskap og opp gjennom tidene har
blitt brukt som både boliger og hytter i tilknyting til dette, er hyttene i Almedalsskogen markahytter i likhet med
hyttene rundt Landfallstjern og Tverken mv. Det er også flere hytter i Drammen som ligger i marka og har trasé
som er kjørbar eller som kan bli kjørbar med forholdsvis lite innsats, bl.a. rundt Landfalltjern.
Det er også flere eksempler på at eiendommer fradelt for mange år siden til ulike formål i dag ikke kan bebygges
p.g.a. nyere kommuneplan.

Anbefaling:

Gjeldende plan hindrer ikke bruk av bygninger til den bruk som er lovlig etablert.
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF. Det anbefales en prosess der man går videre med en dialog
om enkelte av de berørte eiendommene.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

12. Drafnkollen
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Salutaris
Eiendom AS):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca 73 daa
Ca 100
Arealet avsattes til
byggeområde for
boligformål med
tilhørende anlegg.
Omdisponeres fra
LNF til boligformål.

Ligger i forlengelsen av Byaksen (Grøntakse
Marienlyst-Bikkjestykket, Austadjordet)
Bygger ned markaområder
Utfordrer landskapsbildet med elvebyen mellom
de grønne åsene
Viktig innfallsport til marka fra omkringliggende
boligområder
Reduserer nærrekreasjonsmuligheter for
eksisterende boligområder
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
avgrensing mellom byggesone og marka
Tungt å kollektivbetjene og stor høydeforskjell
for gående/syklende.
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF



Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
kommunen
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

40. Fjell øvre
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Drammen
kommune/Fjell
2020):

Bolig

Vurdering:

-

Utdypende
kommentar:

Ca 70 daa
I saken ”FJELL 2020 –
OMRÅDEUTVIKLING” ble det
vedtatt at man ved
rullering av arealdelen
skulle se på: ”Eventuell
etablering av nye
boliger i område for
LNF.”

Bygger ned markaområder
Viktig innfallsport til marka fra omkringliggende
boligområder
Reduserer nærrekreasjonsmuligheter for
eksisterende boligområder
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
avgrensing mellom byggesone og marka



Fjell 2020 har vist det er et stort behov for nye
boligtyper her. Foreslått arealbruksendring kan gi
et tilskudd til boligsammensetningen
 Ligger tett på kollektivtrase med god hyppighet.
 Boligområdet Gjerpenkollen kobles sammen med
bebyggelsen på Austad / Fjell
 Tilgjengeligheten til markaområdene vil i liten
grad reduseres
Boligområdet Gjerpenkollen ligger i dag ”utenfor” byggesonen på den måte at den naturlig ikke henger sammen
med resten av bydelen. Ved å legge et boligområde mellom Gjepenkollen og Galterud ungdomsskole, bindes
bebyggelsen bedre sammen og man får et tydelig og marker skille mot omkringliggende LNF-områder, både
jordbruket/kulturlandskapet og skogen/marka.
Gjennom Fjell 2020 har man dokumentert et spesielt behov for denne bydelen for en mer utfyllende
boligsammensetning, da området/bydelen har et mer ensidig sammensatt utvalg av boligtyper (enebolig /
leilighet). Området gir en mulighet for å etablere nye boligtyper på Fjell.
Inngangen til marka går mellom Galterud skole og det foreslåtte boligområdet, og vil bli viktig å sikre og styrke
i den videre prosessen.

Anbefaling:

Rådmannen anbefaler at området legges inn som nytt boligområde
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

41. Gjerpen
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse (Eva
og Sverre Sand):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca 235-250 daa
Primært på
oversiden av veien,
med lite drivverdig
skog og ikke noe
dyrka mark. 235250 mål med enebolig, rekkehus og
terrassehus.

Bygger ned markaområder
Eksponert mot Kobbervikdalen.
Ligger utenfor ”byen” og vil medføre
byspredning
Vil være vanskelig å oppnå god kollektivdekning
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
avgrensing mellom byggesone og marka
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF



Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
kommunen.
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SUNDHAUGEN
Sundhaugen ligger mellom Strømsø sentrum og Gulskogen Nord/ Sundland. Området ligger på kanten
av morenen. På Sundhaugen finnes kulturminnemiljøer, inkludert Strømsgodset kirke. Mot Grønland i
øst grenser området mot større næringsareal. Området ligger i umiddelbar nærhet til elvepromenaden
mellom sentrum og Gulskogen.
VURDERING
Det er fattet to politiske vedtak i formannskapet tidligere, i 2007 og 2010. I 2010 anbefalte
formannskapet at området ble regulert til bolig og næring med strøksbetjenende butikk som ikke skulle
overstige 100 m2. Bakgrunnen for vedtaket var hovedsakelig trafikkproblematikk knyttet til
veibelastning, av- og påkjøring og støy.
Forslagstiller viser til at det er mangel på dagligvare i området.
Grønland har i dag god dekning, det finnes dagligvare ved Øvre sund på Bragernes-siden, og det er
god dekning av detalj- og dagligvarehandel på Gulskogen. Ved vesentlig utbygging av områdene på
Gulskogen Nord og Sundland bør behovet for detaljvarehandel vurderes. Arealbruken for disse
områdene er foreløpig ikke satt, og man vet lite om hvilke behov disse områdene vil utløse. En
eventuell etablering av detaljvarehandel i området ved Sundhaugen kan vise seg mer aktuelt på senere
tidspunkt.
Inkludering av området innenfor sentrumsavgrensningen vil ikke endre plansituasjonen for området
når det gjelder muligheten av å etablere en større dagligvarebutikk. Dette med utgangspunkt i ovenfor
nevnte utfordringer knyttet til trafikk og av- og påstigning. Ny kommuneplan foreslår endringer i
støyregime som vil medføre en endring i sentrumsområdet støysone til også å inkludere Sundhaugen.

Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

13. Sundhaugen Øst
Bybebyggelse (men ligger
utenfor sentrumsavgrensning)

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Antall boliger:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Halvorsen og
Reine AS):

Bybebyggelse (innenfor
sentrumsavgrensningen)
Ca 12 daa
Ikke anslått
Dersom eier skal bygge ut
tomta i egenregi fordrer dette at
det kan anlegges en butikk på
ikke mindre enn 1500 m2 helst
opp mot 3000 m2 med
tilhørende parkeringsanlegg.
Boliger er også fremdeles viktig
å kunne inkorporere. Ønsker at
sentrumsplanens grenser
utvides for å omfatte området.

Vurdering:

Dårlig kollektivdekning
 Vil øke handelstilbudet for området / byen
Økt trafikkbelastning
Dårlig tilgjengelighet for gående og syklende
Kan bli konkurrent til sentrumshandelen
Rådmannen anbefaler å beholde arealbruksformålet som i dag

Anbefaling:
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SENTRUMSOMRÅDENE PÅ STRØMSØ OG BRAGERNES
Sentrumsplanområdet på både Bragernes og Strømsø preges av de gamle kvartalsplanene, og har et
historisk byggingsmiljø og en tydelig gate- og byromsstruktur.
VURDERING
I utarbeidelsen av Sentrumsplanen satte man høyder ut i fra gatesnitt, bredder på kvartaler, lys og
solforhold, hensyn til eksisterende bymiljø samt generelle by- og bokvaliteter. Innspillene innefor
sentrumsplanen utfordrer sentrumsplanens høydebestemmelser og krav til uteoppholdsareal.
Å gå ut over sentrumsplanens høyder har konsekvenser for omgivelsene – både for solforhold,
bokvalitet, byform, bylandskap og bystruktur. Sentrumsplanens bestemmelser om høyder og utearealer
er gjennomtenkt for å gi et forutsigbart balansepunkt mellom kvalitet (uterom, sol, lys) og kvantitet
(høyder/utnyttelse). Planen har allerede lave krav til uteoppholdsareal, noe som gjør det utfordrende
for bomiljø og mangfold i befolkningen i sentrum dersom uteoppholdsarealene skulle reduseres
ytterligere. Enkeltbestemmelser i Sentrumsplanen kan utfordres gjennom reguleringsplan. Det er
mulig å fravike enkelte minimumskrav (for eksempel parkering), og maksimumskrav (for eksempel
høyder) der det vurderes å veie opp for ulempene ved tilførsel av kvaliteter (gjerne knyttet til
uterom/byrom).
Høyhus kan ha store konsekvenser for omgivelsene (solforhold, luft- og vindforhold, opplevelsen av
gater og byrom mv). Muligheter og konsekvenser av større høyder (30-45m) vurderes nærmere for
eventuelle reguleringsplaner.
Skoler i bymiljø bringer myldrende folkeliv til sentrumsområder. I Drammen har sentrumsskolene har
over tid blitt flyttet ut til bydelene. Områdeplan for Marienlyst og øvrig transformasjon og fortetting i
sentrumsområdene gir stadig befolkningsvekst. Sentrumsnære skoler er derfor presset på kapasitet, og
det ligger i dag få arealer som er avsatt til offentlig formål i sentrum.
Kommunens parkeringsvedtekter revideres som en del av kommuneplanens arealdel og det skal
utarbeides nye parkeringsbestemmelser til planen. Redusering av parkeringskrav og gjeninnføring av
frikjøpsordning er to sentrale tema som vurderes i de nye bestemmelsene.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

14. Globusgården
Senterområde

Foreslått
areabruksformål:

Senterområde:
Forretning, kontor,
hotell, galleri,
konferansesenter,
restaurant og bolig.
130-170
Planforutsetningene
for området må endres
slik at
multifunksjonshuset
”Tellus” kan oppføres
med ønsket
byggehøyde:
37 etasjer / ca 120m.
Alternativt 21 -29
etasjer /ca 72-97m.

Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Strømsø Torg
Eiendom AS):

Vurdering:

Anbefaling:

Vil ha store konsekvenser omgivelsene – både
 Nye tilskudd til boliger og næringsvirksomhet i
byrommene Strømsø torg og Torgeir Vraas plass
sentrum
og nærings- og boligbyggene omkring
 Fortetting nært til byens største
Vil ha konsekvenser for Drammens helhetlige
kollektivknutepunkt
byform, dermed også på oppfatningen av selve
dalrommet så vel som både lokal og overordnet
opplevelse av Byaksen,
Utfordrer krav til uteoppholdsareal for boliger
Utfordrer hensynet til kulturminnevernet
Rådmannen anbefaler ikke at endring av arealformål gjennomføres nå.
-
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

15. Schultzgate 40
Sentrumsområde

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Antall boliger:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Halvorsen og
Reine AS):

Sentrumsområde, men økt
utnytting.
Ca 0,7 daa
Ikke anslått
Felles innspill 15., 16., 17., 20.,
21.:
Intensjonen bak innspillet, er et
ønske om større rom for
utvikling av sentrale,
inneklemte tomter. Ved større
frihet til å bygge i høyden ved
dokumenterte, gode kvaliteter,
samtidig som det kan reduseres
på parkeringskravet, vil det
kunne skapes gode prosjekter
som er realiserbare.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Utfordrer krav til uteoppholdsareal for boliger
 Fortetting ved innfillprosjekter er ønskelig for å
Kan få konsekvenser for omgivelsene – byrom,
utnytte ledige tomter i sentrum
gaterom og omkringliggende bebyggelse
 Nye tilskudd til boliger og næringsvirksomhet i
Ligger i et område med mye verneverdig
sentrum
bebyggelse
 Bygger opp under knutepunkt
Rådmannen anbefaler ikke å endre høydebestemmelser i Sentrumsplanen. Parkeringskrav foreslås justert i
forslag til ny arealdel. I en reguleringsplan vil totalt volum veies opp mot andre kvaliteter.

Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

16. Tollbugata 26
Bybebyggelse

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Antall boliger:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Halvorsen og
Reine AS):

Bybebyggelse, men økt
utnytting.
Ca 2,2 daa
Ikke anslått
Felles innspill 15., 16., 17., 20.,
21.:
Intensjonen bak innspillet, er et
ønske om større rom for
utvikling av sentrale,
inneklemte tomter. Ved større
frihet til å bygge i høyden ved
dokumenterte, gode kvaliteter,
samtidig som det kan reduseres
på parkeringskravet, vil det
kunne skapes gode prosjekter
som er realiserbare.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
 Fortetting ved innfillprosjekter er ønskelig for å
rammer innenfor sentrumsplanen
utnytte ledige tomter i sentrum
Utfordrer krav til uteoppholdsareal for boliger
 Nye tilskudd til boliger og næringsvirksomhet i
Kan få konsekvenser for omgivelsene – byrom,
sentrum
gaterom og omkringliggende bebyggelse
 Bygger opp under knutepunkt
Ligger i et område med mye verneverdig
bebyggelse
Rådmannen anbefaler ikke å endre høydebestemmelser i Sentrumsplanen. Parkeringskrav foreslås justert i
forslag til ny arealdel. I en reguleringsplan vil totalt volum veies opp mot andre kvaliteter.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

17. Dr. Hansteinsgate 14
Bybebyggelse

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Antall boliger:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Halvorsen og
Reine AS):

Bybebyggelse, men økt
utnytting.
Ca 1,3 daa
Ikke anslått
Felles innspill 15., 16., 17., 20.,
21.:
Intensjonen bak innspillet, er et
ønske om større rom for
utvikling av sentrale,
inneklemte tomter. Ved større
frihet til å bygge i høyden ved
dokumenterte, gode kvaliteter,
samtidig som det kan reduseres
på parkeringskravet, vil det
kunne skapes gode prosjekter
som er realiserbare.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
 Fortetting ved innfillprosjekter er ønskelig for å
rammer innenfor sentrumsplanen
utnytte ledige tomter i sentrum
Utfordrer krav til uteoppholdsareal for boliger
 Nye tilskudd til boliger og næringsvirksomhet i
Kan få konsekvenser for omgivelsene – byrom,
sentrum
gaterom og omkringliggende bebyggelse
 Bygger opp under knutepunkt
Ligger i et område med mye verneverdig
bebyggelse
Rådmannen anbefaler ikke å endre høydebestemmelser i Sentrumsplanen Parkeringskrav foreslås justert i
forslag til ny arealdel. I en reguleringsplan vil totalt volum veies opp mot andre kvaliteter.

Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

18. Strømsø VGS
Offentlig bebyggelse (skole)

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Antall boliger:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Halvorsen og
Reine AS):

Blandet bybebyggelse med
primært boliger.
Ca. 6,5 daa
Ikke anslått
Ønsker endring fra offentlig
bebyggelse (skole) til blandet
bybebyggelse med primært
boliger.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Behovet for offentlig areal til skole ell.

imøtekommes ikke
Deler av området er i dag avsatt til fremtidig park 
– denne tas ut ved formålsendring
Rådmannen anbefaler å beholde arealet til offentlig formål

Nye tilskudd til boliger og næringsvirksomhet i
sentrum
Bygger opp under knutepunkt
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:
Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Halvorsen og
Reine AS):

Vurdering:

Anbefaling:

20. Erik Børresens
allè 1
Bybebyggelse
Bybebyggelse, men
økt utnyttelse
Ca 1,1 daa
Ikke anslått
Felles innspill 15.,
16., 17., 20., 21.:
Intensjonen bak
innspillet, er et ønske
om større rom for
utvikling av sentrale,
inneklemte tomter.
Ved større frihet til å
bygge i høyden ved
dokumenterte, gode
kvaliteter, samtidig
som det kan reduseres
på parkeringskravet,
vil det kunne skapes
gode prosjekter som
er realiserbare.
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
 Fortetting ved innfillprosjekter er ønskelig for å
rammer innenfor sentrumsplanen
utnytte ledige tomter i sentrum
Utfordrer krav til uteoppholdsareal for boliger
 Nye tilskudd til boliger og næringsvirksomhet i
Kan få konsekvenser for omgivelsene – byrom,
sentrum
gaterom og omkringliggende bebyggelse
 Bygger opp under knutepunkt
Ligger i et område med mye verneverdig
bebyggelse
Rådmannen anbefaler ikke å endre høydebestemmelser i Sentrumsplanen Parkeringskrav foreslås justert i
forslag til ny arealdel. I en reguleringsplan vil totalt volum veies opp mot andre kvaliteter.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

21. Øvre Storgate 7
Bybebyggelse

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Halvorsen og
Reine AS):

Bybebyggelse, men
økt utnytting.
Ca. 0,6 daa
Ikke anslått
Felles innspill 15.,
16., 17., 20., 21.:
Intensjonen bak
innspillet, er et ønske
om større rom for
utvikling av sentrale,
inneklemte tomter.
Ved større frihet til å
bygge i høyden ved
dokumenterte, gode
kvaliteter, samtidig
som det kan reduseres
på parkeringskravet,
vil det kunne skapes
gode prosjekter som
er realiserbare.
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
 Fortetting ved innfillprosjekter er ønskelig for å
rammer innenfor sentrumsplanen
utnytte ledige tomter i sentrum
Utfordrer krav til uteoppholdsareal for boliger
 Nye tilskudd til boliger og næringsvirksomhet i
Kan få konsekvenser for omgivelsene – byrom,
sentrum
gaterom og omkringliggende bebyggelse
 Bygger opp under knutepunkt
Ligger i et område med mye verneverdig
bebyggelse
Rådmannen anbefaler ikke å endre høydebestemmelser i Sentrumsplanen Parkeringskrav foreslås justert i
forslag til ny arealdel.

Vurdering:

Anbefaling:

Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

22. Park hotell
Bybebyggelse

Foreslått
areabruksformål:

Sentrumsområde/
Bybebyggelse, men
med økt høyde
Ca 1, 5 daa
0
Park Hotell Drammen
KS har intensjoner om
etablering av et nytt
moderne hotell som
kan bygges som et
landemerke med
høyder opp mot 12
etasjer. Ved en slik
etablering ønskes det
nye bestemmelser og
retningslinjer som
tillater blant annet
økte høyder.
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
 Nye tilskudd til hotellvirksomhet i sentrum
rammer innenfor sentrumsplanen
 Bygger opp under knutepunkt
Kan få konsekvenser for omgivelsene – byrom,
gaterom og omkringliggende bebyggelse
Ligger innenfor bevaringsområde i
sentrumsplanen
Rådmannen anbefaler ikke å endre høydebestemmelser i Sentrumsplanen

Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Halvorsen og
Reine AS):

Vurdering:

Anbefaling:
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

19. Bangeløkka øst
Næring

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Antall boliger:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Halvorsen og
Reine AS):

Blandet formål

Vurdering:

-

Utdypende
kommentar:

Ca 50 daa
Ikke anslått
Ønsker å åpne for
reguleringsformål som også
omfatter bolig og offentlig
virksomhet. I tillegg ønskes det
å utvide handelsformål til andre
arealekstensive
handelskonsepter som eks.
sportsforetninger.

Området er svært godt egnet til arealkrevende
 Utvikling i området er etterlengtet
handel, og en formålsendring vil bety at
 Deler av området kan være egnet for
kommunen mister areal til denne type virksomhet
boligutvikling
En større utvikling av detaljhandel her vil
utfordre sentrumshandelen
Området er utsatt for støy og luftforurensning fra
Bangeløkkakrysset
Brandengen skole skal utvides og det er igangsatt regulering av deler av det innspilte området.
En utvidelse av definisjonen av arealkrevende handel til å omfatte sportsforetninger vil være i strid med regional
plan for handel, service og senterstruktur

Anbefaling:

En intensivering av området til arealkrevende handel vil fungere godt i forhold til områdets gode veitilknytning
og nærhet til befolkningskonsentrasjoner.
Rådmannen anbefaler at dagens formål beholdes
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MARIENLYST
Området er i dag avsatt til friområde idrett og inneholder friidrettsbane og Drammenshallen samt
kastefeltet i den nordlige enden.
VURDERING
Området er en del av byaksen som siden 1999 har vært satsningsområde i byutviklingen. En
arealbruksendring på området fordrer en utvikling som kommer allmennheten til gode og som kan
bidra med utfyllende tilbud av rekerasjons- og aktivitetsareal samt et alternativ i boligtilbudet for byen
og bydelen.
- Det pågår prosesser med områdeplan / reguleringsplan for Marienlyst. Foreliggende prosjektutkast
viser boligbebyggelse plassert inn mot Byaksen. Krysset Bjørnstjerne Bjørnsonsgate / Byaksen er
en viktig innfallsport til Marienlystområdet og knytter velbrukt turvei, Bikkjestykket og marka til
bykjernen.
Møtepunktet med Byaksen må håndteres slik at punktets identitet som innfallsport styrkes og
opplevelsen av offentlig og forhindringsfri tilgang til Marienlyst, samt en videre fortsettelse av
Byaksen understrekes.
Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

47. Marienlyst
Friområde

Foreslått
areabruksformål:

Blandet formål
bolig/næring/idrett/fri
område
60 daa
130-170
Hovedformål må
endres til blandet
formål slik at
etablering av bolig,
næring og
tjenesteyting tillates.

Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Marienlyst
Utvikling):

Vurdering:

Anbefaling:

-

Irreversibel nedbygging av offentlige
fellesarealer
Utfordrer offentligheten av området blant annet
ved opplevelse av private uteoppholdsarealer
Utfordrer byaksen

-

Gir mulighet for å tilføre nye offentlige arenaer
for lek og uorganisert aktivitet, herunder ny
multifunksjonshall og oppgradering av
aktivitetsgate /aktivitetspark som gjennom
effektiv arealutnyttelse og opparbeidelse med høy
kvalitet kan gi grunnlag for nye fellesgoder for
hele byen
Gir mulighet for tilførsel av nye urbane
boligtyper som utfyller dagens boligtilbud
Rådmannen anbefaler å avsette området til transformasjonsområde med plankrav.
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ÅSSIDEN – GRØNTSTRUKTUR
Åssiden er en bydel med stor andel boliger og et større næringsområde vest for travbanen lengst vest
mot Nedre Eiker kommune. Den grønne åsen rammer inn bydelen, og grønne tverrforbindelser danner
viktige bindeledd mellom områdene sør og nord for Rosenkrantzgata og mellom elv og mark.
Aktivitets og rekreasjonsarealene er dominert av fotballsletter, elvepark og marka. Det er god
tilgjengelighet til de bynære markaområdene for boligområdene nord for Rosenkrantzgata.
VURDERING
De grønne tverrforbindelsene mellom elva og marka er av avgjørende betydning for tilgjengeligheten
til og attraktiviteten av de større aktivitets- og rekreasjonsområdene. Det arbeides løpende med å
styrke de grønne tverrforbindelsene for på denne måte å skape tydelige forbindelser ut mot marka,
skape god tilgjengelighet til turvei- og rekreasjonssystem i nærheten av boligen.
Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

23. Åssiden
fotballhall
Friområde

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Åssiden
idrettsforening):

Byggeområde, idrett

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca 8 daa
0
Ønsker å bygge ny
kombinert
fotballhall/flerbruksha
ll på vår nåværende
grusbane i friområdet
ved Åssiden skole.

Bygger ned en av de få gjenværende grønne
 Bedre tilbud for innendørs fotball for barn og
korridorene mellom marka og elva.
unge.
Bygger ned grønne / utendørs aktivitetsareal /
idrettspark
Reduserer areal for egenorganisert aktivitet
Svekker forbindelsen mellom marka og elva
Rådmannen anbefaler videreføring av dagens formål foreløpig. Saken håndteres ved en reguleringsplan for ny
fotballhall der denne sees i sammenheng med skolebehovet.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

24. Drammen
Camping
Friområdet/Camping

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse (NAF
avd Drammen og
Opland):

Friområdet/camping
med helårs hytter
Ca 20 daa
0?
Utvikling av
Drammen Camping,
innenfor samme areal,
til hytter med
vinterdrift (helårs).

Vurdering

-

Utdypende
kommentar:
Anbefaling:

Utvidelse av arealet for drift av Drammen
 Vil tilføre et økt tilbud i overnattingssteder i
camping vil gå på bekostning av offentlige
Drammen
friområdet
Vil endre områdets karakter og redusere
grøntdraget mellom elv og mark
Foreslått tiltak anses å være uproblematisk i forhold til kapasitet på eksisterende ledningsnett. Det ligger
imidlertid offentlige ledningsnett over eiendommen som må ivaretas ved eventuell endret bruk.
Rådmannen at dagens formål videreføres.
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TRAVBANEN ÅSSIDEN
Området består i dag av en lukket arena for travløp. Inntil dette ligger et større sammenhengende
grøntområde (idrett) som i dag domineres av store gressletter, aktivitetsanlegg og idrettshaller. I
gjeldende arealplan er det i bestemmelsene åpnet for en mulig utvikling av travbanen.
VURDERING
Hele området er avsatt til friområde i gjeldende kommuneplan, men planen åpner for at det kan
igangsettes regulering av Travbaneområdet. Det er utarbeidet et planprogram for en områderegulering
av Travbanen-Berskau. Området er i dag blant Drammens største sammenhengende friområde. En
nøkkelutfordring for prosjektet er å skape bedre idretts- og friarealer enn det som området totalt sett
innbyr til i dag. En utvikling mot boliger istedenfor travbane gir mulighet til å skape bedre
grøntforbindelser mellom elva og marka. .

Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:
Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Åssiden
Utvikling
AS/Rambøll AS):

48. TravbanenBerskaug
Friområde
Blandet formål
bolig/næring/friområd
e
Ca. 253 daa
Ikke anslått
Utvikle Berskaug
idrettsområde som et
flerfunksjonelt
idrettsområde med
høy attraktivitet og
arenaer for bydelen og
Drammens
befolkning.
Utvikling av boliger
og et integrert
bydelssenter i
overgangen mellom
idrettsfunksjoner,
boligområder og
eksisterende
sentrumsfunksjoner
på Åssiden.

Vurdering:

Anbefaling:



Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
kommunen
 Boligutviklingen vil kunne bygge opp under
bydelssenteret og tilføre flere funksjoner til
området
 God kollektivdekning i området
 En utbygging her kan bidra til å styrke
kollektivaksen ytterligere
 Muliggjør en reetablering av grøntforbindelse og
bekkeåpning mot Kjøsterudbekken
Rådmannen anbefaler å avsettes området til transformasjonsområde med plankrav.

33

ÅSSIDEN – BOLIGER I LNF

VURDERINGER
Grensene mot marka har en viktig funksjon for å sikre det bynære friluftslivet med nærhet til marka
for byens innbyggere for rekreasjon og aktivitet. Sett fra byen er marka med på å ramme byen inn og
de grønne åsene er karakteristiske for Drammen og har bidratt til byens omdømme som ”en tett,
mangfoldig og levende by i et vakkert landskap” (fra Naturbania, Kommuneplan for Drammen 20072018).
I store deler av Drammen er avstanden mellom elv og mark relativt kort (ca 1km), noe som sikrer en
god tilgjengelighet til marka og elva som aktivitets- og rekreasjonsarenaer for befolkningen. Dette gjør
avstanden til marka sårbar da økt avstand vil svekke tilgjengeligheten, og når marka stadig krympes,
minsker arealet for utøvelse av bynært og lavterskel friluftsliv.
Byens grønne åssider er attraktive for boligutvikling og kan gi eksklusive og attraktive boliger for
byen. Ved å fastholde på grensen mot marka gjennom lang tid, har kommunen opprettholdt en tydelig
politikk i forhold til avgrensningen mellom byggesonen og marka. Denne Man vil svekke
innbyggernes tilgjengelighet til lavterskel rekreasjons- og aktivitetsområder i nærheten av der de bor.
Byens grønne åser vil bygges ned, og man vil få utfordringer med å betjene hele byen effektivt med
kollektivt og miljøvennlig transporttilbud.
Avstanden fra elva til marka er relativt lang (opp mot 1,6km), og ytterligere økning av denne
avstanden vil svekke tilgjengelighet til de bynære friluftslivsområdene samt til elvepark og turveier.
Boligområder i marka blir vanskelig å kollektivbetjene og de har dårlig tilgjengelighet for gående og
syklende på grunn av de store høydeforskjellene.
Marka utgjør viktige og mye brukte nærrekreasjonsområde for skolen og nedenforliggende
boligområder. Den viktige rollen disse områdene har for nærmiljøet og for lavterskel tilbud til utøvelse
av friluftsliv i nærheten av der du bor, er grunnen til at de delvis er regulert til friområde. Forslaget til
utbyggingsområder ligger i møtet mellom bebyggelsen og marka og vil medføre økt avstand, dårligere
tilgjengelighet til viktige markaområder, samt bygge ned de grønne åssidene som har vært så
karakteristiske for Drammen by.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

25. Roligheten
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse (Nils
Tveit AS):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca. 110 daa
Ønsker å omdisponere
deler av eiendommen
(under 160 m.o.h.) til
framtidig boligbebyggelse.

Bygger ned store markaområder
Reduserer nærrekreasjonsmuligheter for
eksisterende boligområder og for byen.
Utfordrer landskapsbildet med elvebyen mellom
de grønne åsene
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
avgrensing mellom byggesone og marka
Tungt å kollektivbetjene
Økt trafikkbelastning på nedenforliggende
veisystem
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF

Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

26. Sletningsdalen
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Hindhamar AS):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:



Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
kommunen.

-

Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
kommunen.

Ca. 110 daa
Ca 250
Ønsker å omdisponere
nedre del av
eiendommene (under 150
m.o.h.) til framtidig
boligbebyggelse.

Bygger ned store markaområder
Reduserer nærrekreasjonsmuligheter for
eksisterende boligområder og for byen.
Utfordrer landskapsbildet med elvebyen mellom
de grønne åsene
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
avgrensing mellom byggesone og marka
Tungt å kollektivbetjene
Økt trafikkbelastning på nedenforliggende
veisystem
For deler av området viser Naturbase:
Områdenavn: Sletningsdalen og Naturtype:
Bekkekløft og bergvegg.
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

27. Bråtan
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Terrassehus AS):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca 35 daa
Terrassert bebyggelse
på 8 etasjer i lia over
eksterne boligområde.

Bygger ned store markaområder
Reduserer nærrekreasjonsmuligheter for
eksisterende boligområder og for byen.
Utfordrer landskapsbildet med elvebyen mellom
de grønne åsene
Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
avgrensing mellom byggesone og marka
Tungt å kollektivbetjene
Økt trafikkbelastning på nedenforliggende
veisystem
For deler av området viser Naturbase:
Områdenavn: Landfallåsen og Naturtype:
Gammel barskog.
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF

-

Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
kommunen
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BRAKERØYA / HOLMEN

Holmen og Brakerøya er sentrumsnære næringsområder som kan stå overfor omfattende
transformasjon. Holmen er i dag et viktig område for havnevirksomheten i regionen.
VURDERING
Drammen havn har spilt inn behov for fremtidig areal til videre utfylling av Holmen. En utvidelse av
Holmen vil gi mulighet for videre vekst i havnerelatert næring og annen næring. Området vil også
huse midlertidig godsterminal i fremtiden. Drammen og regionen trenger arealer til næring. Med en
langsiktig utvikling av Brakerøya/Lierstranda blir utviklingen av Holmen ekstra viktig. Sentrale
havne- og næringsarealer med god kobling til jernbane og overordnet vegnett er en unik type
næringsareal Drammen kan tilby regionen.
En videre utfylling av Holmen på 90 dekar vil innebære et stort inngrep i et viktig marinbiologisk
område. Området ligger i møtet mellom Drammenselva og fjorden, som i naturbasen er klassifisert
som et svært viktig marinøkologisk område av nasjonal interesse. Endringer i elveløpet kan ha
innvirkning på økosystemet, samt endre hvordan sedimentene avsettes. Det er komplekse
sammenhenger mellom Drammenselvas strømningsforhold, flo og fjære i fjorden, flom og marin
økologi som vil kreve omfattende utredninger for å få frem tiltakets konsekvenser. Tiltaket har også en
skala som gjør at det vil endre opplevelsen av bylandskapet, og har uløste problemer knyttet til
trafikkavvikling selv innenfor dagens godkjente utfyllingsområde. Det vil være behov for en
konsekvensutredning før en eventuell utfylling kan igangsettes.
Ved områdene på Brakerøya pågår et langsiktig planarbeid for området Brakerøya/Lierstranda. Med
bakgrunn i at Brakerøya er valgt som område for nytt sykehus av Vestre Viken HF, har Statens
vegvesen startet planleggingen av deler av områdene. Dette kan bli et viktig samferdselsområde med
nøkkel til forbindelsen mellom Lierstranda og Drammen. Brakerøya stasjon kan på sikt bli lagt ned og
erstattet med Lierstranda stasjon litt lenger øst. Det er i dag ikke avklart hvor fremtidige traséer for vei
og bane skal gå, men det er sannsynlig at det vil være behov for fremtidige samferdselsforbindelser
gjennom hele eller deler av området.
Området er båndlagt i gjeldende kommuneplan i påvente av avklaringer rundt traséer for vei og bane.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

28. Osrambygget
Næring

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Antall boliger:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Halvorsen og
Reine AS):

Næring

Vurdering:

-

Utdypende
kommentar:

0
Legger ikke opp til nybygging.
Ønsker intensivering av
arealbruk til arbeidsintensiv
virksomhet. Deler av bygget
brukes som lager i dag.

Arealbruken i området er ikke avklart
 Området ligger ved knutepunktet Brakerøya
Området vil muligens bli helt eller delvis
 God kollektivdekning
trafikkområde ved utvikling av Brakerøya med
 God biltilgjengelighet
Osram-tomta på sikt
 God tilgjengelighet for gående og syklende
Det kan vurderes å endre arealformålet til trafikkformål. Endring av formål fra næring til trafikkformål vil ikke
være til hinder for dagens bruk. Men inntil trafikksituasjonen i området er avklart vil det være økonomisk
usikkert å videreutvikle eiendommen.
Eiendommen er i dag avsatt til næring med en bestemmelse om at kun nyetablering av næring med høy
arbeidsplassintensitet tillates for å utnytte Brakerøyas tilknytning til jernbanen.

Anbefaling:

Rådmannen anbefaler at det knyttes rekkefølgebestemmelser til området inntil samferdselssituasjonen i området
er avklart. Statens vegvesen har startet opp med planlegging av området. Arealbruken vil bli avklart gjennom
dette arbeidet.

Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

29. Brakerøya
Næring

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:

Blandet formål

Antall boliger:

Ikke anslått

Forslagsstillers
beskrivelse
(Union
Eiendomsutviklin
g AS):

Vår forventning vil derfor være
at kommuneplanens arealdel gir
fleksibilitet i fremtidig bruk,
slik at det åpnes for et bredt
arealformål, som inkluderer
kontor/næring, industri og
produksjon, bolig, hotell og
allmennyttig formål.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca 100 daa

 Området ligger ved knutepunktet Brakerøya
 God kollektivdekning
 God biltilgjengelighet
 God tilgjengelighet for gående og syklende
 Området kan tilføre nye boliger til Drammen
Rådmannen anbefaler å fastholde dagens arealformål. Fremtidig arealbruk avklares gjennom pågående prosesser
for Brakerøya/Lierstranda og lokalisering av nytt sykehus.
Arealbruken i området er ikke avklart
Pågående prosesser for Brakerøya/Lierstranda og
lokalisering av nytt sykehus
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Feltnavn:

30. Holmen

Dagens

LNF-område i sjø og vassdrag

arealbruksformål:
Foreslått

Byggeformål

areabruksformål:
Størrelse:

Ca 90 daa

Antall boliger:

0

Forslagsstillers
beskrivelse
(Drammen
Havn):



Vurdering:

Anbefaling:

Behov for videre utfylling
i sjø for havnerelatert
virksomhet.

Formålet på Holmen må
endres til utbyggingsformål, for at ikke lagerog logistikk som krever
overbygg må betinge
dispensasjon fra plan.

Arealbruk på Tangen og
Brakerøya/Lierstranda må
ikke komme i konflikt med
den havnerelaterte
virksomheten.

Revisjon av bestemmelser
knyttet til rekkefølgekrav
for bru og vei, utbedring
av kryss, samt
bestemmelser som er i
strid med ISPS-direktivet.
Tiltakets størrelse har en skala som vil endre
 Det positivt å få mer areal til utvikling av havnebylandskapet. Deler av Tangen og Brakerøya vil
og næringsvirksomhet. Havneområder med god
få redusert kontakten med fjorden
kobling til vei og bane er en unik type
Området ligger i møtet mellom Drammenselva og
næringsarealer i Drammensregionen
fjorden, som i Naturbase er klassifisert som et
svært viktig marinøkologisk område av nasjonal
interesse
Møtet mellom elv og fjord gir komplekse
strømningsforhold og avsetning av sedimenter
som igjen kan påvirke marint økosystem
Det er utfordringer knyttet til trafikk i området.
Gjeldende kommuneplan har rekkefølgekrav til
ny broforbindelse mellom Holmen og
Lierstranda, og utbedring av krysset mellom
Bruusgaards vei og Strandveien
Rådmannen anbefaler en formålsendring fra LNF- område i sjø og vassdrag til Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur, havn med plankrav og krav om konsekvensutredning
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FJORD
Landområdene ved Drammensfjorden er i dag dominert av næringsliv og industri og lite tilgjengelig
for allmennheten som rekreasjonsareal. Store deler av Tangen/Nøsted diskuteres nå som fremtidig
byutviklingområde.
VURDERING
Disse områdene danner, ved byfornying, en naturlig forlengelse av elveparken og elvepromenaden.
Dette området har lite tilbud av byrom, parker og aktivitetsarenaer, og det ligger et stort potensial i å
etablere nye arenaer for aktivitet og rekreasjon. En transformasjon av området gir mulighet for
utvikling av fjordpark, og kan tilføre byen nye typer rekreasjonsområder som ikke finnes fra før.
En transformasjon av næringsområdene langs Drammensfjorden vil innebære at Drammen mister
næringsområder med tilgang til havn. Svelvikveien har behov for oppgradering, og det er behov for
nye skoletomt i bydelen / området.
Når flere store områder står overfor en fremtidig transformasjon er det naturlig å se områdene i
sammenheng ved en områdeplan. Dette vil gjøre det lettere å skape gode løsninger for blant annet
infrastruktur og rekreasjonsområder.

Feltnavn:
Dagens

31. Drammen fjordpark
(Toyota)
Næring

arealbruksformål:
Foreslått

Blandet formål

areabruksformål:
Størrelse:

Ca 60 daa

Antall boliger:

Ca. 550

Forslagsstillers
beskrivelse (Per
Gunnar RødKnudsen
arkitekter AS):

Vi tror at det er mulig å få til en
transformasjon av dagens
kontor- og lagerbebyggelse til
et høykvalitets bydelsområde
med hovedvekt på boliger. Det
bør også innpasses noe næring
som en dagligvareforretning,
kontorer, kafeer, mindre
håndverksbedrifter, noe lager,
lettere industribedrifter, mindre
strøksbetjenende butikker etc.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Tap av næringsareal
Vil øke press på skole



Muligheter for økt tilgjengelighet til fjorden for
allmennheten
 Mulighet for supplering av by- og uterom som
bydelen har behov for
 Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
kommunen
Rådmannen anbefaler å avsettes området til transformasjonsområde med plankrav.
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Feltnavn:

32. Glassverket

Dagens

Næring

arealbruksformål:
Foreslått

Blandet formål

areabruksformål:
Størrelse:

Ca 50 daa

Antall boliger:

Ikke anslått

Forslagsstillers
beskrivelse
(Union
Eiendomsutviklin
g AS):

Her vil vi gjennomføre en
utvikling som tar sikte på en
transformasjon av dagens
fabrikkbebyggelse til et
høykvalitets bydelsområde med
hovedvekt på boliger.
Glassverket har stort potensial
til å utvikles til et attraktivt og
fremtidsrettet boområde med
noen sammensatte funksjoner
(litt næring, noe kultur og
kanskje en skole).

Vurdering:

-

Anbefaling:

Tap av næringsareal
Vil øke press på skole



Muligheter for økt tilgjengelighet til fjorden for
allmennheten
 Mulighet for supplering av by- og uterom som
bydelen har behov for
 Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
kommunen
Rådmannen anbefaler å avsettes området til transformasjonsområde med plankrav.
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ÅSKOLLEN – KNIVE

Kniveåsen boligområde ligger om lag 7 km fra Drammen sentrum, sør for Åskollen i grensen mot
kulturlandskapet i Skoger. Røysjømarka er nærmeste større sammenhengende markaområde for
boligområdene her.
VURDERING
Boligområdet på Knive ligger i hovedsak nordvendt med fjordutsikt, og dermed også eksponert fra
fjorden. Boligområdene ligger terreng- og avstandsmessig adskilt fra Åskollen sentrumsområde med
nærbutikker og skole.
Utbyggingen på Knive har medført byspredning østover fra byggesonen. Store utbyggingsområder til
bolig er ennå ikke utviklet i henhold til gjeldende kommuneplan. Boligområdene på Knive har vist seg
vanskelig å kollektivbetjene. Foreslåtte boligområder nærmest Knive kan på lang sikt føre til en
sammenkobling av boligområdet på Åskollen, men en ravinedal med ustabil grunn vil vanskeliggjøre
en slik sammenkobling. Noe av boligområde vil gå på bekostning av dyrka mark (ca 50 daa).
Trasé for fremtidig Svelvikvei som ligger inne i dagens arealplan, berøres i flere av innspillene. En
evt. ny trase for framtidig Svelvikvei er ikke fastslått.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

33. Solum nordre
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Hindhamar AS):

Bolig

Vurdering:

-

Ca 10 daa
Ønsker omdisponering av
noe areal til bolig og ny vei
(mot eksisterende
boligbebyggelse langs Hauk
Aabels vei).

Anbefaling:

Utfordrer forutsigbarheten knyttet til tydelig
avgrensing mellom byggesone og LNF
Bygger ned dyrka mark (ca 7 daa)
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF

Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

35. Knive – Lolland
LNF og restriksjonsområde
(krav om regulering)

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Hindhamar AS):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:




Grei kollektivdekning, men ikke høyfrekvent
Kort vei til nærsenter og skole

Ca 220 daa
Få omgjort
restriksjonsområde (krav
om regulering) for framtidig
Svelvikvei til boligområde.
Og få omgjort LNF-område
syd for framtid Svelvikvei
til boligområde hvis traseen
flyttes.

I gjeldene plan er arealet satt av til fremtidig
 Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
Svelvikvei. Forhold til denne er ikke avklart
kommunen
Bygger ned LNF- områder, her en blanding av
 En sammenkobling av boligområdet på Åskollen
jordbruksmark og skog
og på Knive kan være positivt for lokalmiljøet
Medfører byspredning
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF. Området revurderes hvis Svelvikvegen finner en annen trase
enn i gjeldende planer.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

36. Knive – Grunnvik
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse (Solli
Arkitekter AS):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca 336 daa
Mulig adkomst fra
eksisterende Knive
nord, Svelvikvei, samt
direkte fra E18. Hovedformål: Bolig med
tilhørende anlegg. Type
bebyggelse: Enebolig
og rekkehus.
Konsentrert småhusbebyggelse.
Medfører byspredning
Bygger ned LNF- områder
Viktig område for å koble boligområdene på
Kniveåsen til Røysjømarka
Tungt å kollektivbetjene
I gjeldene plan er berøres arealet av området som
er satt av til fremtidig Svelvikvei. Forhold til
denne er ikke avklart
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF



Området vil kunne tilføre attraktive boliger til
kommunen
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NÆRING I LNF

Det er kommet inn tre forslag om nye næringsområder i Kobbervikdalen: 34. Solum store, 37. Eik
nedre, og 38. Eik-Lindum. Rådmannen har foreslått området sør for Dråpen (46. Gulliksrud) som et
alternativ dersom kommunen skal legge ut et nytt større næringsområde i denne
kommuneplanrulleringen. I tillegg ønsker Franzefoss Pukk å starte råstoffutvinning i Vardåsen (39.
Vardåsen).
Kobbervikdalen-Skoger
Felles for innspillene 34., 37., 38., og 46. er at de ligger i LNF-områder og vil bygge ned store arealer
med dyrket mark av høy kvalitet. En slik endring vil være irreversibel, og gå ut over muligheten til å
utvikle landbruket i kommunen. Områdene har god kobling til regionalt vegsystem, og ligger i
forlengelsen av eksisterende næringsområder. Konsekvensene av å bygge ned de ulike områdene er
likevel forskjellig:
 Solum søndre (34) bygger ned minst landbruksareal, men er for lite til større
næringsetableringer. Kan kobles sammen med eksisterende næringsområde på Eikhaugen.
 Innspill 37. og 38. ligger i et stort sammenhengende jordbruks- og kulturlandskap. En
utbygging her vil ”ta hull” på et stort område og skape press på utvikling av resten av arealet.
Områdene er store nok til større etableringer og gir mulighet for helhetlige løsninger.
 Innspill 46. er avgrenset av ny og gammel E18 og eksisterende bebyggelse, og vil i mindre
grad legge press på utvikling av tilgrensende områder. En nedbygging her vil bryte
kulturlandskapets øst-vest akse i Skoger. Området er stort nok til større etableringer og gir
mulighet for helhetlige løsninger. Området er foreslått som et alternativ av kommunens
administrasjon. Den ene av tre hovedgrunneiere i området er ikke interessert i en
formålsendring.
Det finnes slik sett ingen nye arealer av en viss størrelse med et lavt konfliktnivå som egner seg til Cvirksomheter i Drammen kommune. Drammen er en bykommune med lite omland. En fortsatt
utvikling der nye jordbruksområder tas i bruk til andre typer næring vil spise opp kommunens
landbruksressurser over tid. Arealutviklingen på næringssiden reiser spørsmålet om vi skal fortsette å
legge ut nye næringsarealer utover Kobbervikdalen og Skoger etter hvert som eksisterende arealer
bygges ut. Arealene som er bygget ut så langt ligger stort sett i den relativt smale Kobbervikdalen.
Innspillene 37., 38. og 46. ligger i større åpne områder og vil i større grad enn tidligere næringsarealer
ta ”hull på” det store sammenhengende kulturlandskapet i Skoger.
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Dersom Drammen skal utvikle nye næringsområder er innspill 34. og 46. best egnet. 34. Solum søndre
har minst konsekvenser for landbruket, og ligger i forlengelse av eksisterende næringsområde. Innspill
46. er stort nok til større etableringer og det er avgrenset av eksisterende veisystem.
Feltnavn:

34. Solum søndre

Dagens

LNF

arealbruksformål:
Foreslått

Næring

areabruksformål:
Størrelse:

Ca 50 daa

Antall boliger:

0

Forslagsstillers
beskrivelse
(Hindhamar AS):

Vurderes som utvidelse av
eksisterende og planlagt
næringsbebyggelse på
Eikhaugen som har et robust
veisystem og direkte tilknytning
til E18 via Lollandveien.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Er i konflikt med dagens trase for framtidig

Svelvikvei.
Ligger i tilknytning til friluftsområde, må tas

hensyn til eventuelle stier i området.
Vil beslaglegge noe dyrka jord (ca 20 daa)
Randsone til det storslagne kulturlandskapet ved
Solum store
Ligger eksponert mot E18
Rådmannen anbefaler å endre formål fra LNF til næring

Vil tilføre Drammen nytt næringsareal (men er
for lite til større etableringer).
Positivt for videreutvikling av næringsområdet på
Eikhaugen.
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Feltnavn:

37. Eik Nedre

Dagens

LNF

arealbruksformål:
Foreslått
areabruksformål:

Gjennvinningsstasjon
(miljøpark) eller
næringsområde

Størrelse:

Ca 100 daa

Antall boliger:

0

Forslagsstillers
beskrivelse (Siv.
Ark. Jan Øyvind
Berntzen):

Forslagsstiller skisserer to
alternativer: Utvikling som
ordinært næringsområde, eller
utvikling som miljøpark
(gjenvinningsstasjon). Siste
alternativ regnes som mest
realistisk, og det er gjennomført
samtaler med RfD/Lindum.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Tar ”hull” på et stort sammenhengende
landbruksområde. Vil kunne skape press på
utbygging av resterende landbruksarealer i
området
Vil endre inntrykket av landbrukets
kulturlandskap i Skoger
Vil beslaglegge dyrket mark av høy kvalitet
Beliggenheten tett på av- og påkjøring til E18
egner seg best for regional lager og
logistikkvirksomhet, mens foreslått virksomhet
hovedsakelig vil ha en lokal funksjon
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF



Gjenvinningsstasjoner er en type virksomhet som
bør ligge i nærheten av
befolkningskonsentrasjoner, men ikke i direkte
kontakt. Området er slik sett egnet for denne type
virksomhet
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Feltnavn:

38. Eik-Lindum

Dagens

LNF

arealbruksformål:
Foreslått

Næring og veiservice

areabruksformål:
Størrelse:

Ca 426 daa

Antall boliger:

0

Forslagsstillers
beskrivelse
(Salutaris
Eiendom AS):

Innholdsmessig er dette
anlegget ment å inneholde
logistikkfunksjoner med
moderne truckstopp med
servicepunkter for
transportintensive og
transportavhengige funksjoner
og/eller offentlige formål.

Vurdering:

-

Anbefaling:

For en del av området viser Naturbase:
Områdenavn: Eik/Godthåp og Naturtype: Rik
edellauvskog
Bygger ned dyrka mark av høy kvalitet (300 daa).
Tar ”hull” på et stort sammenhengende
landbruksområde. Vil gjøre resterende
jordbruksarealer mindre attraktive og vil kunne
skape press på utbygging av resterende
landbruksarealer i området
Vil endre et stort sammenhengende
kulturlandskap
Det er avsatt veiservice langs E-18 i begge
retninger, som delvis ikke er benyttet
For mange arbeidsplasser her ute vil føre til
uønsket biltrafikk fordi det er dårlig
kollektivdekning
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF




Kan tilby næringsarealer det er mangel på i
Drammen kommune (store arealer i nærheten av
hovedvei)
Gunstig avkjøringsforhold fra overordnet
veisystem
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Feltnavn:

46. Gulliksrud

Dagens

LNF

arealbruksformål:
Foreslått

Næring (C-næring)

areabruksformål:
Størrelse:

Ca 230 daa

Antall boliger:

0

Forslagsstillers
beskrivelse
(Drammen
kommune):

Omdisponering av LNF-område
til logistikk og transportavhengige funksjoner i nærheten av kryss på E-18.

Vurdering:

-

Anbefaling:

Bygger ned dyrka mark av høy kvalitet (ca. 200
 Kan tilby næringsarealer det er mangel på i
daa)
Drammen kommune (store arealer i nærheten av
Vil endre inntrykket av landbrukets
hovedvei)
kulturlandskap i Skoger, og bryte vest-øst aksen i  Avgrenset av eksisterende vegsystem og
det sammenhengende kulturlandskapet her
infrastruktur
Gunstig avkjøringsforhold fra overordnet
veisystem
Eksponert, ligger i innfarten til Drammen.
En av de største grunneierne ønsker ikke å endre
formål fra LNF til næring.
Rådmannen anbefaler at området endrer formål fra LNF til næring.
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Vardåsen
Vardåsen er en del av Røysjømarka som går over kommunegrensen til Svelvik. Området benyttes i
dag som turområde, en funksjon som blir viktigere fremover dersom Kniveåsen fortsettes å bygges ut.
Det etableres nå en ny turvei gjennom området fra Knive og inn i marka.
VURDERING
Masseforvaltning er en type virksomhet som i utgangspunktet bør sees i et regionalt perspektiv, men
det finnes per i dag ingen regionale planer for denne virksomheten. Drammen kommune har i dag ett
pukkverk (Kobbervikdalen pukkverk), men dette legges nå ned. Franzefoss Pukk AS ønsker å starte et
nytt masseuttak i Vardåsen. Etableringen av et pukkverk her vil være negativt for boligområdene på
Knive og Stillerud. Et masseuttak medfører støy og støv, tungtrafikk på lokalt vegnett, samt et estetisk
sår i landskapet. Masseforvaltning bør sees i et regionalt perspektiv slik at de mest egnede områdene i
regionen utnyttes.

Feltnavn:

39. Vardåsen

Dagens

LNF

arealbruksformål:
Foreslått

Masseuttak

areabruksformål:
Størrelse:

Ca 250 daa

Antall boliger:

0

Forslagsstillers
beskrivelse
(Franzefoss Pukk
AS):

Forslagsstiller ønsker å etablere
et pukkverk i Vardåsen. Det er
tatt prøver som viser at
forekomsten er av god kvalitet.

Vurdering:

-

Utdypende
kommentar:

Vardåsen er en del av Røysjømarka som går over
 Vil tilføre Drammen og regionen pukkressurser
kommunegrensen til Svelvik
Området benyttes i dag som turområde, en
funksjon som blir viktigere fremover dersom
Kniveåsen fortsettes å bygges ut. Det etableres nå
en ny turvei gjennom området
Pukkverket vil medføre støv og støy for beboende
og turgårere
Pukkverket vil bli svært synlig i landskapet.
Kobbervikdalen pukkverk skal legges ned. Dette er per i dag det eneste pukkverket i kommunen.
Masseforvaltning er en type virksomhet som i utgangspunktet bør sees i et regionalt perspektiv, men det finnes
per i dag ingen regionale planer for denne virksomheten.

Anbefaling:

Det anses ikke som aktuelt å bygge boliger i dette området. Pukkressursen står dermed ikke i fare for å bygges
ned.
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF
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KONNERUD – SKOGER
Dalen

Svingen

Områdene med innspill til arealbruksendring i de sørlige deler av Konnerud, ligger i randsonen
mellom bebyggelse og dyrka mark og mellom bebyggelse og skog/naturområder. Områdene preges av
spredt bebyggelse.
VURDERING
Her er det kun mindre områder som er foreslått til boligbebyggelse, og disse ligger langt utenfor
bydelssenteret. Flere av områdene er allerede godkjent som byggeområde, men må vente på ny
Konnerudnedføring. Boligområdene i Dalen ligger med forholdsvis lang avstand til buss.
Området har også mangelfull infrastruktur for nye boliger, særlig gjelder dette trafikkforholdene for
gående og syklende (inkludert trafikksikker skolevei).
Forslagene har allikevel noe ulik karakter og arealet ved Svingen kan ved helhetlig tilpasset grep bidra
til positiv byutvikling på sikt. Arealet ved Svingen har også kort vei til bussholdeplass.
Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

42. Fagerlund
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse (Arild
Grøteig):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca. 7,5
Omdisponering av
arealer fra LNF til
bolig i Dalen på
Konnerud. Inntil
eksisterende
boligområde.

Lokalt veinett er ikke dimensjonert for videre
utbygging her
Dårlig kollektivdekning, og liten sannsynlighet
for at denne bedres i vesentlig grad
Arealet ligger langt utenfor bydelssenteret
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF



I begrenset omfang vil området vil kunne tilføre
attraktive boliger til kommunen.
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

43. Dalen
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse (Jon
Helge Furberg):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:

13-15 daa
Vist som LNF med
vurderingsområde
for bolig i gjeldende
arealdel.

Lokalt veinett er ikke dimensjonert for videre
utbygging her
Dårlig kollektivdekning, og liten sannsynlighet
for at denne bedres i vesentlig grad
Arealet ligger langt utenfor bydelssenteret
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF

Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

44. Svingen
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse
(Steinar Lunda):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:



I begrenset omfang vil området vil kunne tilføre
attraktive boliger til kommunen.



I begrenset omfang vil området vil kunne tilføre
attraktive boliger til kommunen.
På lang sikt kan dette området bidra til positiv
utvikling av bydelen.

Ca 14,5 daa
Ca 10
Mellom boliger og
gangvei. Har skjedd
utbygging på naboeiendommene.
Fjellgrunn, hellende
mot syd, og har lav
bonitet.

Lokalt veinett er ikke dimensjonert for videre
utbygging her
Dårlig kollektivdekning, og liten sannsynlighet
for at denne bedres i vesentlig grad
Arealet ligger langt utenfor bydelssenteret
Området anbefales lagt inn som fremtidig boligområde
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Feltnavn:
Dagens
arealbruksformål:

45. Jordbræk
LNF

Foreslått
areabruksformål:
Størrelse:
Boliger foreslått:
Forslagsstillers
beskrivelse (Gerd
Skjeldrum):

Bolig

Vurdering:

-

Anbefaling:

Ca 10 daa
Består i dag av
innmarksbeite.

”Tar hull” på det store sammenhengende
kulturlandskapet mellom Verkenselva og
Skjeldrum nedre
Dårlig kollektivdekning, og liten sannsynlighet
for at denne bedres i vesentlig grad
Arealet ligger langt utenfor bydelssenteret
Rådmannen anbefaler å beholde området som LNF



I begrenset omfang vil området vil kunne tilføre
attraktive boliger til kommunen.

ANDRE INNSPILL
Forslagsstiller:
Område:

Union Eiendomsutvikling AS

Forslagsstillers
beskrivelse:

Vi har et ønske om at den nye kommuneplanen blant annet vil rydde i kommunale forskrifter og
kommunedelplaner, slik at dokumentet blir et sentralt, framtidsrettet, forutsigbart og godt verktøy for
utviklingen av byen de neste tiårene. Gamle forskrifter og kommunedelplaner bør gjennomgås kritisk, nyanseres
og moderniseres. Tidligere lokale forskrifter og kommunedelplaner må inngå i sin helhet i den nye
kommuneplanens arealdel. Spesielt er vi opptatt av at tidligere normer for parkering og uteareal moderniseres og
tas inn i planen. Praktiseringen av støyforskriften skaper bekymringer, og vi ønsker at denne revideres og
nyanseres i den nye planen. Vi er opptatt av at det settes fokus på Drammen som fjord- og elveby. Det er mange
store og spennende arealer langs fjord og elv som kan gi gode og særpregede områder som vil bidra til å fortsette
den gode byutvikling som Drammen er inne i. Det er viktig for oss at det legges til rette for en slik utvikling med
god infrastruktur og en framtidsrettet og visjonær kommuneplan
Det er foretatt en gjennomgang av alle vedtekter og disse er innarbeidet i planforslaget. Dette gjelder også for
parkering og uterom. Reglene for håndtering av støy er også gjennomgått og det er lagt inn en utvidet
avvikssone.

Kommentar:

Forslagsstiller:
Område:

Kjersti og Vidar Bryhn
Asken (Konnerud)

Forslagsstillers
beskrivelse:

Allerede avsatt til boligområde i gjeldene kommuneplan. 11.141 m2 inklusive et gammelt hus som ligger på
tomta. Hvis for eksempel det gamle huset skilles ut som egen eiendom vil gjenværende tomteområde som
ønskes bebygget være på ca 10.000 m2. Ca 6 til 10 boenheter.

Kommentar:

Ønsker fritak/omgjøring av bestemmelsen om bygging vest for Skalstadkrysset (ble ikke informert om dette av
Drammen kommune ved innhenting av informasjon).
Området videreføres som boligområde. Det samme gjør rekkefølgekravet om bygging vest for Skalstadkrysset.
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Forslagsstiller:
Område:

Kirsten Gjermstad
Knive

Forslagsstillers
beskrivelse:

Det bør gjøres en endring i arealformål på Kniveåsen, fra boligformål til flerbruksformål og til ball-løkke, slik at
det blir mulig å sette opp et grendehus i tilknytning til en større ballplass for de største barna.
Det er et stort behov for lekeplass for de store barna i denne nye bydelen, der det ikke er tilrettelagt for lek for
større barn, i strid med Drammen kommunes någjeldende bygningsvedtekter.
Det hadde også vært et godt tilskudd til nærmiljøet om det kunne settes opp et grendehus til flerbruk/utleie. Det
trengs regulerte arealer til slikt formål.

Kommentar:

Dessuten bør kommunen innarbeide trasé for lysløype fra Kniveåsen barnehage og ut i Røysjømarka, slik at
beboerne i området kan benytte marka i nærområdet i stedet for å måtte kjøre til Konnerud for å kunne gå på ski
vinterstid.
Håndtering av en strøkslekeplass vil inngå i konkret planarbeid i området. Ellers er innspillene for detaljerte til
arealdelen.

Forslagsstiller:
Område:

EB Nett AS

Forslagsstillers
beskrivelse:

EB Nett sine transformatorstasjoner er i dagens arealplankart markert med en rød ring med tekst. EB Nett ønsker
ikke at disse stasjonene er markert så tydelig i kartet. Disse arealene bør markeres i kartet som offentlige
bygninger og anlegg, slik at de ikke skiller seg spesielt ut i kartet.
Det skal etableres en ny transformatorstasjon på Grønland. Dette området bør markeres på samme måte som
eksisterende transformatorstasjoner i arealplankartet for kommunen.

Kommentar:

For å synliggjøre byggeforbudsbeltene i nærheten av regionalnetts linjer og kabler bør disse være angitt i
kommuneplanens arealplankart.
I arealdel vil vi måtte holde oss strengt til de formelle tegnereglene (etter ny lov kom i 2009). Det er nå krav om
disse følges. Derfor vises ikke EB Nett sine transformatorstasjoner (slik dere ønsker). Ellers er selve
trafoområdene for små til å kunne vises so areal på kommuneplanen og inngår i byggeområdet som vises
(varierer fra sted til sted).

Forslagsstiller:
Område:

Glitrevannverket IKS

Forslagsstillers
beskrivelse:

Glitrevannverket forvalter et omfattende infrastruktursystem bestående av nedbørfelt, kilder, basseng og
transportsystem.
Vi har to rentvannsreservoir i råsprengt fjellrom som ikke er sikret spesielt mot inntrengning av forurensning.
Risikoen for at det skal trenge forurensning inn i fjellrommene er blant annet avhengig av aktiviteten på
overflaten. Fjellet ved disse rentvannsreservoirene er av til dels dårlig beskaffenhet, med sprekker,
forkastningssoner og knusningssoner, og anleggsarbeidet på 1970-tallet ble utført med mangelfull
injisering/tetting.
Drammen opplever vekst og prognosene peker i retning av fortsatt vekst. Når Drammen kommune gjennom sin
langsiktige planlegging, skal formulere rammer for veksten og tilhørende arealbruk, finner vi det riktig å peke på
at det er av betydning at risikoen for å forurense vannreservoirene ikke økes som følge av endret arealbruk.
Vi ser for oss at dette kan gjøres ved ulike virkemidler i arealdelen, f.eks. gjennom såkalte «hensynssoner»

Kommentar:

Dersom vårt innspill tas til følge, vil vi være behjelpelig med å avklare nærmere detaljer om influensområdet for
sikring av fjellrommene.
I planforsalget er det lagt inn slik hensynssone som Glitrevannverket foreslår.
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Forslagsstiller:
Område:

Anonym

Forslagsstillers
beskrivelse:

Jeg ønsker å påpeke nødvendigheten av at kommunen/politikere klarer å ha styrke nok til å ta klare og sterke
grep. Det er viktig å se for seg hvordan Drammen vil være om 50/100/200 år. Differensiere mellom det urbane
og det grønne. La by være by, tett og kompakt, vi kan lett leve i dette så lenge vi har relativt kort vei til svært
kvalitativt grønn park. Viser til f.eks. Amsterdam, New York osv. hvor disse store gode grønne lungene bærer
hele byen. Parkene trekker mennesker, et sted en har lyst til å være. Det virker sikkert voldsomt p.t. å rive noe
bebyggelse, men om 50/100 år ler en sannsynligvis av de små kostnadene det egentlig var å kjøpe opp i dag. Ev.
hvertfall starte et overordnet plangrep som ivaretar disse prinsippene. Tenk større. Ta tak.
Legger ved ett eksempel på et slikt grep.
1. Kjøp og riv markert rød bebyggelse (”P4-bygget og Shellstasjonen på Strømsø)
2. Legg del av Bjørnstjerne Bjørnsons gate ned under bakken, markert grønt (langs museumsparken)

Kommentar:

Resultat: Strømsø Torg glir naturlig over i en park, et grep som vil ha fremtiden i seg, og som gjør at en virkelig
kan forsterke byen rundt, samtidig som en har de kvaliteter en kommende storby behøver.
Tatt til orientering

Forslagsstiller:
Område:

Drammen kirkelige fellesråd

Forslagsstillers
beskrivelse:

På 80-tallet tenkte man seg en sentralkirkegård gjennom en stor utvidelse av Skoger kikregård. Tanken om en
sentralkikregård er nå forlatt, men det er fortsatt på Skoger det er ledig areal. Byens befolkning etterspør
gravplasser i nærmiljøet, og derfor bør bystrategien si noe om mulighetene for framtidig utnyttelse av de
bydelslokale gravplassene.

Kommentar:

Drammen kirkelige fellesråd ber derfor Drammen kommune om et samarbeid for å utarbeide en helhetlig
utredning knyttet til framtidige gravplasser for byen befolkning.
Dette håndteres i en egen planprosess som er startet opp (gravferdsplanen).

Forslagsstiller:
Område:

Kystverket

Forslagsstillers
beskrivelse:

Kystverket Sørøst gjør ellers oppmerksom på at Kystverket har registrert et farledssystem langs hele
norskekysten, og det er registrert hovedled innenfor Drammen kommunes grenser. I forbindelse med arbeidet
med kommuneplanens arealdel ber Kystverket Sørøst om at hovedledens areal avmerkes på plankartet, jf.
Forskrift om farleder 2009-11-30 nr. 1477 og Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og
kommunalt planregister 2009-06-26 nr. 861. Se også Kystverkets karttjeneste Kystinfo på kystverket.no, der
areal avsatt til hoved- og biled og ytterligere informasjon framgår. Formålet med farledsforskriften er å fastsette
de geografiske grensene for hoved- og biled for slik å fastsette grensene for statlig og kommunalt
forvaltningsansvar. Hoved- og biled skal avmerkes med formål farled, sosikode 6200.

Kommentar:

Er innarbeidet i plankartet.
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