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BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER
Disse bestemmelsene og retningslinjene viser til følgende, som er en del av Sentrumsplanen:
•

Plankart datert 11.05.06.
Kvartalene er påført betegnelser som brukes i disse bestemmelsene.
Kulturminneregistrering for sentrumsområdet", 27.10.04, bevaringsliste og kart.
Registreringen har verneklasser som brukes i disse bestemmelsene.
Temakart "Trafikk og gatebruk, framtidig gatehierarki". Påtrykt plankartet.

•
•

1.

PLANKRAV

Bestemmelser
• For områder avsatt til utbyggingsformål kan arbeid og tiltak nevnt i plan- og bygningslovens § 93
gjennomføres dersom byggetiltaket ligger innenfor bestemmelsene i sentrumsplanen.
• Dersom tiltaket bryter vesentlig med sentrumsplanens bestemmelser skal det utarbeides reguleringsplan.
• For tidligere stadfestede regulerings- og bebyggelsesplaner må hovedformålet ikke være i strid med
sentrumsplanen, og parkeringskrav ikke i strid med parkeringsvedtektene for at de fortsatt skal gjelde.
Retningslinjer
• Når private forslag til reguleringsplan / bebyggelsesplan fremmes for behandling skal kommunens mal for
planframstilling følges. Herunder skal det være redegjort for hvordan det regulerte området inngår i en større
sammenheng i forhold til omgivelsene. Kommunen kan, i tillegg til punktene i planmalen, evt. sette spesielle
krav til hva som skal dokumenteres.

2.

KRAV SOM GJELDER FOR HELE PLANOMRÅDET

2.1

KRAV OM REKKEFØLGE

Bestemmelser
For arealer avsatt til byggeområder må følgende forhold være etablert før det gis midlertidig brukstillatelse:
• Kommunaltekniske anlegg for vei, vann, avløp og renovasjon, energianlegg for elektrisitet og fjernvarme
samt teleanlegg skal være i samsvar med vedtatte lover, vedtekter og normer.
• Opparbeidet fortau mot offentlig gate i samsvar med. kommunens gatenorm og belysning i samsvar med
kommunens lysnorm.
Fortauene skal opparbeides med snøsmelteanlegg i gater innenfor og grensende til senterområdet. I tillegg
gjelder dette også på Bragernes: hele Kirkegata, hele Rådhusgata, og i Amtmand Bloms gate /
Schwenckegata / Erik Børresens alle mellom Engene og Rådhusgata. I tillegg gjelder dette også på
Strømsø: Tamburgata, Blichs gate, Webergs gate, Langes gate mellom Tordenskiolds gate og Bjørnstjerne
Bjørnsons gate, Dr. Hansteins gate vest for Langes gate.
• Opparbeidete parkeringsplasser i samsvar med krav i gjeldende vedtekt.
• Tilstrekkelig barnehagekapasitet og skolekapasitet for boligbebyggelse.
• Opparbeidede uteoppholdsarealer og arealer til lek og opphold for alle aldersgrupper,
i samsvar med. bestemmelsenes pkt 3.3.
• Tilfredsstillende støyforhold, jmfr. krav gitt i medhold av bestemmelsenes pkt. 2.3
• Trafikksikker og funksjonell atkomst for kjørende, syklister og fotgjengere, herunder også
bevegelseshemmede.
• Trafikksikker skolevei
Retningslinjer
• Rekkefølgebestemmelsene konkretiseres gjennom plansaken eller byggesaken og det utarbeides
utbyggingsavtale der det er relevant.
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•

Snøsmelteanlegg bør opparbeides også utenfor senterområdet i fortauene langs Engene, Hauges gate, Ole
Steens gate, Tomtegata, Grønland og Tordenskioldsgate. I tillegg bør det vurderes snøsmelteanlegg i
fortauene ved større byggeprosjekter.

2.2

KRAV TIL UTFORMING OG OMGIVELSESKVALITET

Bestemmelser
• Det stilles høye krav til estetikk, utforming og materialkvalitet innenfor hele planområdet.
• Nye bygninger og anlegg, samt endring av eksisterende, skal utformes i samspill med omgivelsens karakter
og form. Bebyggelsen skal ha bygningsformer, volumer og materialvalg tilpasset omgivelsene. Bebyggelsen
skal fremme gode gate- og uterom, og ta vare på og utvikle eksisterende bybilde.
• Minimum 5 m eller 80% (største faktor gjelder) av førsteetasjes fasade skal for publikumsrettet virksomhet
være vindu eller inngang. Tildekking av vinduer tillates ikke.
• Nye fasader skal respektere det eksisterende gaterom med hensyn til rytme, skala, vinduer og fargesetting.
• Atkomst til publikumsrettet virksomhet som ligger til offentlig gate skal være fra gaten.
• Sikkerhetsgitre skal være innvendig montert.
• I alle større plan- og byggesaker skal inngå en redegjørelse for, og vurdering av, tiltakets estetiske sider,
både i forhold til seg selv, til omgivelsene, til gaterom og fjernvirkning. Det kan i den enkelte byggesak gis
spesielle krav til dokumentasjon.
Retningslinjer
• Tilpasninger til eksisterende bysituasjon og eksisterende bebyggelse bør skje på en slik måte at det gis rom
for ny tidsmessig arkitektur av høy kvalitet, der ikke vernehensyn krever sterk formstyring.
2.3

MILJØ OG SAMFUNNSSIKKERHET

Bestemmelser
Støyforhold
• Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 gjelder for behandling av støy.
• Hele planområdet anses som "sentrumsområde", i.h.t. T-1442 – punkt 3.2.3. Ved etablering av støyfølsom
bebyggelse i det som i.h.t. T-1442 er å betegne som "gul" eller "rød" sone, blir det krevet spesiell
støytilpasning av bebyggelsen m.h.t. innendørs støynivå, tilgang til uteareal og "stille side" i alle boliger, jmfr.
nedenstående.
• Beregning av støynivå skal ta utgangspunkt i trafikkmengde ved gjennomføring av planlagt gatehierarki,slik
det er definert i sentrumsplanen. Ved nye boliger langs atkomstgater skal det foretas en vurdering av
støykrav i forhold til trafikkmengden.
• Nye boliger skal ha minst en fasade som tilfredsstiller anbefalte støygrenser gitt i T-1442 – punkt 3.1. Nye
boliger inntil hovedgate, samlegate eller hovedspor for jernbanen skal ha minst en fasade vendt vekk fra
denne støykilden. Soverom skal tilfredsstille anbefalte grenser i T-1442 – punkt 3.1 for maksimalt støynivå i
nattperioden. Grenser for innendørs støynivå, jmfr. Norsk Standard 8175, skal nås samtidig med godt
inneklima i samsvar med Statens helsetilsyns veileder 4-95.
• Minst 50% av uteoppholdsarealet som kreves i.h.t. planbestemmelsenes punkt 3.3 skal tilfredsstille
støygrenser i T-1442 – punkt 3.1. På det øvrige uteoppholdsareal som kreves i medhold av
planbestemmelsenes punkt 3.3, tillates inntil 5 dB høyere støynivå. Alt lekeareal skal tilfredsstille
grenseverdier for utendørs støy i T-1442 – punkt 3.1.
• Ny arealbruk, nye tiltak, inkl vifter/ventilasjonsanlegg etc, i planområdet skal ikke påføre eksisterende
bebyggelse og utearealer støy utover grensene i T-1442 – punkt 3.1.
• For nye boliger i senterområder skal det dokumenteres at det i stue og soverom kan oppnås tilfredsstillende
nattestøynivå samtidig med drift av serveringssteder i området, inkludert diskoteker/dansesteder.
• Disse bestemmelsene om støy gjelder også for ny bebyggelse i områder som omfattes av tidligere vedtatte
reguleringsplaner.
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For støyende og mulig støyende tiltak, og støyfølsomt bruksformål, skal støyforholdene og nødvendige
støyreduserende tiltak dokumenteres før igangssettingstillatelse gis.

Sikring av grunn
• Før igangsettingstillatelse gis for bygge- og anleggstiltak skal det dokumenteres at byggegrunnen vil bli
midlertidig og varig sikret mot ras/utglidning i byggeområdet og / eller andre områder. Det vises særlig til
kartleggingen av kvikkleireområder.
Sikring mot flom
• Bebyggelse skal være sikret mot skader fra flom, tilsvarende "200 års flommen", beregnet av NVE til kote
+2.3. Bygningsdeler og faste installasjoner som er sårbare for vannskader skal ikke ligge lavere enn denne
kotehøyden.
Retningslinjer
Stille områder
• Bragernes kirkegård, Strømsø kirkegård og del av Drammen park forvaltes som "stille områder", hvor det
skal tilstrebes et støynivå under Lden 50 dB (ekvivalent nivå). Nye tiltak i nærheten av de "stille områdene"
skal ikke påføre disse områdene merkbart høyere støynivå. Ved etablering av nye parker og byrom bør
dette også vurderes, og hensyntas ved parkens utforming.
Trygghet og kriminalitetsforebygging
• Trygghet og kriminalforebygging vektlegges ved utforming av de fysiske omgivelser slik at god sosial kontroll
oppnås på felles oppholds- og gangarealer. Alternative gangforbindelser som ivaretar den sosiale kontrollen
bør etableres der gang/sykkelveier og fotgjengerunderganger oppleves som utrygge i forhold til kriminalitet.
Energiløsninger
• Energibesparende løsninger, og løsninger som minsker utslipp til luft og vann vektlegges.
Håndtering av rivingsmasser
• Ved riving av eksisterende bebyggelse skal det tilstrebes en høyest mulig gjenvinningsgrad av materialer.
2.4

UNIVERSELL UTFORMING

Bestemmelse
• Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle publikumsrettede bygninger,
fellesarealer, trafikkanlegg med mer. Universell utforming innebærer at utformingen av både det offentlige
rom og bebyggelse skal være slik at den kan brukes av alle, uten spesialtilpasninger for enkeltgrupper. Det
skal redegjøres for hvordan disse hensyn er ivaretatt.
2.5

KULTURMINNEVERN

Bestemmelser
Generelt
• Kulturminner skal tas vare på i byutviklingen. Målet for vern er å bevare det opprinnelige både som autentisk
objekt og som formuttrykk.
• Kulturminner må ses i sammenheng med sine omgivelser, og ved nye bygninger og anlegg i kulturminnenes
nærhet skal det tilstrebes en tilpassing.
• Verneverdige bygninger skal bevares og istandsettes på en slik måte at bygningenes fasader, takform,
volumer, bygningsmessige detaljer og materialkvalitet opprettholdes.
• Mindre bygningsmessige endringer er tillatt så lenge verneverdien ikke forringes. Dette innebærer bl.a.
antikvarisk forsvarlig behandling av fasade og at utforming av tilstøtende bygninger og tilbygg tilpasser seg
bygningen m.h.t byggehøyder, målestokk og formspråk
• Ved utbedring av verneverdig bebyggelse kan bygninger tilbakeføres til godt dokumenterte faser i
bygningens historie.
• Eldre bygningsdeler bør bevares og gjenbrukes i sin opprinnelige sammenheng.
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Plan og byggesaker der verneverdige kulturminner berøres skal sendes til regional kulturminneforvaltning
(fylkeskommunens utvklingsavdeling) for uttalelse.
Om bygninger og anlegg som er på bevaringslisten vedtas fjernet, skal det før riving gjøres en
dokumentasjon av anlegget (planer, fasader, bygningskonstruksjon, detaljer). Kommunen kan i hvert tilfelle
stille krav til dokumentasjonen.

Krav om vern av enkeltbygninger og anlegg:
• Det vises til registrering av kulturminner, datert 27.10.04, (bevaringsliste og kart).
For de ulike vernekategoriene gjelder:
F. Fredet
Bevaring sikret iht. Lov om kulturminner. For disse bygningene gjelder særskilte vernevedtak, og tillatte
tiltak framgår av vernevedtaket. Disse bygningene kan ikke endres uten etter samtykke fra
Riksantikvaren. For alle tiltak ut over alminnelig vedlikehold skal det søkes tillatelse / dispensasjon hos
regional kulturminneforvaltning (fylkeskommunens utvklingsavdeling)
A. Svært høy bevaringsverdi
Skal bevares. Ved søknad om tiltak som forringer verneverdien eller søknad om riving stilles plankrav /
krav om reguleringsplan
B. Høy bevaringsverdi
Skal bevares. Ved søknad om tiltak som forringer verneverdien eller søknad om riving stilles plankrav /
krav om reguleringsplan
C. Middels bevaringsverdi
Bør bevares. Ved søknad om endringer som ikke er forenlige med verneverdi, og om slik bygning
omfattes av planarbeid, vil kommunen konkret vurdere verneverdien. Ved vurderingen legges vekt på:
- Bygningens egenverdi
- Om bygningen inngår i en sammenheng med andre verneverdige bygninger
- Kvaliteten på det byggverk som evt. vil erstatte bygningen (arkitekturkvalitet,
tilpassing til område og gateløp)
Ved søknad om tiltak kan det stilles utvidete krav til dokumentasjon, varsling og vurderinger.
Bevaringsområder
• Bevaringsområder for kulturminner er vist på plankartet. Områdene skal reguleres til spesialområde
kulturminner med hjemmel i. plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd nr. 6.
• Plankrav gjelder inntil slik plan foreligger. Før dette kan det kun gis tillatelse til gjennomføring av tiltak som er
i samsvar med vernehensynet.
Tidligere vedtatte reguleringsplaner
• I følgende reguleringsplaner anses bevaringsspørsmål avklart, og der det er avvik gjelder reguleringsplanen
med bestemmelser foran. pkt. 2.5 i disse bestemmelsene:
Vedtatte reguleringsplaner:
• ”Union Brygge”.
• ”Kvartalet Brantenborggata, Tomtegata, Holmens gate, Bragerhagen”.
• ”Bragernes Strand”.
• ”Raadhushaven”.
• ”Kvartalet Nedre Storgate, Losjeplassen, Engene, Sundgata”.
For andre tidligere vedtatte reguleringsplaner innen planområdet gjelder sentrumsplanens
vernebestemmelser foran reg.planene.
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3.

BYGGEOMRÅDER

3.1

BESTEMMELSER FOR ALLE BYGGEOMRÅDER

Bestemmelser
• Før rivingstillatelse gis skal rammetillatelse for ny bebyggelse være gitt.
• Avkjørsler skal fortrinnsvis legges til adkomstgater, og skal ikke plasseres nærmere gatehjørne enn 15 m
langs samlegater og 10 m langs adkomstgater.
• Balkonger mer enn 60 cm utenfor byggelinje tillates ikke mot gate. Balkong må ha minimum 3 m fri høyde
over fortau. Høye, lukkede sokkeletasjer mot offentlig gate tillates ikke.
• Åpne tekniske anlegg over tak tillates ikke. De skal være en del av bygningskroppen, og ligge innefor
byggegrenser og maksimalhøyder.
• I gatekryss i kvartalsstrukturen skal bygninger ha avskårne hjørner med side på minimum 3 m.
• Bebyggelse skal følge gatelinjen / formålsgrense mot gate. Avvikende vinkel fra dette tillates ikke. I
kvartalsstrukturen skal hoveddelen av bebyggelsen ligge i gatelinjen / byggelinjen.
• Anlegg for renovasjon skal plasseres slik at det ikke medfører ulemper i form av lukt og støy for egen
bebyggelse og nabobebyggelse. Det skal redegjøres for hvordan disse forholdene løses.
• Det skal være tilfredsstillende mulighet for varelevering. Varelevering skal skje på byens premisser og ikke
være til unødig ulempe for bruken av gatene og fortauene.
• Grave- og byggetiltak kan ikke igangsettes før forurenset grunn er sikret eller fjernet
• Ved større boligprosjekter skal det foretas en vurdering av skoleveien
3.2

BYGGEHØYDER

Bestemmelser
• Der det ikke er angitt andre høyder i gjeldende reguleringsplan gjelder følgende maksimale gesimshøyder /
høydekategorier for ny bebyggelse:
G+ Gesimshøyder over 16 meter tillates kun i medhold av reguleringsplan
Gh16
=
16 meter
(6 etasjer med øverste etasje tilbaketrukket)
Gh13
=
13 meter
(5 etasjer med øverste etasje tilbaketrukket)
Gh10
=
10 meter
(4 etasjer med øverste etasje tilbaketrukket)
Gh7
=
7 meter (3 etasjer med øverste etasje tilbaketrukket)
Hvilke høyder som er gjelder i de enkelte kvartaler er gitt ved tabell vedlegg 1 til bestemmelsene.
•
•
•
•

•

Mønehøyden kan være maksimalt 3 meter høyere enn gesimshøyden
Der det ikke benyttes skråtak skal øverste etasje være tilbaketrukket minimum 3 meter fra fasadelivet mot
gate.
Skråtak mot gata skal maksimalt ha 45 graders helling.
Ved fastsettelse av byggehøyder skal det i tillegg tas hensyn til nærliggende eksisterende bebyggelse,
spesielt verneverdig bebyggelse, og gaterommet. Byggehøyder skal alltid vurderes nærmere i det enkelte
prosjekt. Lavere byggehøyder kan derfor fastsettes i den enkelte byggesak eller reguleringsplan. Takformen
skal vurderes i hver enkelt sak.
Gesimshøyder er ikke angitt for:
Offentlige områder og områder som anses ferdig utbygd, her fastlegges høyde i forhold til eksisterende
bebyggelse og omgivelsene.
Områder som er regulert og hvor reguleringsplanen skal beholdes, her henvises det til reguleringsplanen.
Verneområder, her gjelder bestemmelsene i pkt. 2.5, og byggehøyder fastsettes gjennom reguleringsplan
eller i den enkelte sak.
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3.3

UTEOPPHOLDSAREAL OG LEKEAREAL TIL BOLIGBEBYGGELSE

Bestemmelser
Generelt
• Disse bestemmelser erstatter, innenfor planområdet, Drammen kommunes bygningsvedtekter vedtatt av
bystyret 19.02.87, som angår uteareal og fellesareal for boliger. (vedtekter til plan- og bygn. lovens §69 nr. 3
pkt 1, 2 og 3)
•
Privat uteoppholdsareal
• For nybygg kreves minimum 1,5x2m=3m2 pr. bolig i form av privat balkong, terrasse el. Takterasser kan
benyttes.
•
Felles uteoppholdsareal
• For nybygg kreves minimum:
Arealkrav
Senterområde
10m2 pr. bolig
Bybebyggelse/blandingsområde
15m2 pr. bolig
Boligområde
20m2 pr. bolig
Areal for lek
• For nybygg kreves minimum:
Maks. avstand fra bolig Maks. ant. boliger
Min areal
Sandlekeplass
50m
50
50m2
Kvartalslekeplass
200m
150
1500m2
Ballfelt
500m
150
1000m2
Sentrale lekefelt
500m
500
5000m2 (alt:2x2500)
Kvartalslekeplass, ballfelt og sentrale lekefelt kan erstattes av tilbud på offentlige områder, der disse
vurderes å være tilstrekkelige, og ligge innenfor de angitte gangavstander.
Friarealene skal være lett til gjengelig fra boligene, og med mest mulig trafikksikkker atkomst.
Sandlekeplasser skal ha trafikksikker atkomst.
Plassering og gangavstand til de aktuelle områdene skal påvises.

•
•
•

For alle uteoppholds og lekearealen gjelder:
• Ved ombygging og bruksendring av eksisterende bebyggelse gjelder samme bestemmelser som for ny
bebyggelse så langt det er mulig.
• Felles uteoppholdsarealer og lekearealer skal gis en bruksmessig og estetisk utforming av høy kvalitet, og
en plassering som sikrer brukbarhet og gode lokalklimatiske forhold.
• Parkering, kjøreareal, snuareal, renovasjonsareal, inngår ikke i uteoppholdsarealet.
3.4

BOKVALITET OG BOLIGSAMMENSETNING

Retningslinjer
• Større utbyggingsprosjekter sammensettes slik at størrelsen på boligene varier fra 2-roms til 5-roms
boligenheter. 1-roms boligenheter bør unngås.
• Ny bebyggelse utformes slik at leiligheter som ensidig er orientert mot nord(vest) og nordøst unngås.
3.5

PARKERING

Bestemmelser
• Parkeringskrav skal dekkes i samsvar med Drammen kommunes gjeldende parkeringsvedtekter.
• Lokalisering av større parkeringsanlegg skal skje i nær tilknytning til samleveinettet.
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•

Allment tilgjengelig parkering tillates ikke på åpne, ubebygde tomter som er avsatt til byggeformål. Åpne,
ubebygde tomter kan brukes til annen parkering dersom de opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan.
Parkering på tak tillates ikke.
Ved utearealer på dekke over parkering skal det sikres gode vekstbetingelser for vegetasjon
Spesielt i senterområdet:
Parkering skal skje i offentlige eller private fellesanlegg. Nye parkeringsplasser skal legges i bygg eller under
bakkenivå..
I områder for bybebyggelse og i områder for offentlige bygg og anlegg:
Ved større byfornyelsesprosjekter skal hoveddelen av parkeringsbehovet dekkes i bygg eller under
bakkenivå.

•
•
•
•

3.6

SENTEROMRÅDER

Bestemmelser
• Innenfor området tillates alle formål, unntatt særlig areal- og transportkrevende aktiviteter.
• Etablering og utvidelse av kjøpesentre kan finne sted. Kjøpesentre skal forholde seg til kvartalsstrukturen.
Lukkede fasader mot tilliggende gater er ikke tillatt og atkomst til hver enkelt forretning (som ligger mot gate),
skal sikres direkte fra offentlig gate.
• Boliger kan ikke etableres i 1. etasje. Denne etasjen forbeholdes næring og publikumservice
• Mot Bragernes torg bør etablering av boliger begrenses, og tillates kun over 3. etasje. (Det vises også til
bestemmelsenes pkt. 2.3 Støyforhold)
• Mot Bragernes torg og Strømsø torg tillates ikke virksomheter i 1. etasje som kun er basert på kvelds- og
nattåpen virksomhet.
Retningslinjer
• Bar– og restaurantbransjen lokaliseres fortrinnsvis innenfor dette området
• Boliger i sentrumsområdet må utformes på bylivets premisser, slik at de ikke vil legge en demper på framtidig
aktivitet i de mest sentrale strøk. Boligene må være støyisolert og utformet i forhold til de tildels støyende
aktiviteter som skøytebane, konsertscene og utesteder i nærmiljøet representerer (Det vises også til
bestemmelsenes pkt. 2.3 Støyforhold)
• For å styrke eksisterende bysentrum skal offentlig og privat tjenesteyting og kulturelle institusjoner som har
senterfunksjoner fortrinnsvis lokaliseres i senterområdet
• Fasadeutformingen i første etasje bør bidra med god belysning når det er mørkt.
3.7

BYBEBYGGELSE / BLANDET FORMÅL

Bestemmelse
• Innenfor områdene tillates boliger med tilhørende anlegg, næringsvirksomhet begrenset til forretning, kontor,
service, og allmennyttige formål.
• Forretningsvirksomhet tillates når forretningen er under 3000 m² BTA. Bebyggelsen må forholde seg til gate
og kvartalsstrukturen. Lukkede fasader mot tilliggende gater er ikke tillatt og atkomst til hver enkelt forretning
(som ligger mot gate) skal sikres direkte fra offentlig gate.
• Det er ikke tillatt med virksomhet som medfører vesentlige trafikk- eller miljømessige ulemper eller fare for
omgivelsene. Områdene skal betjenes fra gater på en slik måte at det ikke er til sjenanse for
omkringliggende boligbebyggelse.
Retningslinjer
• Bar- og restaurantvirksomhet tillates unntaksvis, og kun etter nærmere vurdering av eventuelle ulemper for
boliger i nærområdet.
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3.8

BOLIGOMRÅDER

Bestemmelse
• Innenfor områdene tillates boliger med tilhørende funksjoner.
• Næringsarealene innefor boligområdene tillates ikke økt.
Retningslinjer
• Det skal legges vekt på å bevare og styrke eksisterende boligkvaliteter i strøk som er dominert av
boligfunksjonen.
3.9

NÆRINGSOMRÅDER

Bestemmelser
• I arealene syd for Bjørnstjerne Bjørnsons gate, kvartalene S50, S60, S65, S66, S75, S81a, S82 og S84
tillates oppført bygninger for kontor, lett industrivirksomhet og håndverksvirksomhet med tilhørende anlegg,
d.v.s. lager og kontor til egen administrasjon. Det kan, der forholdene ligger til rette for det tillates
forretningsvirksomhet som har tilknytning til produksjonen til den enkelte bedrift i området.
Forretningsvirksomhet for plasskrevende varer, d.v.s. biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og
andre større byggevarer samt planteskole/hagesenter og forretningsvirksomhet for arealkrevende varer, dvs
møbler, hvite- og brunevarer samt interiørvarer kan etableres.
• For kvartal S66 gjelder: Før det åpnes for handel med plasskrevende varer og arealkrevende varer skal en
forlengelse av Colletts gate mellom C. O. Lunds gate og Bjørnstjerne Bjørnsons gate være åpnet for trafikk.
(Tilsvarer bestemmelse vedtatt i reguleringsplan for nabokvartal).
• Det er ikke tillatt med virksomhet som medfører vesentlige trafikk- eller miljømessige ulemper eller fare for
omgivelsene. Områdene skal betjenes fra gater på en slik måte at det ikke er til sjenanse for
omkringliggende boligbebyggelse.
• Det skal ved nybygging etableres nødvendig skjermsone mot omkringliggende boligbebyggelse, ved
bebyggelse, murer eller vegetasjon.
• Utendørs lagring tillates kun dersom det er skjermet mot omgivelsene med bebyggelse eller tett skjermvegg.
3.10

PARKERINGSHUS

Bestemmelser
• Innenfor sentersonen skal første etasje mot offentlig gate ha publikumsrettet virksomhet.
3.11

FRIOMRÅDER / BYROM, TORG OG PLASSER

Bestemmelser
• I parker og ved turveier tillates det ikke oppført bygg eller anlegg som er til hinder for områdenes bruk som
rekreasjonsområde og friluftslivsområde. Det skal tilrettelegges slik at friområder blir tilgjengelig for alle
brukergrupper.
• Et sammenhengende bygulv med områdevise variasjoner skal være utgangspunktet for utforming av
byrommene i sentrum. Formgivning og materialkvalitet skal ha et langsiktig perspektiv. Materialvalg og
utforming skal hensynta alle brukergrupper.
• Gater som er siktakser mot elva skal holdes åpne, fri for sikthindrende møblering og installasjoner.
Gjenbygde gateløp i kvartalsstrukturen skal visuelt gjenåpnes ved ny bruk / nybygging.
Retningslinjer
• Parkområder og torg skal bevares og videreutvikles som sammenhengende attraktive og trygge
rekreasjonsområder med god tilgjengelighet for alle. Områdene skal utvikles slik at de understøtter de
identitetsskapende trekkene i bymønsteret og som bindeledd mellom bydelene.
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•

Parker og turveier langs elva og på Holmennokken skal utvikles og ivaretas for allmenn ferdsel, fiske,
opphold og bading.
Parker, torg og allégater skal utvikles med god kontakt til åsene/marka og til elva slik at elvebredder og
tverrakser danner en overordnet sammenhengende grønnstruktur.
Tverraksene er:
1. Ny "Øvre Sund bru" med forbindelse til Sundhaugen, Nybyen, og til Konggata og Hamborgstrømskogen.
2. Drammen park med tilknytning til Bragernesåsen, Unionområdet, Nybyen og Marienlyst.
3. Gamle Kirkeplass og området ved Statens hus med forbindelser til Bragernesåsen og til Strømsø torg,
Museumsparken, Marienlystområdet videre til Strømsøåsen.
4. Byaksen med Bragernes torg og Strømsø torg som sentrale element.
5. Erik Børresens allé, med forbindelse til Brannpostveien, Brannposten og Bragernesåsen.
6. Losjeplassen med forbindelse til Kirkegårdsparken og Brannposten.
7. Prins Oscarsgate, Holmennokken og Gyldenløves plass med forbindelse til Løkkebergene via
Micheletbakken og til Strømsø skole/Strømsø kirke, Strømsøåsen via Marienlyst. og Bikkjestykket.
8. Området under motorveibrua.

•

3.12

DELOMRÅDER / KVARTALER (Kvartaler er nummerert på plankartet)

BRAGERNES SENTRUM - Mellom Gamle Kirkeplass/Rømers vei og Erik Børresens alle.
Bestemmelser
B15d, B16, B26, B27, B28
• Handelsvirksomhet tillates ikke mot Gamle Kirkeplass.
NEDRE BRAGERNES - Mellom Erik Børresens alle og Prins Oscars gate.
Bestemmelser
B59d
• Bebyggelse trappes ned mot gh=10m mot Losjeplassen
BRAKERØYA - Mellom Prins Oscars gate og E-18
Bestemmelser
B81, B85, B88, B90, B91, B92, B94, B96a
• Blandingsarealer hvor boligarealene kan øke, andelen næringsarealer skal ikke øke
B82 og 93
• Blandingsarealer hvor næringsarealene kan øke på bekostning av boligarealene.
B83
• Det tillates også bensinstasjonsformål og kontor- industri i samsvar med tidligere gitt tillatelser
• Tidligere vedtatte byggehøyder legges til grunn. Det må skje tilpassing til eksisterende bebyggelse, spesielt
mot Tomtegata
B86
• Det tillates også kontor- industri i samsvar med tidligere gitt tillatelser
• Tidligere vedtatte byggehøyder legges til grunn. Det må skje tilpassing til eksisterende bebyggelse, spesielt
mot Tomtegata
B90 og 92
• I kvartal 90/92 skal det innpasses et offentlig grøntareal med størrelse 600-700m2. Beliggenhet og størrelse
fastlegges gjennom reguleringsplan
• Boligbebyggelse i kvartal 90-92 skal kunne få dekket noe av kravet til felles uteoppholdsareal i det offentlige
grøntarealet. Dette fastlegges nærmere gjennom reguleringsplan.
• Siktlinjen i Holmens gate skal opprettholdes, ved avstand mellom bygninger, men arealet inngår i kvartalenes
byggeareal.
• Byggehøyden for kvartalene er veiledende, noe differensiering av høyder og etasjeantall kan vurderes
gjennom reguleringsplan.
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GRØNLAND
Bestemmelser
S3, S6,S9, S12
• Kvartalene skal reguleres før utbygging kan finne sted.
GODSTERMINALEN I NYBYEN
Bestemmelser
Kvartal S16, S17
• Godsterminalen i Nybyen kan først frigjøres til byutvikling boliger når godsfunksjonen har funnet annen
lokalisering.
• Det skal utarbeides reguleringsplan for ny utnyttelse til bolig
• Ved bruk av godsterminalsområdet for bybebyggelse / boligbebyggelse skal det opparbeides et parkområde
som skal være allment tilgjengelig for bydelen og byen forøvrig.
Retningslinjer
• Bebyggelsesmønsteret skal vurderes i reguleringsplan. Kvartalsstrukturen fra Nybyen anbefales forlenget.
• Gjennom reguleringsplanen kan det vurderes noe annen arealbruk enn boliger mot Kreftings gate
• Byggehøyden for kvartalene er veiledende, noe differensiering av høyder og etasjeantall kan vurderes
gjennom reguleringsplan
• Godsterminalbygningen er vurdert verneverdig i klasse B, men kan vurderes nærmere gjennom
reguleringsplan.
• Det bør legges til rette for en gangforbindelse gjennom området, mellom høyskolesenteret og Marienlyst
(skjematisk vist på plankart).
STRØMSØ - Mellom Telthusgata og E-18 brua
Bestemmelser
S66:
• Før det åpnes for handel med plasskrevende varer og arealkrevende varer skal en forlengelse av Colletts
gate mellom C. O. Lunds gate og Bjørnstjerne Bjørnsons gate være åpnet for trafikk. (Tilsvarer bestemmelse
vedtatt i reguleringsplan for nabokvartal.
S68
• Den gitte maksimalhøyde gjelder kun i del av kvartalet, mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Rrundt
bevaringsområdet Svangsgangen gjelder lavere byggehøyde som fastsettes gjennom reguleringsplan
NEDRE STRØMSØ - Mellom E-18 brua og Rundtom
Retningslinjer
S69, S72, S76, S77, S83
• Områdene skal inngå i ny reguleringsplan for havneområdet, en plan som også skal omfatte Tangen.
Reguleringsplanen skal ta utgangspunkt i områdets historiske forutsetninger, som er havn med tilknyttede
virksomheter, og Drammens port til utomverdenen. I reguleringsplanen skal grønnstrukturen mellom havna
og byen videreutvikles, og gjenåpning av Tollbodkanalen skal utredes. Det bør ikke legges til rette for boliger
i den nye planen.
S70, S71, S73, S74, S78, S79, S80
• Blandet bolig-/ næringsbebyggelse. Ved ombygging og fortetting skal eksisterende bebyggelsesstruktur
legges til grunn.

4.

VANN / ELV

4.1

FRILUFTSOMRÅDER

Bestemmelser
• Drammenselva kan brukes til skipsled, fritidsbåtbruk, friluftsområde og fiske. Allmennheten skal ha uhindret
adgang.
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•

Langs elvebreddene og på Holmennokken tillates det tilrettelagt avgrensede områder for båtfeste som
gjesteplasser der dette ikke er til hinder for øvrig bruk av området.
• Ved opparbeidelse av strandpromenade fra bybrua til Gyldenløves plass tillates del av denne tilrettelagt med
utleie av båtplasser begrenset til 15 fots båtlengde.
• Det er ikke tillatt å fylle i- eller ta ut masser fra elvebunnen uten etter reguleringsplan. Unntatt er nødvendig
oppmudring for offentlig havneformål.
Retningslinjer
• Innenfor planområdet gjelder maksimum fartsgrense 5 knop.

5.

TRAFIKKOMRÅDER

5.1

GATER

Bestemmelser
• Gater skal opparbeides i henhold til Drammen kommunes gatenorm og lysnorm
Retningslinjer
• Gatene deles inn i hovedgater, samlegater og adkomstgater i henhold til kartvedlegg ”Trafikk og gatebruk –
framtidig gatehierarki”, innfelt på plankart datert 11.05.06.
Følgende hovedprinsipp brukes ved utformingen av gatene:
1. Gatene skal være to-felts og to-veiskjørt.
2. I kvartalsstrukturen bør kryss i alle gater utformes med alle armer åpne.
3. Helt eller delvis stenging av gater kan bare skje i medhold av reguleringsplan eller vedtak i formannskapet /
bystyret.
4. Fotgjengertrafikk skal krysse kjøreveg i plan.
5. Bruk av lysregulering begrenses og brukes først og fremst for å legge forholdene til rette for kollektiv-, sykkelog fotgjengertrafikk.
6. Sildresonene omfatter områder på Bragernes og Strømsø som vist på kartvedlegg ”Trafikk og gatebruk –
Framtidig gatehierarki”, datert 27.10.04.
a. Sildresonene rommer torg, gågater og lavhastighetsgater for kjørende trafikk.
b. Framkommelighet for trafikantgruppene i sildresonene skal prioriteres slik:
i) gående
ii) syklende
iii) kollektivtrafikk
iv) varelevering
v) andre kjørende
7. Hovedtraseer for buss er avklart gjennom Kommunedelplanene for gatebruk på Bragernes og Strømsø. I
hovedtraseene bør det legges til rette for god flyt for kollektivtrafikken.
8. Fartsgrense bør settes til
a. 50 km/t i hovedgatene
b. 40 km/t i samlegatene
c. 30 km/t i adkomstgatene

5.2

SEILINGSHØYDE I ELVA

Retningslinje
• Fri høyde under bruer skal være 6.0 meter over normalvannstand, i en minste bredde på 28 meter.
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6.

RETTSVIRKNING - FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER

6.1

VILKÅR KNYTTET TIL FORTSATT GJELDENDE PLANER

Bestemmelse
• For tidligere stadfestede regulerings- og bebyggelsesplaner må hovedformålene ikke være i strid med
sentrumsplanen, og parkeringskrav ikke i strid med parkeringsvedtektene, for at de fortsatt skal gjelde.
For kulturminner gjelder disse bestemmelsenes pkt. 2.5 foran reguleringsplanene der det er avvik.
Retningslinje
• Dersom oppførte bygg ødelegges ved brann eller annet skal de kunne bygges opp i tilsvarende høyde som
før, selv om sentrumsplanen viser lavere byggehøyde.
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VEDLEGG

BYGGEHØYDER I KVARTALER
Vedleggstabell til bestemmelsenes pkt. 3.2
Kommentarer:
• Det vises til plankartet som har betegnelse på alle kvartaler. (B er kvartaler på Bragernes,
S er kvartaler på Strømsø).
• Nr = Nummer på kvartalet eller del av kvartalet på sentrumsplankartet,
• Gh = Gesimshøyde ifølge bestemmelsenes pkt. 2.5.
• Plan vedtatt = dato for bystyrevedtak av reguleringsplan
• ** Kvartaler merket slik er helt eller delvis bevaringsområder, og høyder fastlegges
gjennom oppfølgende reguleringsplan

Nr.

Gh

Plan
vedtatt
BRAGERNES
B01a
B01b 10
B02a
B02b 10
10
B03
B04a 10
B04b 10
B05a 10 24.03.87
24.03.87
B05b
30.10.01
B06
7
B07
7
B08
24.03.87
B09
24.03.87
B10
30.10.01
B11
30.10.01
B12
30.10.01
B13
30.10.01
B14a
B14b
B14c 7
B15a
B15b
B15c
B15d 13
13
B16
30.10.01
B17a
B17b 7
B17c 10
B17d 7
30.10.01
B18
30.10.01
B19a
B19b
B20
7
B21

Nr.

Gh

B22
B23
B24a
B24b
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32a
B32b
B33
B34
B35
B36
B37
B38a
B38b
B38c
B39a
B39b
B40
B41
B42a
B42b
B43
B44
B45
B46a
B46b
B47
B48
B49

10
10
13
13
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Plan
vedtatt

Gh

B50

22.02.90
28.11.85
13
13

13
13
13
13
22.06.04
13
13
13
13
13
7

7
10
13
13
13
7
13.04.83
**
10

Nr.

B51
B52
B53
B54
B55
B56a
B56b
B57
B58a
B58b
B58c
B59a
B59b
B59c
B59d
B59e
B60
B61a
B61b
B62
B63
B64
B65a
B65b
B66
B67
B68
B69
B70
B71
B72
B73
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Plan
vedtatt
22.06.04
(reg. del av
kvartalet)

10
13
13
7
7
10
10
10

13

10
24.03.87
26.10.04
26.10.04
10
10
24.03.87
24.03.87
24.03.87
23.11.04
7
7
10
10
10
10
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Nr.

Gh

B74
10
B75
B76
7
B77
7
B78
10
B79
B80
7
B81
7
B82
B83
B84
B85
B86
B87
B88
B89a 10
B89b 10
B90a
B90b 7
7
B91
7
B92
10
B93
B94
B95
B96a
B96b
STRØMSØ
S01
S02
16
S03
S04
S05
16
S06
S07
S08
16
S09
S10
S11
16
S12
S13
S14
S15a
S15b
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23

Plan
vedtatt
30.10.2001
23.09.03

23.09.03

29.01.92
25.05.90
27.08.02

18.02.97
18.02.97
18.02.97
18.02.97
29.10.02
29.10.02
29.10.02
29.10.02
29.10.02
29.10.02
29.10.02
29.10.02
29.10.02
29.10.02
29.10.02

17.12.02
26.08.97

Nr.
S24
S25
S26
S27
S28a
S28b
S28c
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36a
S37
S38a
S39
S40
S41a
S41b
S41c
S42
S43a
S43b
S44a
S44b
S45a
S45b
S46
S47
S48
S49a
S49b
S50
S51
S52
S53
S54
S55a
S55b
S56
S57a
S57b
S58
S59
S60
S61a
S61b
S62
S63a

Sentrumsplanen - Bestemmelser og retningslinjer

Gh

Plan
vedtatt

26.08.03
26.08.03
26.08.03
26.08.03
13

28.10.97
**
29.09.83
24.03.87
26.08.03
**
13
24.03.87
26.08.03
10
10
13
13
10
**

Nr.

Gh

S63b
S64
S65
S66
S67
S68

7

S69
S70
S71
S72
S73
S74
S75
S76
S77
S78
S79
S80a
S80b
S81a
S81b
S81c
S82
S83
S84
S85

Plan
vedtatt

23.09.03
10
**
**
10
10
7
7
17.03.77
7
7
10
**
10
7
7
7
10
10
7
7
10
10
7

10
**
10
**

10
10
**
22.10.85
**
**
**
7
**
**
7
23.09.03
7
7
**
**
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