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Saksfremlegg 

 

Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. 2.gangsbehandling, vedtak av plan 

 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Forslag til Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl., med plankart, datert 19.06.2019 og 
bestemmelser datert 31.07.2019, vedtas i medhold av plan og bygningsloven §12-12.  

2. Dersom Statens Vegvesen ikke kan akseptere den foreslåtte løsningen, gis Rådmannen fullmakt 
til å be om mekling i medhold av Plan- og bygningsloven §5-6 slik at innsigelsen kan avgjøres. 
Deretter fremmes planen til endelig vedtak i Bystyret. 
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Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl., 2.gangsbehandling, vedtak av plan  
 
 
Hensikt 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg tilpasset 
omkringliggende kvartalsbebyggelse.  

Hensikten med saken er å ta stilling til om forslag til detaljregulering kan vedtas i henhold til Plan- og 
bygningsloven § 12-12.  

 
Saksutredning 
 
Bakgrunn 

Meinich Arkitekter AS har på vegne av Risto AS sendt inn planforslag for utvikling av området for 
eksisterende næringsbebyggelse i Hofgaards gate 27 mfl. til boligformål.  

Området er lokalisert på Brakerøya, ved siden av Fayeparken i enden av Hofgaardsgate. Planområdet er 
på om lag 6000 kvm. Området ligger innenfor arealformål bolig i kommuneplanens arealdel, og grenser 
til Kommunedelplan for sentrum. Gjeldende reguleringsplan for området, «Regulering av tomtene 99 og 
101» fra 1948, regulerer bebyggelse i 1-2 etasjer. 

 

Hovedelementer i planforslaget 

Formål, høyder og utnyttelse 
Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse i form av leilighetsblokker organisert som 
kvartalsstruktur. Høydene i planforslaget varierer mellom 3 og 5 etasjer, hvor den høyeste 
bebyggelsen er plassert lengst nord i planområdet, inn mot fjellskrenten med avtrappende 
bebyggelse mot 3 etasjer i sydvest. Foreslått utnyttelse er BRA = 6 000m2. 
 
Forhold til sentrumsplanen 
Planområdet grenser inntil sentrumsplanen og oppfattes som en forlengelse av denne, sett i lys av 
fremtidig utvikling med nytt sykehus. Planforslaget legger til rette for parkeringskrav  
og krav til uteoppholdsarealer i tråd med sentrumsplanens krav. 
 
Forhold til omkringliggende bebyggelse og kulturminner 
Planforslaget legger til rette for bevaring av eksisterende kulturminner innenfor planområdet. Ny 
bebyggelse langs Engene og mot kulturminnene er det forutsatt at øverste etasje trekkes minimum 3 
meter inn fra fasadelivet for å sikre tilpasning. 
 
 
Førstegangsbehandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Formannskapets møte den 19.03.2019 (se sak 0039/19) hvor 
det ble fattet følgende vedtak: 
1. Forslag til detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. med plankart datert 06.11.2018 og 

bestemmelser datert 18.01.2019, vedtas lagt ut til offentlig ettersyn i medhold av Plan-o g 
bygningsloven § 12-10. 
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Uttalelser ved offentlig ettersyn 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 03.04.2019-16.05.2019. Det kom inn 6 
høringsuttalelser, hvorav 1 innsigelse fra Statens vegvesen. Se vedlegg 6 for samlede høringsuttalelser. 
Merknadene er behandlet i sin helhet i vedlegg 5, under følger hovedpunkter i uttalelsene: 
  
• Statens vegvesen har innsigelse på 5 punkter 

o Byggegrense hvor det kreves en møbleringssone på 1m mellom fortau og bebyggelse langs 
Engene 

o Bestemmelsene – hvor de ønsker presisering av rekkefølge- og dokumentasjonskrav  
o Fortau – må ta utgangspunkt i dagens midtlinje 
o Avkjørsler/adkomst – hvor det kreves at det ikke legges til rette for adkomster fra fylkesveg 

til boligene og at adkomster til fylkesveg må tegnes som full avkjørsel i kartet 
o Frisikt i plankartet er feil tegnet inn  

• Fylkesmannen i Buskerud har ingen merknader 
• Buskerud fylkeskommune er positive til planforslaget og forholdet til kulturminner.  
• Glitre energi ønsker at eksisterende trafo innenfor planområdet beholdes, og mener at ny trafo 

begrenser fremtidig utnyttelse av Fayegata 16. Her planlegges det å flytte eksisterende nettstasjon 
ved etablering av nytt sykehus.  

• Beboere i Fayegata 21, i planen avsatt til hensynssone kulturmiljø, stiller seg negative til bebyggelse 
i eiendomsgrense da hele eller deler av deres areal vil bli berørt under byggeprosessen. De ønsker at 
ny bebyggelse skal trekkes 3-4 meter unna tomtegrensen.  
Det utrykkes også bekymring for grunnforholdene.  

• Beboere i Solbakken 14, beliggende på toppen av skråning nord for planområdet er kritiske med 
hensyn til utforming av ny bebyggelse og tilpasning til eksisterende bebyggelse. De er generelt 
kritiske til den senere tids leilighetsbebyggelse langs Engene hvor gata etter hvert fremstår som en 
korridor, og er bekymret for grunnforhold.  

• Beboere i Solbakken 8c og 8b, som ligger på toppen av skråningen, nord for planområdet ønsker at 
3. etasje i bygg A trekkes 4 meter fra eiendomsgrense. Bygg C ønskes plassert minimum 4 meter fra 
eiendomsgrense med 5 etasje plassert så langt øst som mulig. De er også bekymret for 
gjennomføringsaspektet. (Det refereres i uttalelsen til «bygg A, B og C». Rådmannen forstår dette 
som at bygg A er det vestlige bygget, bygg B mot Engene og bygg C er bygget mot trafo i nordøst.) 

 
 
Endringer etter førstegangsbehandling 
Som et resultat av høringsuttalelsene er det foreslått endringer i bestemmelser og plankart:  
 
Plankart 
Statens Vegvesen har i sin innsigelse stilt krav til minimum 1 meter møbleringssone utenfor fortau langs 
Engene. Sentrumsplanen som har vært gjeldende for utbygging i sentrum siden 2006, fastsetter at 
bebyggelse skal følge gatelinjen / formålsgrense mot gate, og at i kvartalstrukturen skal hoveddelen av 
bebyggelsen ligge i gatelivet. Eksisterende kulturminner som er foreslått bevart, vil ved etablering av 
den foreslåtte møbleringssonen, uansett bli liggende som en innsnevring av fortauet.  
Det er derfor gjort en avveining mellom intensjonen i Sentrumsplanen og vegvesenets krav og 
gjennomgående byggelinje er foreslått trukket 70 cm lengre mot nord (innover i planområdet) og 
gjennom den verneverdige bebyggelsen.  
 
Plassering av adkomst er ikke endret, men adkomsten inn mot planområdet er detaljert og tegnet ut 
(felt o_SKV3). Adkomstpil for eksisterende bebyggelse mot Engene innenfor felt BBB2 er fjernet. 
Frisiktlinjer er blitt rettet opp i tråd med Statens vegvesen sitt innspill.  
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For å imøtekomme naboinnspill er deler av bebyggelsen trukket lenger unna nabogrense i nord og det er 
lagt inn byggegrense som sikrer tilbaketrekning av øverste etasje mot nabo i nordvest.  
 
Bestemmelsene 
Statens vegvesen sine innspill til endringer i bestemmelsene er tatt til etterretning, herunder nytt punkt  
4.1.2 f. Før det kan gis tillatelse til tiltak skal tekniske planer for tiltak på/inntil/langs fylkesvegen 
(o_SKV1), forelegges og godkjennes av Statens vegvesen, og gjennomføringsavtale være inngått. 
 
For å sikre forhold til kulturminner/nabo i øst og nord er det lagt inn presisering:  
6.2.1 g. For bygning med byggegrense mot felt H570 skal fasade i øverste etasje trekkes inn minimum 3 
m fra underliggende fasadeliv. Dette inkluderer heis, trapp og ventilasjonsoppbygg. 
 
Og det er lagt til nytt punkt for å unngå etablering av takterrasse mot nabo i nordvest:  
6.2.1 h. For bebyggelse med maksimal gesims = c+13,0 m, skal takflate være grønn. 
 
Planadministrasjonen gjennomførte 20.06.2019, drøftingsmøte med Statens Vegvesen vedrørende 
deres innsigelse til planforslag til Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl., og oversendte 6. august 
revidert planmateriale med forespørsel om å trekke innsigelsen. På bakgrunn av den spesielle 
møteplanen for politisk behandling i Drammen høsten 2019, fremmes planen med den løsningen 
administrasjonen mener både er trafikalt forsvarlig og gir den beste bo- og bykvaliteten, uten at det er 
mottatt et formelt brev der Statens Vegvesen har tatt stilling om de foreslåtte endringene er tilstrekkelig 
til å trekke innsigelsen. Det er derfor foreslått et vedtakspunkt 2 der Rådmannen gis fullmakt til å be om 
mekling dersom Statens vegvesen skulle opprettholde innsigelsen.  
 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen mener de foreslåtte endringene av byggegrensene ivaretar både hensynet til gateutforming 
og hensynet til nabobebyggelsen i nord. Når det gjelder avstanden til den verneverdige bebyggelsen 
langs Engene, vurderer rådmannen at det er tatt tilstrekkelig hensyn til kulturmiljøet gjennom 
bestemmelsen som sikrer at øverste etasje ved ny bebyggelse mot Fayegata 21 skal trekkes tilbake 
minimum 3 meter fra fasadelivet (se bestemmelse 6.2.1 g). Dette er i tråd med fylkeskommunens 
holdning til saken. 
 
Når det gjelder Statens vegvesens ønske om å flytte adkomsten fra Engene til Fayegata, sekundært å 
utforme adkomsten med Engene som et fullt kryss med Hofgaards gate, kan ikke rådmannen anbefale 
noen av disse løsningene. 
Intensjonen med et trafikkfritt gårdsrom og en trafikksikker forbindelse til lekeplassen i Fayegata, er 
sentralt for hovedgrepet i planen. Et kryss med tre veiarmer og én avkjørsel vil trafikkmessig gi et 
ubalansert kryss, hvor trafikkreglene ikke samsvarer med reglene verken for avkjørsel eller for kryss. 
Gata har lavt fartsnivå (40 km/t), og ved omgjøring av Hofgaards gate til blindgate, slik det er foreslått i 
Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen, vil trafikkmengden i Engene sannsynligvis gå ned.  
Planforslagets løsning sikrer også at bilene kommer direkte ned i p-kjeller, og at det ryddes opp i dagens 
situasjon, som bærer preg av et utflytende asfaltert areal hvor fortau og kjøreareal har uklare 
overganger.   
 
Rådmannen kan heller ikke se at det er ønskelig å beholde trafostasjonen midt inne i et boligkvartal slik 
Glitre ønsker, og mener det er sikkerhetsmessige og praktiske grunner til at denne bør flyttes til foreslått 
regulert areal.  
Når det gjelder Glitre sine ønsker om å sikre en fremtidig utvikling av Fayegata 17, mener Rådmannen at 
dette må løses gjennom en eventuell ny reguleringsplan for dette arealet.  
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Vedrørende estetikk, er det ved tilpasning til omkringliggende/eksisterende bebyggelse, flere forhold 
som kan vurderes, herunder rytme, volum, skala, materialvalg og fasadeoppdeling. I tråd med regional 
kulturminnemyndighet (Fylkeskommunen) sin uttalelse vurderer ikke Rådmannen at vernehensynene i 
dette tilfellet krever en sterk formstyring, men at det er tilstrekkelig at det i planens bestemmelser er 
stilt generelt høye krav til estetikk, utforming og materialkvalitet, samt at det er spesifisert krav til 
variasjonen i fasade mot Engene med tilsvarende dimensjoner som for eldre trehusbebyggelse i 
området (se bestemmelse 6.1.1).  
 
Når det gjelder grunnforhold, viser geoteknisk vurdering at det ikke er funnet kvikkleire i området, og at 
konvensjonelle metoder for grunnforsterkning, fundamentering og sikring av byggegrop kan benyttes.  
 
 
Konklusjon  
Rådmannen anbefaler at forslag til Detaljregulering for Hofgaards gate 27 mfl. med tilhørende 
bestemmelser datert 30.07.2019, vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12.  
 
Dersom Statens vegvesen ikke finner å kunne å trekke innsigelsen med de endringer som er gjort ber 
Rådmannen om fullmakt til å be om mekling i medhold av Plan- og bygningsloven § 5-6 slik at 
innsigelsen kan avgjøres. Deretter fremmes planen til endelig vedtak i Bystyret. 
 
 
 
Vedlegg 

V1_plankart_19.06.27 
V2_Bestemmelser_31.07.2019 
V3_31.07.19 Planbeskrivelse  
V4_Illustrasjonsplan_19.07.30 
V5_Merknadsbehandling_19.07.31 
V6_Innkomne merknader samlet_19.07.31 
V7_18.04.27 ROS analyse 
V8_18.06.19 RIG01 Fare for løsmasseskred 
V9_16.12.20 RIG02 Fare for skred fra skråning 
V10_Grunnundersøkelser_15.06.18 
V11_18.08.10 Overvannsnotat med vedlegg_Hofgaards gate 
V12_17.06.02 Støyrapport T16-1151 
V13_16.12.19 Trafikknotat 
V14_18.04.20 Sporingsskisse leddbuss 
V15_18.08.10 Brann- og redningsplan 
V16_17.01.05 Lokal Luftkvalitet Hofgaards gate 22 
V17_17.01.04 Notat elektro 
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