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1 Hovedtrekk i planforslaget 
1.1 Sammendrag  
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse tilpasset 
eksisterende kvartalsbebyggelse og bevaringsverdige trehus, med en tidsmessig utforming og 
bærekraftig utnyttelse. 

Eksisterende situasjon er rotete, med en blanding av utdaterte næringsbygg og noe bolig. Alle 
eksisterende næringsbygg i planområdet rives. Innenfor planområdet er det registrert bygninger 
med verneverdi i henhold til kommunens kulturminneregistrering som foreslås bevart.  

Ny bebyggelse vil utgjøre en «byreparasjon», og vil tilføre området en helhetlig kvartalsløsning, 
med et skjermet gårdsrom med gode bokvaliteter. 

Området planlegges bebygget med tre nye boligblokker rundt et felles uteområde. Tilnærmet all 
parkering legges under bebyggelsen. Det nye gårdsrommet fører til en mer åpen situasjon mot 
vest for to av husene med verneverdi. Gaterommet i Engene blir strammet opp med ny 
bygningsmasse langs fortauet, fremfor dagens mer åpne situasjon. 

Forslaget har få konsekvenser for allmenheten, og øker ikke biltrafikken til området.  
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1.2 Eksisterende situasjon og fremtidig byplangrep 
1.2.1 Skisse eksisterende situasjon 

 

1.2.2 Skisse av fremtidig byplangrep  
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Til skisse for fremtidig byplangrep på foregående side: 
Det skal bygges boliger som tilpasses omkringliggende eksisterende bebyggelse, samtidig som 
det legges til rette for et fremtidsrettet og bærekraftig boliganlegg.  
Den nye bygningsmassen med 68 leiligheter foreslås som tre bygningskropper som definerer et 
indre gårdsrom, i tråd med kvartalsoppbyggingen som går igjen i området. 
Bygningenes plassering gir et gårdsrom med gode solforhold både på fasadene og på felles 
uteoppholdsarealer. Bebyggelsen langs Engene skjermer utearealene for støy og svevestøv. 

1.3 Forslagets nøkkelopplysninger 
 

Forslagsstiller:  
Risto Eiendom AS v/Thomas Rabo  
Postboks 402 Brakerøya, N-3002 Drammen  
Tlf.: 93 22 35 53 
E-post: thomas@risto-eiendom.no 
 
Fagkyndig:  
Meinich Arkitekter AS v/Are Meinich 
Briskebyveien 74, N-0259 Oslo 
Tlf.: 22 54 24 22 
E-post: are@meinich.no 
 
Eieropplysninger 
Gbnr 113/259, Hofgaards gate 20, Risto Eiendom AS v/Thomas Rabo 
Gbnr 113/261, Hofgaards gate 22, Risto Eiendom AS v/Thomas Rabo 
Gbnr 113/265, Hofgaards gate 27, Risto Eiendom AS v/Thomas Rabo 
Gbnr 113/142, Engene 109, Risto Eiendom AS v/Thomas Rabo 
Gbnr 113/140, Engene 105, Inger Johanne Ludvigsen  
Gbnr 113/141, Engene 107, Alf Magne og Gunbjørg Grøtterud 
Gbnr 113/6004, mindre stripe på innside av fortau ved dagens innkjøring, Drammen kommune 
Gbnr 113/538, Solbakken 14, Elen Johanne Høeg og Eystein Engebret Eggen 
Gbnr 113/182, Fayegata 21, Kate Helene og Lars Lislott 
Gbnr 113/183/0/1, Fayegata 23, Endre Korsbøen 
Gbnr 113/183/0/2, Fayegata 23, Helene Bjerkestrand 
Gbnr 113/183/0/3, Fayegata 23, Monica Ingebrigtsen 
Gbnr 113/183/0/4, Fayegata 23, Eli Barbro Nednes 
Trafostasjon, Glitre energi  
 
Alle usikre grenser i planområdet er oppmålt i kartforretning 25.10.17. 
 
Arealstørrelse – planområde 
Planområdet totalt: 6009 m² 
Areal for hvert formål: 
Bebyggelse og anlegg:  
Boligbebyggelse, Felt BBB1: 3254 m² 
Boligbebyggelse, Felt BBB2: 740 m² 
Energianlegg: 61 m² 
Uteareal: 793 m² 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Kjøreveg: 806 m² 
Fortau: 331 m² 
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Arealstørrelse – ny bebyggelse 
Over terreng: BRA= 6000 m² 
Under terreng: BRA= 2025 m²  

Eksisterende bebyggelse rives, unntatt bevaringsverdig bebyggelse, Fayegata 21 og 23 og 
Engene 109. 

Arealstørrelse – eksisterende bebyggelse som opprettholdes 
Over terreng: BRA= ca. 750 m² (Fayegata 21 og 23, Engene 109) 
Under terreng: BRA= ca. 345 m²  

Utnyttelse m. m. 
Felt BBB1: 
Bebygd areal BYA (inkl. 3 p. plasser på terreng) = 1810 m² 
Prosent bebygd areal % - BYA= 56 %   
Bruksareal bolig BRA= 5732 m² 
 
Antatt antall boligenheter: ca. 68 stk. 
Antatt boligtype: Blokk 
Antatt leilighetsfordeling: 7 små dvs. 40-50m2 BRA, 52 middels dvs. 50-80m2 BRA og 9 store 
dvs. 80m2 og større.  
Disse er fordelt med rominndeling: 2-roms: 44 stk., 3-roms: 15 stk., og 4-roms: 9 stk. (Dvs. at de 
44 stk. 2-roms har en relativt god størrelse da de fleste har middels størrelse, dvs. 50-80m2). 

Felt BB2: 
Utnyttelse foreslås uendret som i dag. 

Parkering 
Parkering skal være minimum 0,4 parkeringsplasser for bil per enhet, samt sykkelplasser etter 
gjeldende norm, dvs. 2 stk. pr. enhet. Antallet plasser blir da minimum 27 stk. for bil og 136 stk. 
for sykkelparkering. 

Vurdering av forskrift om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med 
tilhørende forskrift, til å ikke utløse krav om planprogram og konsekvensutredning. 

Kunngjøring og varsling 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 23.11.16 i Drammens Tidene, på 
www.drammen.kommune.no og www.meinich.no. 

Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet per mail eller brev datert 18.11.16.  
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2 Faktadel 
2.1 Bakgrunn  
De aktuelle eiendommer som ønskes omregulert består av eldre industribygg som har vært i 
familiens eie i en årrekke. I tillegg inngår Engene 105 og 107 som består av boligbygg 
(Forslagstiller har kjøpsavtale for disse).  
Næringsbyggene er dels eldre og lite sammenhengende bebyggelse, og brukes i dag til utleie, 
samt lagring og kontorer for eget bruk. Dagens regulering er en boligregulering fra 1949. 
Forslagstiller ønsker en høyere- og bymessig utnyttelse av eiendommen. Hensikten med planen 
er å regulere området til blokkbebyggelse i kvartalsstruktur. Dette er i tråd med 
kommuneplanens arealdel og et økende behov for nye boliger i Drammen. Dette boligbehovet er 
aktualisert etter vedtak om nytt sykehus i umiddelbar nærhet på Brakerøya. 
 
Byplans kommentarer og/eller suppleringer  
 

2.2 Planstatus 
2.2.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer / Statlige planbestemmelser og 
retningslinjer  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 
T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 
Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser 
i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, å gi kommunene bedre 
grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og 
byggesaksbehandling, samt å gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser 
kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 
 
T-1442/2012 Støy i arealplanlegging 
Støy i arealplanlegging skal synliggjøre støynivåer på fasader og uteoppholdsarealer ved 
støyfølsomt bruksformål. Det skal følge en utredning som bør foreligge samtidig som 
planforslaget. Denne bør foreslå avbøtende tiltak og ev. endringer av bebyggelsesmønster 
dersom grenseverdier for støy overskrider kravene. 
 
T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger 
gjennom god arealplanlegging. Det anbefales at kommunene i samarbeid med anleggseiere 
kartlegger luftkvaliteten i henhold til disse grensene i en rød og gul sone. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
fastsatt av MD 25.05.2009 innebærer en inkluderende planlegging og utforming av produkter 
og omgivelser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet av mennesker og tilstreber 
løsninger som kan brukes av alle. Retningslinjene skal legges til grunn for all planlegging 
etter plan- og bygningsloven. 
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Gjeldende overordnede planer 
 
Kommuneplanen arealdel: KDP 2014-2036 
 
Parkeringsveileder for Drammen kommune – bestemmelser og retningslinjer (2015) 
 
Sykkelstrategi (2015) 
 
Strategi for utvikling av grønne forbindelser, uterom og fellesarenaer (2015) 
 
Kommunedelplan for sentrum, vedtatt 30.5.2006. 
 

  
Gjeldende kommuneplan, illustrasjon hentet fra kommunens kartportal 
 
Planforslaget er i hovedsak i samsvar med gjeldende kommuneplan. Området grenser inntil 
Kommuneldeplan sentrum, og vurderes som en naturlig videreføring av sentrumsområdet. Det er 
derfor lagt til grunn kravene i sentrumsplanen ved utforming av dette planforslaget.  
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Gjeldende regulering 
Regulering av tomtene Engene 99 og 101, vedtatt 15.02.1949 og Reguleringsplan for del 1, 
Brakerøya sentrumsring, Parsell Bragernes. Det er ikke knyttet bestemmelser til 
reguleringsplanen. 
 

 
Gjeldende reguleringsplaner, illustrasjon hentet fra kommunens kartportal 
 

Pågående planarbeid 
Det pågår ikke annet kjent planarbeid i området. 

Byplans kommentarer og/eller suppleringer 
 

2.2.2 Heftelser på eiendommene  
 

Det foreligger eldre heftelser på Hofgaards gate 22, Gnr./bnr. 113/261, om adkomst og 
«elektriske kraftlinjer». 

Drammen e-verk har en rettighet fra 1951 om «elektriske kraftlinjer». Det er antatt at dette er 
strømkabler fra stor trafo over innerste del av Fayegata (rødt område i ill. over). Arealet (gult i 
Fayegatas forlengelse) eies av Risto Eiendom AS og forutsettes i forslaget overført som offentlig 
grunn. Forholdet bør revideres eller slettes i forbindelse med ny avtale med Drammen kommune, 
evt. Glitre Energi. 

Byplans kommentarer og/eller suppleringer 
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2.3 Stedsanalyse  
2.3.1 Forslagsstillers stedsanalyse 

 
Type bebyggelse: næringslokaler i 2-3 etg. i plan-
området. nærområdet for øvrig er boliger på 2-5 etg. 

 
Landskap: 10-16 meter høy skrent i bakkant, 
planområdet er flatt. Tilhører bygulvet. 

 
Støy og sol fra samme side. Krevende ved boliger.  

 
Kvartalets utforming: varierende størrelser og ut-
forming av bebyggelse. Oppstykket kvartal. 

 
Beliggenhet i byen: Planområdet ligger i nærheten av 
nytt sykehusområde. 

 
Kulturminner: bygninger klassifisert med 
bevaringsverdi. 
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Flyfoto av planområdet 
 

   
Planområdet sett fra Hofgaardsgate  
 

 
Planområdet sett fra Engene mot nord-øst 
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Planområdet sett fra Engene mot vest 
 
Bebyggelsestruktur 
Planområdet ligger som siste kvartal mot øst/nordøst i den gamle by-veven av trehus på 
Bragernes. Kvartalet er kun delvis fullført, men allikevel tilhørende det ortogonale gatesystemet 
med eldre trehus på 2 og 3 etasjer. Selve planområdet er i dag fragmentert både mht. oppdeling 
og materialbruk, ett nyere kontor/næringsbygg i tegl, parkeringsarealer på bakkeplan og eldre 
næringsbygg i både mur og platekledning i bakkant. Engene er preget av gjennomgangstrafikk. 
Nord for planområdet ligger en øst-vestgående skrent, som danner et markant skille mellom en 
flat bystruktur og villabebyggelse oppover i åssiden. Nord for skrenten ligger frittliggende 
villabebyggelse hevet med utsyn over planområdet, motorveibrua og Drammenselva. 
 
Arealer for lek 
Nærmeste lekeplass er Fayeparken som ligger som nærmeste nabo til planområdet. 
Parken/lekeområdet er lokalisert over innkjøringen og traséen til Bragernestunnelen og ligger 
mellom 10 og 100 meter fra planområdet. Brakerøya idrettsplass ligger langs E18 ved 
Tomineborgveien, ca. 400 meter fra planområdet. Engene park ligger ca. 500 meter fra området.  
Ut over dette er det nærhet og muligheter for lek og opphold langs Fjordparken, hvor det blant 
annet er strand og volleyballbane.  Det er i hovedsak trafikksikre adkomster mellom planområdet 
om de omtalte parker og lekeområder.  
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Avstand til kvartalslekeplass 

Avstand til ballekeplass 
 

 
Avstand til Fjordparken 
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Skoler og barnehager: 
Det er 850 meter til Bragernes barneskole, og 2,2 kilometer til Børresen ungdomsskole. 
Det er 600 meter til Bragernes Strand barnehage, 900 meter til Brannposten barnehage og 900 
meter til Løkkebergene Vels barnehage. 
 
Trafoer i området: 
Rett øst for planområdet ligger en stor trafo drevet av Glitre Energi. Inne i selve området ligger 
en liten trafo for lokal strømtilførsel til eiendommene i området, og boligene i bakkant. 
 

2.4 Forhold som sikres i plankart og reguleringsbestemmelser 
 

2.4.1 Reguleringsformål, bebyggelsens plassering og høyder. 
Bygningene i planområdet, med unntak av verneverdig bebyggelse, forutsettes revet for å kunne 
gjennomføre et helhetlig nytt prosjekt med bærekraftig utnyttelse og tilstrekkelig grad av 
støyskjerming for det store felles utearealet. 
 
Planområdet reguleres til boliger og forretning/tjenesteyting i tråd med kommuneplanen og 
Sentrumsplanen. Bebyggelsen planlegges delt i tre bygningsvolumer. Plassering av bebyggelsen 
fastlegges ved byggegrenser. Det ene volumet følger Engene i sør, det andre vinkles inn på tomta 
i vest, og det tredje er lagt inn mot det bratte terrenget mot nord. De to førstnevnte er 
sammenbygd i tredje etasje, og spenner over et høyt portrom. Dette vil danne hovedinngang og 
portal til gårdsrommet. Langs Engene foreslås bebyggelse trukket ut til byggegrense mot 
fortauet, for å stramme opp og definere gaterommet, som i dag er fragmentert og tilbaketrukket.  
 
En vesentlig del av gårdsrommet reguleres til uteareal. Utearealet skal være fritt for bygninger og 
parkering og det tillates kun begrenset gjennomkjøring på gangvei for nød- og servicetrafikk ol. 
Noe uteareal utenfor byggegrensene er beholdt som boligformål, for å gi fleksibilitet i 
detaljprosjektet, og gir større bruksmulighet for eksempel til adkomst og sykkelparkering mm.. 
 
Bygningene ut m ot Engene er regulert til 3 og 4 etasjer. Bygningskroppen mot nord ligger inn 
mot en sydvendt skråning, og er på 4 og 5 etasjer. Skråningen strekker seg 10-16 meter opp, og 
det åpnes derfor for høyere etasjehøyde for denne blokken, men uten at det ødelegger vesentlig 
for utsyn for naboer i nord. 
 

 
Tverrsnitt gjennom planområdet 
 
Eksisterende bygninger ligger tett på skråningen, og nye bygninger legges omtrent i samme 
posisjon fra grenser. Nordre boligbygg legges etter ny byggegrense på det minste 2,5 meter fra 
eiendomsgrense, med gradvis økende avstand vestover langs foreslått grense (etter et foreslått 
mindre makeskifte for å rette ut grense mot nabo i nord). 
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Blokk mot vest reguleres 4 meter fra vestre grense. Samme bygning begrenses i nord av 
byggegrense på 1 meter fra nabogrense, slik eksisterende næringsbygg i dag ligger tett på 
grensen/fjellveggen. I praksis vil antagelig nytt boligbygg ligge noe lenger fra grensen for å 
oppnå tilfredsstillende forhold for bolig nærmest grensen, men grensen er satt der eksisterende 
bygg ligger for å ha kunne fleksibilitet i detaljprosjekteringen. 
 
Illustrasjonene viser et prosjekt med 68 leiligheter, med 5732 m2 BRA. Bestemmelsene sikrer en 
maks. utnyttelse på 6000m2 BRA. 
 
 
 

 
 
Regulerte volumer og antall etasjer. (Materialer og fasader er illustrativt og ikke endelig). 

2.4.2 Øvrige forhold som sikres i kart og bestemmelser 
 
Planens avgrensing 
Planens avgrensing går i midtlinje vei på Engene, i grense mot nabo i vest, mot øst avgrenses 
planen i midtlinje vei i Fayegata, men tar med seg hele bredden av gata inn mot den store 
trafostasjonen i øst. Mor nord avgrenses planen i eiendomsgrense. Planens avgrensing er redusert 
noe i forhold til kunngjort avgrensing. Kunngjort avgrensing har med seg en liten bit av parken 
på lokket over Bragernestunellen, og denne er ikke tatt med i den endelige avgrensingen. 

Gaterom 
Ved riving av eksisterende bebyggelse innerst i Fayegata, sikrer ny byggegrenseat ny bebyggelse 
trekkes 3m tilbake i forhold til dagens bebyggelse, slik at fasadelinje bli lik med øvrig 
bebyggelse langs Fayegata (dvs. endefasaden mot øst på bakre blokk). Dette gir bedre plass og 
adkomst til stor områdetrafo fra vest. Ny lokal trafo foreslås i enden av gata.  

Bygningenes utforming 
Bygninger skal utformes i hovedsak med treverk i fasaden, med innslag av andre materialer: 
Fasader langs Engen skal oppdeles i soner. Bygninger mot gaten kan heves 70 cm for å unngå 
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innsyn i leilighetene, og toppetasje må trekkes inn 3m på min. 50% av fasadelengden mot 
Engene. Bestemmelsene sikrer at nødvendige svalganger skal være positive rom, korte og 
integrert i bygningskroppen. Utkragede balkonger tillates med 100 cm mot gårdsrom, utover 
byggegrense. Portrommet skal ha fri høyde på 4,5 m for større kjøretøy. 

Leilighetsutforming og bokvalitet  
Ensidig nordvendte eller nord-østvendte leiligheter er ikke tillatt, og dette sikres i 
bestemmelsene. Grunnet trafikkstøy vil alle leiligheter som vender mot Engene være 
gjennomgående, med oppholdsrom mot stille side og gårdsrommet.  

Uteoppholdsarealer og utomhusplan  
 

 
Illustrasjonsplan med sandlekeplasser og mulig organisering av uterommet. (Gangavstand til 
større lekeplasser er vist under stedsanalysen s 12 og 13). 
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Blå felter viser sandlekeplasser plasser maks 50 m fra boligene. 2 stk på 30 + 50m². 
 
Et område på ca. 800 m² av utearealene midt i gårdsrommet på bakkeplan sikres regulert i 
plankartet til utearealer (Grønt på plankartet), dvs. uten mulighet for bygninger eller bruk til 
parkering. Dette sikrer også at trehusene langs Fayegata får bedrede solforhold på ettermiddagen 
enn eksisterende forhold gir. Planlagt plassering av ny bebyggelse langs Engene vil gi den best 
mulige skjermingen av utearealene fra trafikkstøyen i denne gaten. 
 
Byggegrensene i feltet for boligmål sikrer at det mellom bygningene blir et enda større gårdsrom 
enn det minimum som er sikret i form av formålet uteoppholdsareal. Alle inngangs-partier må 
nødvendigvis legges fra gårdsrommet, og alle leilighetene vil ha en henvendelse mot dette i form 
av stille side.  I tillegg til gårdsrommet blir det felles utearealer på takterrasser.  
 
Utearealene på bakkeplan og på tak skal ha grønn karakter, og være gode og funksjonelle for 
områdets beboere. Kvaliteter i utearealene, lekearealer, beplantning, møblering, sykkel-parkering 
ol. er sikret i bestemmelsene, og utomhusplan i 1:200 skal leveres sammen med rammesøknad.  
 
Tilstrekkelig størrelse på uteareal, solforhold og dybder på jordsmonn er sikret i bestemmelsene. 
Antall sandlekeplasser, samt størrelse, plassering i forhold til støyskjerming og sol følger 
forutsetningene i kommuneplanen. Dette innebærer at privat og felles uteareal, samt 
sandlekeplasser sikres i bestemmelsene for planområdet.  
Kvartalslekeplass, ballfelt og sentralt lekefelt ligger utenfor planområdet. 
 
Uteareal Krav i kommuneplan Avsatt i planforslaget 
MUA 
 
 
Areal på takterrasser 
 
Solbelyst areal kl 15. 
høst- og vårjevndøgn 
 
Privat uteareal 

20 m² per leilighet. Ved 68 
leiligheter: 20x68 =1360 m² 
 
Maks 50% 
 
 
Minimum 50% 
 
Minimum 3 m² per bolig 

2005 m² 
 
 
680 m² (av 2005 m²) 
 
 
1029 m² (av 2005 m²),  
Se illustrasjon på neste side. 
4-60 m² per leilighet  

Sandlekeplasser 
 

50 m² for hver 50. bolig, maks 
50 meter fra boligen. Ved 68 
leiligheter: 68/50x50= 68 m² 

Ca 70 m² av utearealene 
avsettes til sandlekeplasser 
maks 50 meter fra boligene. 
Se illustrasjon på forrige side. 
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Som det fremgår av tabellen over og illustrasjonene under er kravet til uteoppholdsareal oppfylt i 
illustrasjonsprosjektet til planforslaget. Fordeling av forskjellige typer uteareal og solforhold er 
vist i illustrasjonene på neste side: 
 

 
 

 
Felles utearealer på grunn, 1325 m² Felles utearealer på tak, 242 m²+438 m² =680 m² 
  

  
Sol på felles utearealer på grunn vårjevndøgn  
kl 15, 440 m² 

Sol på felles utearealer på tak vårjevndøgn kl 15, 
368 m² + 221 m² =589 m² 
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Utearealene på tak 

Adkomst og avkjørsler 
Felt BBB1 er sikret to adkomster angitt med piler i kartet. En fra Engene og en fra Fayegata. I 
tillegg er eksisterende bebyggelse i felt H570 hensynssone bevaring sikret adkomst fra Fayegata 
med piler i kartet. Adkomsten ved ny vendehammer i Fayegata forutsettes som en sekundær 
tilkomst, for å muliggjøre at utryknings- og servicekjøretøy skal kunne kjøre gjennom området, 
og dermed kan unngå farlig rygging, men også spare areal til en evt. stor vendehammer inne i 
gårdsrommet. Dimensjonering for større kjøretøy er sikret i bestemmelsene. I.f.m. avkjøringene 
reguleres siktsoner iht. Statens vegvesens håndbok. 

Vei og fortau 
Offentlig vei og fortau reguleres inn i både kart og bestemmelser. Fortau i Engene og Fayegata 
reguleres med bredde 2,5 m innenfor eksisterende kantstein.  I Fayegatas forlengelse reguleres 
gaten til trafikkformål, fra tidligere byggeformål, og sikrer plass til etablering av en 
vendehammer, samt nødvendig svingradius for større biler inn imot planområdet.  

Parkering 
Det legges opp til at all parkering for bil skal skje i anlegg under terreng. Det tillates ikke 
parkering på terreng utover kortvarig stans for av-/påstigning og av-/pålossing. Dette sikres i 
bestemmelsene. Forslaget er utformet med et krav på 0,4 biler pr. leilighet. I en tid hvor 
bildeling, økt kollektiv-satsing, og sentrumsnær beliggenhet mener vi det er forsvarlig og 
fornuftig å sette et slikt krav og på linje med kommunens forslag til ny parkeringsstrategi. 

Miljøfaglige forhold  
Overvannshåndtering og fordrøyning skal i hovedsak foregå på egen tomt, og det sikres i 
bestemmelsene at det skal foreligge godkjent plan for overvann før det gis igangsettingstillatelse. 
 
Avfallshåndtering og kabler er sikret i bestemmelsene at skal legges i grunnen. Posisjon for 
avfallshåndtering er vist i illustrasjonsplanen, men ikke angitt med bindende plassering i kart og 
bestemmelser, for å gi fleksibilitet i detaljprosjekteringen. 
 
Støyskjerming for både utearealer og leiligheter sikres i bestemmelsene. 

Kulturminner 
Trehus med verneinteresser sikres med hensynsone, og bestemmelser. Funn av automatiske 
fredede kulturminner sikres med bestemmelse om byggestopp og varsling. 

Risiko og sårbarhet  
De viktigste risikomomentene fra ROS-analysen forebygges gjennom regulerings-
bestemmelsene. Dette gjelder siktlinjer i forbindelse med inn- og utkjøringer for å hindre 
kollisjoner og støydempende tiltak i fasaden for å hindre uønsket støy inn i leilighetene. 
Fundamenteringsmetode vurderes før igangsetting av byggetiltak mht. å forebygge ras og 
utglidninger i området., inklusive evt. konsekvenser for Bragernestunnelen. 

Juridiske forhold, rekkefølgebestemmelser og gjennomføring 
Før igangsetting sikrer bestemmelsene at godkjent plan for overvann og en redegjørelse (basert 
på foretatte grunnundersøkelser) for fundamentering og sikring av grunn. Opparbeidelse av 
utearealer, vendehammer, fortau, vei og infrastruktur sikres med rekkefølge-bestemmelser og 
krav om gjennomføringsavtaler med kommunen og Statens Vegvesen. 
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Byplans kommentarer og/eller suppleringer 
 

2.4.3 Illustrasjoner av planforslaget 
Illustrasjonene viser forslagets tilnærmet maksimale utbygging (ikke juridisk bindende). 

 

Volumer og høyder i kontekst. (Materialer og fasadeutforming er kun illustrativt, ikke endelig) 

 
Tverrsnitt gjennom planområdet. 
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Det ene bygget er trukket tilbake for å danne et plassrom som «ønsker velkommen». Nedkjøring 
til parkeringskjeller langs fasade til venstre. (Materialer og fasadeutforming er kun illustrativt 
og ikke endelig). 
 

 
Felles bilfritt gårdsrom med adkomst til boligene, og svalganger. (Materialer og 
fasadeutforming er kun illustrativt og ikke endelig). 
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Forslag til plankart. 

2.5 Konsekvenser av planforslaget 
2.5.1 Redegjørelse for konsekvenser av planforslaget 

Overordnede planer og mål 
Da forslaget er utformet etter sentrumsplanens krav, er det lagt til grunn at takterrasser kan inngå 
i beregningen av uteareal. På samme måte legges det til grunn et lavere krav til MUA og 
parkeringsdekning. 
Forslaget avviker fra kommunedelplanen ved å legge til grunn en aksept for begrensende 
svalganger. Svalgangens utforming sikres i forslag til bestemmelser og skal være korte, 
inntrukne og med høy kvalitet.  
Ingen av disse forholdene antas å gi konsekvenser utover evt. bedre bokvalitet. Bruk av arealer 
på tak øker tilgjengelig solbelyst areal, noe som er spesielt gunstig når bygningene må plasseres 
slik at de skjermer utearealene mot trafikkstøy fra syd. Noe som dessverre også gir skygge på 
bakkeplan da det er siden som solen hovedsakelig kommer fra. 

Stedsutvikling 
Kvartalet som reguleres blir strammet opp, med en enhetlig kvartalsfasade langs Engene. 
Området blir, slik kommuneplanen legger opp til, formålsmessig mer homogent med boliger 
fremfor dagens bruk til næring.  
Forslaget viser en variert leilighetssammensetning med to-, tre- og fireroms leiligheter, og er 
ment å kunne tiltrekke seg både unge, gamle, familier og enslige. 
Når det etter hvert kommer et nytt sykehus på Brakerøya, vil bydelen få en annen sentralitet enn 
det har i dag, og videre kommer et behov for tettere strukturer og flere boliger. I så måte vil 
planforslaget være et positivt bidrag. 
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Barn og unges interesser 
Det er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unges interesser i planområdet i dag. Planforslaget vil 
utelukkende være et tilskudd og positivt bidrag til barn og unges interesser i området, da det vil 
gi skjermede leke- og oppholdsarealer inne på området, skjermet fra støv og støy. 
 
Arealer for lek: Ved etablering av 68 boenheter kreves et areal på minimum 1940 m² 
(sandlekeplass 68 m², kvartalslekeplass 680 m2, ballfelt/miljøanlegg ca 450 m², sentralt lekefelt 
680 m²). I Sentrumsplanen stilles det krav til kvartalslekeplass for boligprosjekter med over 50 
boenheter. Samtidig kan kravet fravikes dersom det er kvartalslekeplass og ballplass i nærheten 
av området. Minimumsavstander er gitt til å være 200 meter til kvartalslekeplass, og 500 meter 
til ballplass. 
Det vises til stedsanalysen over for avstander til eksisterende tilbud. Lekeplassen over 
innkjøringen og traséen til Bragernestunnelen, mellom 10 og 100 meter fra planområdet 
forutsettes å kunne benyttes/medregnes som kvartalslekeplass. På samme måte medregnes 
Brakerøya idrettsplass ved Tomineborgveien, og Engene park. I tillegg kommer Fjordparken.  
Alle lekeplassene har som beskrevet trafikksikre adkomstveier med fortau, gangfelt og 
underganger. For arealene vil det ikke medføre konsekvenser utover at de vil bli mer brukt. 

Landskap 
Hele planområdet er i dag tilnærmet flatt, og er enten bebygd eller asfaltert, og har ingen grønne 
flater eller vegetasjon av betydning, utover i gårdsrommet for boligene langs Fayegata. Disse er 
verneverdige og inngår i planområdet, men ikke i felt for ny bebyggelse. Planforslaget gir en 
økning av grønt og oppholdsarealer med kvaliteter. Ellers påvirker planforslaget ikke landskapet 
utover at de nye bygningsvolumene etableres, og således forsterker kvartalsbebyggelsen og 
gateløpet.  
Bebyggelsen ligger lavere i terrenget enn bakenforliggende bebyggelse, som vist i snitt s. 21. 

Trafikkforhold 
Det er utført en trafikkanalyse som beregner at trafikkmengdene på veinettet rundt planområdet 
vil bli omtrent på samme nivå som i dag, når dagens trafikk til og fra området er trukket fra, og 
ny trafikk i forbindelse med boligene er lagt til. Rapporten oppsummerer: «Beregningene viser at 
de trafikale konsekvensene ved bygging av nye boliger på tomten i Hofgaards gate vil være 
ubetydelige.» 

Adkomst og avkjørsler 
Området har per i dag fire til dels uoversiktlige avkjøringer fra Engene, som planlegges redusert 
til én avkjørsel. Konsekvensen vil være større trafikksikkerhet. 
I tillegg planlegges en avkjørsel innerst i Fayegata, som arealeffektivt er kombinert med 
innregulert vendehammer. Avkjøringen fra Engene vil være hoved-avkjørsel for boligene, mens 
avkjørsel fra Fayegata er sekundær, og hovedsakelig for at brøyting, utryknings- og 
servicekjøretøy som skal kunne kjøre gjennom planområdet.  
 
Avkjørsel mot Engene er lagt 15 meter fra krysset Engene/Hofgaardsgate, og tilfredsstiller 
kommunale avstandskrav. På samme måter er siktlinjer både mot gate og fortau tilfredsstilt i 
henhold til krav fra Statens Vegvesen og kommune.  
Nedkjøringen til garasjeanlegg er plassert umiddelbart kort etter avkjøringen fra Engene. Det gir 
den konsekvens at mest mulig biltrafikk i planområdet unngås. Ved avkjørsel fra Engene er det 
avsatt areal for snumulighet, plass for avstigning og av- og pålessing, som medfører at man kan 
forta korte stopp uten konsekvens for trafikken i Engene. 
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Renovasjon 
Renovasjonsløsning er illustrert ved avkjørsel/vendehammer i Fayegata, der det er enkelt mht. 
av- og pålessing, og hvor konsekvensen av å stoppe og snu en søppelbil vil være minst 
trafikkfarlig. Løsningen er foreslått basert på ønsker fra renholdselskapet. 
 
Intern gangvei 
Gjennomkjøring i planområdet for brøyting, transport av bevegelseshemmede, utryknings- og 
servicekjøretøy forutsettes på gangvei, og via en liten uteplass, som primært skal være for 
gående og syklende. Gjennomkjøring via portrommet og gangveien forutsettes begrenses til et 
minimum, for eksempel ved magnetbom. Gangveien sikres en bredde som muliggjør kjøring 
også med større kjøretøy, og gjennomkjøring for disse gir den positive konsekvens at farlig 
rygging unngås inne på området, eller i nærhet til trafikken i Engene. Det gir også innspart snu- 
og manøvreringsareal på planområdet, som kan benyttes til uteoppholdsareal og gis en grønn 
karakter, uten kjøpesterkt dekke. 
 
Tilgjengelighet for brannvesenet 
Bygningene forutsettes i hovedsak å kunne rømmes uten tilgang med stigebil i gårdsrommet, 
dvs. med to trapperom eller rømning fra fasade/balkong mot Engene.  
Portrom og gangvei er allikevel løst og sikret slik at det i nødsfall er mulig å kjøre gjennom også 
med brannvesenets stigebil evt. for slukkeinnsats. Formen på bygninger og planløsning har 
allikevel den konsekvens større kjøretøyer må kjøre inn fra Fayegata om man kommer fra øst. 
Det er utført en sporingsanalyse som viser nødvendig svingradius for større kjøretøyer/stigebil 
inn og ut av området. 
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Situasjonsplan påført sporingskurver for stigebil (rød farge). 
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Gatebredde i Engene 
Engene er fylkesvei. I dialog med Statens Vegvesen har det fremgått et ønske om en bredde på 
Engene på 13m mellom husene (3+3,5+3,5+3). Det er i dag 12,5m. Dette samsvarer med 
breddene i Engene inn mot sentrum, hvor gatebredden i hovedsak varierer mellom 11-12,5m. . 
Bredden er også 12,5m i Hofgaards gate. Gatebredde på 12,5 meter er derfor lagt til grunn ved 
utarbeidelse av planen.  
 
Engene har i dette området det meste av sin lengde som to kjørefelt, med fortau på begge sider. 
Strekket akkurat forbi planområdet er derimot i en særstilling, hvor det i tillegg er innpasset 
kantsteinsparkering langs sørsiden av Engene. Det gjør at fortau på nordsiden i dag er utført 
smalere enn normalt for Engene. 
 
Dagens regulering har regulert senterlinje vei midt i gaterommet, antagelig fordi 
kantsteinsparkeringen i en fremtidig situasjon er forutsatt å utgå. (Se utsnitt av reguleringen i 
området under). (Kantsteinsparkering må også utgår om gaten skal benyttes som busstrasé. Se 
neste kapittel).  

 
 
Forslått plankartet legger opp til en fremtidig situasjon hvor veien reguleres på samme måte; 
etter samme prinsipp og midtlinje, uten innregulert kantsteinsparkering i gaten. Konsekvensen 
vil være en entydig og lik regulering for gaten: 
 

  
Eksisterende regulering Nytt forslag etter samme midtlinje 

 
Planen legger til rette for å beholde fortauskantstein i dagens posisjon, og med en fortausbredde 
på 2,5m mot nord. Dette øker den totale veibredden (sammenlignet med dagens situasjon) til 
13,2m .  
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Illustrasjonen viser utsnitt av plankart, hvor regulert senterlinje vei videreføres, og utgjør 
planens avgrensning mot sør. Fortausbredden langs ny bebyggelse er satt til 2,5m. 
kjørefeltbredde er angitt til 3,5 meter.  

Utvidelse av fortauet samtidig som eksisterende kantstein mot kjørebanen beholdes, medfører at 
innside fortau vil ligge opptil 70 cm lenger inn i planområdet enn dagens fortau/eiendomsgrense. 
Ettersom bevaringsverdig bebyggelse på hjørnet skal beholdes, vil dette ikke kunne 
gjennomføres for hele strekningen. Konsekvensen er at fasaderekken blir mer ujevn, og 
bevaringsverdig hus på hjørnet vil stikke ut i fortauet. (Det er lagt til grunn ny kantstein på 
nordsiden i rett linje fra planområdets grense i vest til østre fortaushjørne i krysset 
Fayegata/Engene. (Eksisterende kantstein ligger i en ujevn bue)). 
 
Krysset Engene x Hofgaardsgate 
Statens Vegvesen har vært opptatt av å sikre muligheter for busstrafikk gjennom krysset 
Engene/Hofgaardsgate, og har vært opptatt av planens konsekvens for dette. Det er ikke planer 
om busslinje her, men det kan være aktuelt i forbindelse med etableringen av nytt sykehus. 

Skissen under viser sporing for leddbuss (maks. busstørrelse) med ytre svingradius på 12m.  
(I begge gater må kantparkering fjernes, slik at hele gaterommet disponeres til fortau/ kjørebane.) 
 
For buss som kommer fra Hofgaardsgate og svinger vestover i Engene er plassen tilstrekkelig, 
men bussens sporingsbredde vil være i motgående kjørefelt på innsiden gjennom svingen. Buss 
vestfra i Engene, på vei sydover i Hofgaardsgate vil måtte benytte kjøremønster C, og vil måtte 
kjøre ut i motgående felt, i begge gater. Bussene vil ikke kunne passere hverandre i krysset. 
En busslinje vil kunne etableres igjennom krysset, men krysset er ikke ideelt. Det er eksisterende 
skarpe hjørnet på dagens bebyggelse på sydsiden av Engene som er begrensingen i krysset. 

Om kryssets begrensede muligheter bør ha en konsekvens for utformingen av planforslaget, 
avhenger av om en økt gatebredde på Engene (og tilbaketrekking av fasadelinjen) kan bedre på 
forholdet. Kjøremønsteret lar seg kun i begrenset grad avhjelpe ved å øke bredden på Engene 
forbi planområdet. I så fall måtte det være for å flytte vestgående kjørefelt i Engene lenger mot 
nord, for å oppnå et bredere kjørefelt i innersvingen, og det måtte i så fall også gjøres et godt 
stykke lenger vest enn selve planområdet. Men det ville uansett ikke ikke avhjelpe bredden i 
Hofgaardsgate, og buss i innersvingen vil uansett måtte over i motgående felt. Et omfattende 
tiltak som å regulere økt veibredde for Engene lokalt, kun for å holde åpen en mulighet for bruk 
av maksimal busstørrelse, for en busslinje som ikke er konkret planlagt, er å påføre gateløpet og 
bebyggelsesmønsteret en unødig dårlig kvalitet når planforslagets hensikt er å reparere 
kvartalsbebyggelsen i området. Forslaget opprettholder derfor dagens veibredde. 
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Selve avkjørselen fra planområdet vil ha vikeplikt for utkjøring i Engene, og vil ikke innvirke på 
bussenes bevegelsesfrihet eller kjøremønster. 

 
Svingradier leddbuss. 

Estetikk og byggeskikk 
Dagens bebyggelse er fragmentert på alle måter, både i volum, materialer, og plassering. 
Området får i ny situasjon et mer helhetlig utrykk, med kvartalsstruktur og fasadematerialer som 
går igjen i nabobebyggelsen. De nye volumene bidrar til å stramme opp Engene. Hofgaards gate, 
som i dag ender i en parkeringsplass, vil nå få en bygning som fondmotiv. Høydene vil variere, 
volumet mot Engene tilpasses høyde på de vernede nabobygningene og bebyggelsen ellers i 
Engene. Volumet inn mot skrenten får en ekstra etasje, uten at dette får noen vesentlige 
konsekvenser for fjernvirkningen eller utsyn til naboer, på grunn av høyden på skrenten. 
Bygningsvolumene er større enn de eldre omkringliggende trehusene, men er i samme skala som 
trafo umiddelbart øst for planområdet som har dimensjoner på ca.12m høyde. På samme måte 
utgjør på motsatt side av planområdet boligprosjektet i Engene 100 større volumer opp mot ca. 
18 meters høyde. Generelt er foreslått bebyggelse innenfor en høyde som kan harmonere med 
omgivelsene, både eldre bygg, nyere bygg og terreng, og samtidig sikre en økt og bærekraftig 
tetthet/utnyttelse. 

Kulturminner 
Bygningene i Engene 109 og Fayegata 21 og 23, som i dag er klassifisert som bygninger med 
«høy verneverdi»  i kommunens kulturminneregistreringer, reguleres som eget felt og til 
hensynssone bevaring kulturmiljø. . Ny bebyggelse tar hensyn til den verneverdige bebyggelsen 
med en avtrapping av høyder og plassering av volumer. De verneverdige byggene får en mer 
åpen situasjon, og bedre solinnfall fra vest til sine utearealer da eksisterende bygninger langs 
deres vestgrense forutsettes revet. 

Sosial infrastruktur  
Planforslaget legger opp til ca. 70 boliger. Dette vil trolig gi et sted mellom 100 og 150 nye 
beboere. Det er lagt opp til en variasjon i leiligheter med to-, tre- og fireroms leiligheter, men 
med flest toroms blir det sannsynligvis ikke en overvekt av barnefamilier i området. Det er 
derfor lite sannsynlig at boligområdet vil utløse behov for ny skole eller barnehage. Antall 
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beboere er også såpass lite at det neppe vil ha store konsekvenser for andre kommunale tjenester 
og sosial infrastruktur. 

Teknisk infrastruktur og strålingsfare 
Det er foretatt en vurdering av strålingsfare og adkomst til nettstasjon i rapport «Vurdering av 
strålingsfare og adkomst til nettstasjon Hofgaardsgate.. Det står en nettstasjon helt nord i 
planområdet som må flyttes/erstattes av en ny et annet sted på området. Det vil også være behov 
for omlegging av både høyspenningsforsyning til nettstasjonen, samt lavspenningskabler til 
eventuelle eksisterende forbrukere. I tillegg må fiberkabler og telekabler for Telenor og Viken 
fiber som ligger i bakken legges om. Rapporten viser også at de planlagte bygningene ligger 
utenfor det utredningsnivået for elektromagnetisk stråling fra den store trafostasjonen øst for 
området. En ny nettstasjon på området må plasseres så også denne gir evt. stråling i boligene 
under utredningsnivået. 
 
Bygningen har et forskriftsmessig krav om sprinkling. Det vil sannsynligvis være behov for bytte 
ut en kum i planområdet mht. å oppnå tilstrekkelig slukkevann. 
 
Overvann 
Det er utarbeidet en rapport for overvannshåndtering. Overvann vil i hovedsak håndteres på egen 
grunn. Det er ønskelig med en kombinasjon av løsninger for å ivareta tretrinnsstrategien for 
overvannshåndtering (infiltrere, fordrøye, avrenning til resipient) i størst mulig grad. Det 
innebærer at utomhusarealet utnyttes på flere måter, slik at man får en mest mulig 
hensiktsmessig overvannshåndtering Det er nødvendig å etablere et fordrøyningsmagasin, da 
tomten alene ikke kan håndtere alt overvannet via infiltrasjon. Vannet vil fordrøyes i lukket 
anlegg , med kapasitet 118m3.  På grunn av grunnforholdene er det også et beregnet behov for et 
mindre påslipp på ca. 6 liter/sek til offentlig ledning. Det ligger overvannsledninger både vest og 
øst for prosjektet. Det vil være mest hensiktsmessig med tilknytning til overvannsledning øst for 
prosjektområdet. Her ligger en 250 mm overvannsledning i offentlig grøntareal/lekeplass med 
grei tilkomst og kort avstand fra prosjektområdet, uten at man må krysse hovedveien Engene ved 
tilknytning. Overvannet skal tilknyttes kum nr. 71085 i henhold til VA-norm for Drammen. 

Universell utforming 
Planforslaget legger til grunn byggeforskriftenes (TEK10) krav til tilgjengelighet både for ute- 
og innomhus, og tilgjengelighet er ikke spesielt behandlet i bestemmelsene. 

Naturmangfold  
Naturmangfoldslovens §§ 8 -12 er vurdert. Det finnes ikke forekomster av naturtyper eller arter 
som krever vern i planområdet. Ut fra en samlet vurdering vil en utbygging på dette grunnlag 
ikke innebære noen risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 

Planforslaget inneholder nye grønne uteområder som gir større mulighet for biologisk mangfold 
og fugleliv enn dagens asfalterte arealer. 

Natur- og ressursgrunnlaget 
Det er ingen jordbruksinteresser, skogbruksinteresser, friluftsinteresser, fiskeriinteresser, eller 
viltinteresser i planområdet, og planforslaget har derfor ingen konsekvenser for dette. 
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Solforhold på uteoppholdsarealer 

21. mars klokka 15 
 

21. juni klokka 6 
 

 
21. juni klokka 9 

 
21. juni klokka 12 
 

 
21. juni klokka 15 

 
21. juni klokka 18 
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Luftforurensning 
Det er foretatt analyse for svevestøv. Denne konkluderer slik:  
Planområdet vil grense til gul og rød luftforurensningssoner med hensyn på PM10 og NO2. 
Dette gjelder bygningsfasader mot Engene, Fv 23. Planforslaget i seg selv vil ikke generere 
trafikk som medfører en økt utstrekning av luftforurensningssoner. Hovedbidraget til 
utstrekningen antas å komme fra Bragernestunnelen og Engene, Fv 23. Bidraget fra 
Bragernestunnelen må ses som overestimert da spredningsberegningene vister utstrekning bak 
tunnelmunning hvor forskninger antyder minimal utstrekning av luftforurensning i den retning 
(Brydolf & Johansen 2011). Det kan derfor konkluderes med at hovedbidraget til utstrekning av 
luftforurensningssoner inn mot planområdet er Engene, Fv 23. Uteareal/bakgård til 
planforslaget befinner seg utenfor gul og rød luftforurensningssone. 
 
Som avbøtende tiltak foreslås vegetasjon på uteområder som binder svevestøv, plassering av 
inntak for frisk luft til bygg langt unna forurensingskildene (og evt filter), samt sikring av et godt 
inneklima ved hjelp av ventilasjon og materialvalg. Illustrasjoner fra analysen: 
  

  
Vintermiddel nitrogendioksid NO2         Årsmiddel NO2 

 

 

 

Svevestøv PM10 
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Støyforhold 
Det er foretatt flere analyser for støy med forskjellig utforming av bebyggelsen mot Engene. 
Planområdet ligger delvis i gul/rød støysone fra vei. 
Beregninger viser at fasaden nærmest Engene har støy over grenseverdien på fasade (i rød sone). 
For å tillate overskridelser av grenseverdiene angir T-1442 avbøtende tiltak som bør 
tilfredsstilles. De viktigste tiltakene er gjennomgående leiligheter med tilgang på stille side, og 
tilgang til utendørs oppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Deler av bygningsmassen 
har minst en fasade der grenseverdien er tilfredsstilt. Ved bruk av normale fasader og noe 
forhøyet demping i vinduer kombinert med mekanisk ventilasjon er det mulig å komme under 
grenseverdier for innendørs støynivå i leilighetene.  
 
For at alle boenheter skal få tilfredsstillende støynivå foran minst et vindu til oppholdsrom, kan 
man vurdere avbøtende tiltak som innglassing av balkonger.  
 
Beregninger viser at man kan oppnå tilfredsstillende støynivå på størstedelen av utendørs 
oppholdsareal på bakkeplan. Planlagt bebyggelse vil skjerme eksisterende bakenforliggende 
bebyggelse, og flere av de eksisterende boligene som nå ligger i gul sone vil få lavere støynivå 
enn laveste grenseverdi i gul sone. 
Valgte utforming gir best resultat for støy på utearealene, og for å skape en stille side for 
boligene. Illustrasjonen nedenfor viser konsekvensene for utearealene på bakkeplan, og at de er i 
plassert i grønn sone. Utearealene tilfredsstiller dermed kravene. 
 
Innvendig støy for leiligheter mot Engene håndteres med støytiltak i fasade, samt innglassede 
balkonger mot gaten. 
 

.  

.Grønn farge viser LDEN under 55 dBA, gul farge LDEN mellom 55 og 65, mens rød farge viser 
LDEN over 65 dBA. 
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Grunnforhold 
NGI geoteknisk notat for nærområdet viser følgende: under et ca. 2-2,5 m tykt topplag av sand 
og fyllmasser og noe leire, er det bløt normalkonsolidert leire ned mot berg. Dybden til berg 
varierer for det meste mellom 18-26 m, og øker lokalt ned mot 30 m. Det kan være fare for 
områder med kvikkleire. 
 
Det fremkommer i foretatt analyse for løsmasseskred at det vurderte området ligger under marin 
grense. I følge NGUs løsmassekart er det angitt tykk havavsetning og elveavsetning i 
nærområdet. Det er en bergskjæring i bakkant. Den geotekniske vurdering har tatt utgangspunkt i 
Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og faresoner . I henhold til kriteriene angitt i 
denne ansees det ikke at det er fare for skred som kan ha utbredelse inn i planområdet. 
 
Foretatt analyse ved. skredfare i skråningen i bakkant beskriver at skråningen fremstår i 
hovedsak som stabil og denne synes ikke å utgjøre særlig skredfare. Det kan likevel ikke 
utelukkes at mindre steinsprang kan forekomme, spesielt fra brattveggene. I byggefasen bør det 
gjøres en lett rensk av skråningen for å fjerne eventuelle mindre blokker som kan falle ned. I 
tillegg må sikringstiltak (bolting av enkeltblokker) for brattveggene vurderes i byggefasen.  

Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse . Gjennomgangen av risikofaktorene viser at 
planen generelt har lav grad av risiko for fare. De viktigste forholdene som utgjør risiko er 
knyttet til støy, og ulykker i forbindelse med avkjøring til og fra planområdet, samt usikre 
grunnforhold 
Støy for leilighetene ut mot Engene kan løses med tiltak i fasaden, og for å minimere 
ulykkesrisikoen ved avkjøring er det viktig at siktlinjer opprettholdes. Dette sikres i 
bestemmelsene. 
Usikre grunnforhold sjekkes ut som risiko ved å utføre fysiske grunnundersøkelser før 
reguleringsplanen vedtas (Dvs. i mai 2018). 
 
Økonomiske konsekvenser 
Planforslaget utløser ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Juridiske forhold 
I kunngjøringen av saken ble det lagt til rette for forhandlinger om en evt. utbyggingsavtale. Det 
er behov for gjennomføringsavtale med Statens Vegvesen og med Drammen kommune vedr. 
hovedsakelig opparbeidelse fortau og kobling til VA/makeskifte. 

Byplans kommentarer og/eller suppleringer 
 

  



35 
 

3 Forslagsstillers argumentasjon 
3.1 Forslagsstillers faglige begrunnelse 
 
Forholdet til overordnet plan 
Sentrumsplanens krav er lagt til grunn for planforslaget, selv om området i utgangspunktet ligger 
utenfor definisjonsområdet for denne. Sentrumsplanens yttergrense går i dag langs Engene, men 
etter topografien er det mer naturlig at den også omfatter planområdet, slik at grensen går i 
bakkant der det er en høy skrent opp mot et eneboligområde. Dette området har en helt annen 
karakter, hvor struktur og topografi endres. Planområdet er tilnærmet flatt, og hører til og 
henvender seg mot sør og sentrumsområdet. (Se skisse i kapittel 2.3 Stedsanalyse). Også 
byutviklingsmessig er det naturlig at sentrumsplanen favner planområdet. Engene er en 
kommunikasjonsakse inn mot sentrum, og det er vedtatt et nytt sykehusområdet på Brakerøya, 
hvilket på sikt vil gi bydelen og planområdet en annen sentralitet enn det det har i dag. Det vil 
dermed være naturlig med en høyere utnyttelse enn det som i utgangspunktet tillates i denne 
nåværende randsonen utenfor sentrumsplanen. 
 
Disponering av planområdet 
Planområdet reguleres til boliger, som det er i dag på tross av dagens vesentlige bruk til næring. 
Stedsanalysen, fokus på gode solforhold, lite støy på uteareal, samt fokus på å stramme opp 
kvartalet har vært styrende for disponering av tomta. 
 
Planområdet grenser til Engene mot sør, der trafikken generer støy (rød støysone). Det har vært 
naturlig og nødvendig å legge en bygningskropp langs Engene for å få en støyskjerm mot 
utearealene og øvrig bebyggelse. Sammen med de andre bygningskroppene, lagt mot vest og 
nord, og eksisterende bebyggelse i Fayegata danner den et definert kvartal med gårdsrom med 
gode skjermede leke- og utearealer, samt mulighet for adkomstsoner og innganger uten 
støybelastning. Bygningene varierer i etasjehøyde og har inntrukket toppetasje for å gi minst 
mulig skygge på utearealene, og som avtrapping for å tilpasse seg eksisterende bebyggelse. 
Høyder er også foreslått slik at de i stor grad hensyntar utsyn for naboer i nord. Bygningskroppen 
mot nord har i de to nederste etasjene ensidig belyste leiligheter vendt mot syd, mens det i øvre 
etasjer er mulighet for leiligheter med tosidig dagslys.  
 
Ulempen med et langt boligvolum som skjerm mot støy er at det også skjermer for sol nærmest 
bygningen midt på dagen. Uterommet og fasadene har allikevel gode solforhold, og har sol fra 
morgen til sein ettermiddag (fra øst og vest), men kl. 15.00 på høst- og vårjevndøgn er 50% sol 
på bakkeplan vanskelig å oppnå fullt ut som følge av den støyskjermende blokken. Det er derfor 
av betydning for forslaget at det er aksept for å legge takterrasser til grunn i vurderingen av 
uteareal og solforhold (ref. sentrumsplanen). 
 
Tidlig i planfasen har de to bygningsvolumene, mot vest og langs Engene, vært adskilt av en 
relativt smal passasje, som har dannet adkomsten til gårdsrommet. Dette foreslås nå ved at de to 
volumene henger sammen og former et smalere og overdekket portrom. Hjørnet trekkes mer 
tilbake og danner en adkomstplass mot gaten. 
 
Løsningen foreslås av tre årsaker. Tidligere løsning åpnet for mer støy inn i gårdsrommet, og 
leilighetene i blokken mot vest fikk støyforhold i nedre del av gul sone på både vest og østside, 
og derved ikke en skikkelig stille side. 
 
Den nye løsningen sikrer at adkomsten og nedkjøring til garasjekjelleren er utenfor 
gårdsrommet. Det gir en større separasjon mellom barn og trafikk, og et tryggere og mer tydelig 
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avgrenset uteoppholdsareal. Det inntrukne partiet annonserer tydeligere kvartalets 
«inngangsportal» når man kommer fra sentrum (fra vest), og danner en forplass som gir en 
romlig variasjon og kvalitet, da øvrig del av fasaden strammer opp gaten og er mer kontinuerlig. 
 
Kompromiss med svalganger 
I kommuneplanen stilles det krav til at minst 50% av oppholdsrommene, hvorav minst ett 
soverom, skal ligge mot stille side. Når stille side ligger mot nord må leilighetene langs Engene 
være gjennomgående for ikke å bli ensidig nordvendte eller ensidig «støyvendte». Dette gir en 
utfordring når det kommer til adkomst, da gjennomgående leiligheter utelukker langsgående 
korridorer, og kun gir to leiligheter pr. heis og trapperom.  
 
Ulempen med denne løsningen i bebyggelse med 3-4 etasjer (når 1. etasje strengt tatt ikke har 
behov for heis) er at investering og drift av heis skal fordeles på kun 4-6 leiligheter, og blir svært 
sjelden gjennomført i praksis. Teoretisk sett ville løsningen se slik ut (A): 
 

                
(A) Gjennomgående leiligheter uten svalganger      (B) Gjennomgående med korte svalganger 
 
På tross av generelle retningslinjer mot svalganger, åpner reguleringsforslaget for å løse denne 
utfordringen ved bruk av korte og inntrukne svalganger med høy kvalitet. Ved å bruke korte 
svalganger kan man knytte dobbelt så mange leiligheter til ett trapperom (B).  
 
Forslagsstiller understreker samtidig at svalganger kan være en fin kvalitet om de utformes 
riktig. Ved å gjøre dem til sosiale soner hvor beboerne møtes kan svalganger fungere godt. Med 
riktig bredde og utforming kan de i dette planforslaget mot stille side også fungere som en 
balkong nummer to, og som gir en god visuell og miljømessig kontakt med det felles 
gårdsrommet. Ved å integrere svalgangene i bygningskroppen blir de også mindre dominerende, 
og kan formes uten å være skjemmende elementer påhengt fasaden. Her vises referanser som 
Meinich Arkitekter AS har gjort tidligere: 
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Romsåsveien 6, Oslo 

        
Tangen, Nesodden                                                                             Mo terrasse, Nittedal 
 
Materialvalg  
Den nye bebyggelsen er tenkt med trekledning, med innslag av andre materialer for variasjon. 
Planområdet ligger i et trehusområde med flere bevaringsverdige bygninger og kulturmiljø, og 
den nye bebyggelsen skal materialmessig harmonere med den gamle. 
 
Adkomst/avkjørsler 
Statens Vegvesen har hatt innspill til planarbeidet, og forslagstiller har hatt et møte med SVV 
den 18. 01.2018, sammen med planavdelingen i kommunen. 
 
I hovedsak ble det drøftet fordeler og ulemper med plassering av avkjørsel til området fra 
Engene eller fra Fayegata. Det ble også drøftet evt. forhold rundt en avkjørsel fra Engene, 
avstand til krysset Engene/Hofgaardsgate, samt bredde på Engene forbi planområdet. 
 
SVV motsatte seg ikke forslaget slik det er fremlagt, men ville heller ikke gi forslagstiller en 
entydig anbefaling for hvilken løsning man skulle arbeide videre med. SVV forbeholdt seg retten 
til å avgi uttalelse først når et komplett planforslag foreligger. Dette oppleves som lite 
forutsigbart for forslagstiller da senere omarbeiding av et helt planforslag er svært tid- og 
resurskrevende.  
Forslagstiller har falt ned på å fremme planforslaget som opprinnelig utformet, med 
kjøreadkomst fra Engene, da dette gir åpenbare fordeler mht. bærekraftige arealbruk og løsninger 
innenfor planområdet, men også at det innenfor rimelighetens grenser ivaretar de krav både 
kommune og SVV har bemerket.  
(SVV har ved ettersyn av planforslaget fremmet innsigelse til løsningen, se 
merknadsbehandlingen). 
 
En begrunnelse er at planområdet ut mot Fayegata er både smalt, bortgjemt og medfører 
vesentlig lengre kjørelengder inn i Fayegata, og også internt på området for å kunne løse 
parkeringskravet. Bebyggelsen vil være vanskeligere å disponere ut i fra å ivareta alle 
funksjonelle og forskriftsmessig krav. Det vil også påvirke sikkerheten for barn fra boligene og 
gårdsrommet som vil krysse til det større lekeområdet på andre siden av Fayagata. (Dette vil i 
praksis kunne bli et «barnetråkk», som alternativt til fortau langs Engene). 
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Generelt er kjøre- og gangadkomster til og fra bolighusene et positivt bidrag til gaterommet i 
Engene, som også holder farten naturlig nede på gjennomgangstrafikken, fremfor at man fjerner 
alle «aktiviteter» fra gaterommet for å forberede for større trafikk og hastighet (som senere igjen 
må dempes med fartshumper). 
 
Fayegatas forlengelse 
I dag er Fayegata regulert som gategrunn kun frem til tiltakshavers eiendom og den store 
trafoeiendommen øst for planområdet. Fayegatas forlengelse er derfor i dag regulert til 
boligformål og trafo den siste strekningen inn mot fjellskrenten. Grensen mellom formålene, som 
sammenfaller med eiendomsgrensen, ligger midt i forlengelsen av Fayegatas senterlinje. 
Forlengelsen er ikke opparbeidet som kommunal gategrunn slik som Fayegata har kun 
grusdekke. Rent trafikalt er det liten grunn til å forlenge Fayegata som trafikkformål da den 
uansett ender blindt og kun gir adkomst til nettopp disse to eiendommene, som kanskje heller 
kunne fått hatt direkte adkomst fra Fayegatas nåværende utstrekning.  
 
Kommunen v/ Byprosjekter har i dialogmøte allikevel stilt krav om vendehammer i Fayegatas 
forlengelse, og derved også indirekte krevet innløsning av grunn og omregulering til 
trafikkformål. Tiltakshaver har på eget initiativ foreslått å trekke dagens bygningsmasse ca. 3 
meter tilbake ved ny utbygging, slik at ny bebyggelse også ligger i forlengelsen av fasadelivet i 
gaten for øvrig. På denne måten har både kommune og tiltakshaver også lagt til rette for ønsket 
Glitre Energi har fremmet i maildialog med forslagstiller. Gaterommet øker i bredde og adkomst 
samt at kabler i grunnen til trafo-eiendommen sikres for fremtidige arbeider, også fra vestsiden 
av trafo. Forslagstiller mener dog at bruken av deler av gategrunnen her må kunne disponeres til 
parkering for sykler og evt. noen få biler, i tillegg til avsatt plass for vendehammer. Parkerte 
sykler og biler vil kunne fjernes før evt. nødvendige større varslede tiltak på trafoeiendommen. 
 
Grunnundersøkelser 
Det vurderte området ligger under marin grense. I følge NGUs løsmassekart er det angitt tykk 
havavsetning og elveavsetning i nærområdet. Det er en bergskjæring i bakkant. 
Vår geotekniske vurdering har tatt utgangspunkt i Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder 
og faresoner (se kapittel 4.5 i NVE Veileder nr. 7-2014). I henhold til kriteriene angitt i denne 
anser vi ikke at det er fare for skred som kan ha utbredelse inn i planområdet. 
 
Det er gjennomført grunnundersøkelser i planområdet, i form av 2 totalsonderinger og 1 CPTU, 
samt 1 prøveserie. Boringene ble gjort av Akershus Grunnboring 4.juni 2018. Videre ble masser 
fra ett av borehullene testet i geoteknisk laboratorium ved Løvlien Georåd. 
 
De nevnte grunnundersøkelsene har ikke påvist kvikkleire i det aktuelle området. Utbygging av 
området kan utføres ved hjelp av konvensjonelle metoder for grunnforsterkning, fundamentering 
og sikring av byggegrop. Løsninger for byggegropsikring og fundamentering utformes ved hjelp 
av geoteknisk fagpersonell i senere prosjektfase. 
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