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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Drammen Travbane ble etablert på Åssiden i 1955. Tidligere hadde det vært bane på Marienlyst 
fra 1899 til 1949. Drammen kommune eide området på Marienlyst, og etter krigen signaliserte 
de at det var idretten som skulle ha prioritet. Av flere områder som ble vurdert for ny bane, falt 
valget på Åssiden, som den gang var et landlig område. Her ble det avsatt et område på ca. 130 
dekar, og den nye banen på Åssiden ble åpnet 2. pinsedag 1955. 
 
I dag har byen innhentet Åssiden, og bydelen kan ikke lenger sies å «ligge på landet». Bydelen 
har utviklet seg med boliger og næringsvirksomhet, og områdene til å utøve hestesport rundt 
travbanen har blitt betydelig begrenset. De siste årene har travsportens utvikling også 
gjennomgått en markant endring i forhold til publikumsoppslutning på løpsdagene. Tidligere var 
travbanen hovedbase for publikumsfunksjonene knyttet til sporten. I de senere år er spill hos 
kommisjonær og nettbasert spill blitt viktigere og viktigere, og publikumsfremmøtet på 
løpsdagene er redusert markant. Dette fører til et vesentlig endret arealbehov for 
publikumsfasiliteter tilknyttet travbanene.  
 

 
 
Den mer bymessige utvikling av områdene rundt dagens travbane har innskrenket 
treningsmulighetene utenfor selve banen. Selve løpsbanen, som er en av Norges to 800 meters 
baner, har likevel et godt rykte innenfor travsporten. Summen av utviklingen innen travsporten 
og den urbaniseringen som har funnet sted på Åssiden, har imidlertid ført til at aktørene på 
travbanen har tatt initiativ til å vurdere hvordan verdiene som eiendommen representerer kan 
bidra til en ny og videre utvikling av sporten sett i en større sammenheng. I dette ligger at 
realisering av verdier på dagens Drammen Travbane kan investeres i nye/andre anlegg og 
aktiviteter for utvikling av sporten. 
 
En frigjøring av arealer på Travbanen er en ny situasjon som gir anledning til å se Travbanens 
potensial i en større sammenheng – særlig opp mot idrettsområdene på Berskaug, samt lokalt 
handels- og tjenestetilbud på Åssiden. Berskaug idrettsområde har i dag et bredt spekter av 
idrettsfunksjoner, og skal også romme ny friidrettsstadion for Drammen. Dette gjør at området 
vil måtte gjennomgå flere store endringer i dagens fordeling av arealer og funksjoner. Kombinert 
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med utviklingen av Travbanen gir dette anledning til å undersøke ulike former for integrasjon 
mellom de to områdene, samt vurdere bedre koblinger mot bydelen for øvrig. Utbygging av nytt 
friidrettsanlegg er imidlertid nær forestående og det haster med en avklaring om hvor 
omfattende integrasjon det skal legges opp til mellom Travbanen og Berskaug. Det er disse 
forholdene som sammen danner utgangspunkt for at Åssiden Utvikling AS og Drammen 
kommune starter arbeidet med områderegulering for Travbanen og Berskaug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Områderegulering med planprogram 

Reguleringsplanen skal være i form av en områderegulering, hvor Drammen kommune som eier 
av idrettsområdet Berskaug, samarbeider med Åssiden Utvikling om utarbeidelse av planen. 
Dette i henhold til plan- og bygningslovens § 12-2 andre ledd, som sier at kommunen kan 
overlate ansvaret for utarbeidelse av områderegulering til private. Reguleringsplanen vil avklare 
hovedstrukturene for videre utvikling av planområdet, og gi en juridisk bindende arealbruk. 
Planen skal også ved behov kunne detaljeres på et nivå tilsvarende detaljregulering for de deler 
av planområder som skal utvikles først.  
 
Etter gjeldende forskrift skal det utarbeides konsekvensutredning (KU) i forbindelse med 
reguleringsplaner som tilrettelegger for næringsbebyggelse på mer enn 15 000 m2.  Utvikling av 
travbaneområdet i Drammen utløser dermed krav om konsekvensutredning. Ved tiltak eller 
planer som utløser krav om KU skal det i tillegg utarbeides et planprogram som ledd i varsling av 
planoppstart. Planprogrammet skal fastsettes av kommunen og ligge til grunn for utarbeidelse av 
forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning. 
  
 
 
 

 

 

 

Hva er et planprogram? 

Planprogrammet redegjør for hvordan arbeidet med kommuneplanen skal 
gjennomføres. Hensikten er å skape en mest mulig effektiv og målrettet arbeidsprosess 
hvor temaer og deltakerne i arbeidet er definert på et tidlig stadium. Planprogrammet 
er også en anledning til å informere og få innspill til arbeidet fra ulike deler av 
kommunens virksomhet, overordnede myndigheter, innbyggere, interesse- 
organisasjoner og næringsliv. Utarbeidelse av planprogram er et lovpålagt krav hvor 
det skal redegjøres  for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for 
medvirkning, eventuelle alternativer og behovet for utredninger. 

 
 
 
 
 
 
 

Hvem er Åssiden utvikling AS? 

I forbindelse med utvikling av arealene knyttet til Drammen Travbane og områdene rundt 
denne er det på initiativ fra Drammen Travbane, etablert et formalisert samarbeid i selskapet 
Åssiden Utvikling AS mellom følgende parter:  
• Drammen Travbane AS - er tomteeier og sitter på den travtekniske kompetanse i forhold 

til de sportslige sidene av utviklingen for området. Travselskapet ønsker å benytte 
planarbeidet til belyse utviklingspotensialet på sin eiendom.  

• Sjølyst Utvikling AS - har bred og allsidig kompetanse i utviklingsarbeider knyttet til 
områdeutvikling og store byutviklingsprosjekter. Her kan nevnes utvikling av større bolig 
og næringsområder i Lørenskog, Skøyen, Fornebu og på Kaldnes i Tønsberg.  

• Tveit Holding AS v/arkitekt Nils Tveit - sitter med allsidig lokal planleggingskompetanse, 
samt en inngående kjennskap til områdene rundt Drammen Travbane. 
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1.3 Mål for arbeidet 

Planarbeidet skal være en undersøkende prosess hvor målet er å komme fram til en bymessig, 
og variert utvikling av Berskaug og Travbanen som tyngdepunkt for Åssiden bydel. I planarbeidet 
er det særlig tre hoveddeler som til sammen skal danne den nye bydelen og overgangen mellom 
eksisterende og nye områder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tillegg til overfor nevnte har Drammen bystyre, i vedtak av 23.09.2008, gitt følgende føringer 
for reguleringsarbeidet:  
 
1. Arealbruk for planområdet mellom Rosenkrantzgata og dagens travbane kan avklares 

gjennom reguleringsplan med konsekvensutredning. 
2. Planarbeidet må sikre en helhetlig og framtidig utvikling og ivareta sammenhengen med både 

nåværende og en eventuell ny arealbruk på resten av travbaneområdet og må også 
vurderes i en helhet med øvrige omgivelser. En framtidsrettet og bærekraftig ny arealbruk 
for området er blandet boligbebyggelse, handel, begrenset til å være strøksbetjenende, 
bydelssenter for offentlig og privat servicevirksomhet, kontor, idrettsformål og gode 
grønnkorridorer gjennom området som gir gode forbindelser mellom elv og ås og til 
Berskau idrettsanlegg.  

3. Det søkes etablert en variert bebyggelse som har størst tyngde mot Rosenkrantzgata og som 
trappes ned i høyde og tyngde mot Travbanen. Skjermende bebyggelse mot Rosenkrantzgata 
vil gi muligheter for gode familieboliger med bakkekontakt mot syd. Ved en eventuell senere 
transformasjon av Travbanens øvrige område, ligger det godt til rette for videre 
boligbebyggelse med familieboliger. Begrensede høyder og utnyttelse skal gi et område med 
bydelspreg som er annerledes enn byområdene i sentrum. 

4. Regionalt avlastningssenter for plasskrevende handel vurderes ved rulleringen av 
kommuneplanen. 

5. Hotell og konferansesenter kan tas med dersom dette kan dokumenteres å harmonere med 
annen nødvendig hotellutvikling i sentrum 

 
1. Utvikle Berskaug idrettsområde som et flerfunksjonelt idrettsområde med høy 

attraktivitet og arenaer for bydelen og Drammens befolkning. Området skal dekke byens 
og nærmiljøets behov for organisert og uorganisert idrett, med god tilgjengelighet og 
integrasjon i bydelen for øvrig. 
 

2. Utvikling av et integrert bydelssenter i overgangen mellom idrettsfunksjoner, 
boligområder og eksisterende sentrumsfunksjoner på Åssiden. Bydelssenteret skal 
utformes med sikte et levende byområde med urbane kvaliteter og høy grad av 
funksjonsblanding. Dette innebærer en miks av boliger, næring, handel og ulike offentlige 
og private tjenestevirksomheter og andre fellesfunksjoner rettet mot bydelenes 
innbyggere. 

 
3. Utvikling av Travbanens arealer med sikte på boliger. Området skal ha en variert 

sammensetning av byboliger, som henvender seg til et bredt spekter av befolkningen, og 
hvor daglige gjøremål er innen gang- og sykkelavstand. Det skal også vises hvordan en 
transformasjon av travbanens arealer kan inngå i en etappevis utvikling.  
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2. PROSESS OG MEDVIRKNING  

2.1 Fremdrift  

Arbeidet med reguleringsplanen er ventet å starte opp høsten 2014, med forslag til plan for 
høring og offentlig ettersyn før sommeren 2015. Prosessen inneholder en rekke utredninger som 
vil pågå i perioden fram mot årsskiftet. Mulig fremdriftsplan for planarbeidet er da skissert som 
følger: 
 

 

2.2 Informasjon og medvirkning  

I henhold til plan- og bygningsloven skal enhver som fremmer planforslag legge til rette for 
medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å for å sikre medvirkning fra grupper som 
krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Registrerte grunneiere og festere og så 
vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte berørt, på 
hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er 
tilgjengelig. Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt 
fremme innsigelse skal være minst seks uker. Foruten de prosessuelle kravene som følger av 
plan- og bygningsloven, legges det opp til følgende medvirkning og deltakelse i arbeidet: 
 
Folkemøte: Når arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning er startet opp, skal det 
holdes minst ett offentlig møte. Formålet med møtet skal være å informerer om planarbeidet, 
prosessen videre og å få tilbakemeldinger fra møtedeltakerne. Møtet skal holdes tidlig nok til at 
det fremdeles er rom for reelle endringer i planen. Møtet skal rette seg mot lokalbefolkningen på 
Åssiden og eventuelle velforeninger.  
 
Særmøter: Det skal gjennomføres særmøter hvor særlig viktige aktører inviteres inn i arbeidet. 
Dette er Statens vegvesen ifm. Rosenkrantzgata, aktører tilknyttet travbanen og  sentrale 
aktører innen idretten på Berskaug. Det arrangeres minimum ett særmøte med hver av de tre 
gruppene i løpet av arbeidet.  
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3. OVERORDNEDE RAMMER OG FØRINGER 

3.1 Nasjonale føringer og retningslinjer 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging skal tilrettelegge for en 
arealbesparende utbygging som fremmer bruken av kollektivtransport heller enn personbil. 
Retningslinjene tilsier en høy grad av tetthet i kollektivknutepunkter og at ny utbygging bør skje i 
nær tilknytning til disse. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen stiller krav til hvordan 
barn og unge skal ivaretas i, og medvirke til, planprosessen. Videre stilles det krav til fysisk 
utforming, for å sikre barn og unge mot støy, forurensing, trafikkfare og annen helsefare.  
 
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging gir blant annet føringer om 
maksimumsgrenser for støy i forbindelse med støyfølsom bebyggelse som bolig og 
helseinstitusjoner. Retningslinjene er ikke juridisk bindende.  

3.2 Regionale føringer og retningslinjer 

Staten og 13 bykommuner, herunder Drammen, har i 2008 gått inn i et samarbeid om å utvikle 
”Fremtidens Byer”. Siktemålet er å utvikle byer med lavest mulige klimagassutslipp fra transport, 
stasjonær energibruk i bygninger og forbruk og avfall, og samtidig tilpasse byene til 
konsekvensene av fremtidige klimaendringer. 
 
I fortsettelsen av ”Fremtidens Byer” har Drammen kommune fra 1. januar 2010 inngått et 
forpliktende og langsiktig samarbeidsprosjekt som skal fremme klimavennlig areal- og 
transportutvikling i området fra Kongsberg til Lier, kalt ”Buskerudbyen”. 

3.3 Kommunale planer og mål 

Gjeldende kommuneplan (2007-2018) angir at endring av hele eller deler av planområdet til 
bolig-, næring- og handelsvirksomhet kan tas opp i egen kommunedelplan. Planen skal omfatte 
et tilstrekkelig stort område, herunder Berskaug, for å sikre sammenhengen mellom elv og ås i 
området, samt sammenhengen med nåværende områder for friluftsliv og idrett.  
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Figur 1 - Utsnitt fra kommuneplanen 

Foruten kommuneplanen ble det er Kommunestyrets vedtak av 23.09.2008 gitt en rekke føringer 
for utvikling av Travbanen, gjengitt under kapittel 1.3   

3.4 Gjeldende reguleringsplaner for området 

Området rett øst for travbanen er regulert ved planen Berskaug idrettsplass, vedtatt 28.01.1972. 
Hele planområdet er regulert til arealformål ”offentlige bygg, sosiale og kulturelle fellesanlegg 
etc”.  
 
Berskaug Idrettsplass er regulert ved planen Reguleringsplan for området Berskaug, Åssiden 
idrettspark, vedtatt 30.04.1984. Området er hovedsakelig regulert til friområder som skal 
benyttes til idrettsformål, i tillegg til boliger, trafikkområder (parkering) og et spesialområde som 
skal benyttes til skolehage.  
 
Arealer regulert til friområder i Reguleringsplan for området Berskaug, Åssiden idrettspark 
erstattes delvis av reguleringsplanen Detaljregulering for del av Åssiden idrettsanlegg, vedtatt 
15.06.2011. Området er regulert til idrettsanlegg med tilhørende renovasjonsanlegg, adkomst og 
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parkering, gang- og sykkelveg og hensynssone ”område for fordøyningsbasseng” for overvann 
fra takflater.  
 
Travbaneområdet er uregulert og er i gjeldende kommuneplan angitt som friområde – 
nåværende. Nordvestre del av planen angis som erverv - nåværende.  
 

3.5 Delstudier for Berskaug 

Det har de siste årene vært utført en rekke studier med sikte på videreutvikling av Berskaug 
Idrettsområde og flytting av ulike idrettsfunksjoner. I tillegg er det gjennomført en 
handelsanalyse for Åssiden. Disse, og andre delutredninger, har vært lagt til grunn for 
påfølgende arbeider, og vil fortsette å være viktige delstudier i det videre arbeidet med 
områdereguleringen. Arbeidene består av følgende utredninger:  
 
• Mulighetsstudie Berskaugområdet (Rambøll 2012) 
• Mulighetsstudie Berskaug friidrettsanlegg (Rambøll 2012) 
• Lokaliseringsstudie for friidrett (Rambøll 20113) 
• Lokaliseringsstudie for cricket (Rambøll 2013) 
• Mulighetsstudie Muusøya rensedistrikt (Sweco 2010) 
• Multifunksjonshall i Drammen - mulighetsanalyse mai 2009 
• Notat om handel fra Vista analyse (2008) 
 

3.6 Mulighetsstudie  - Travbanen og Berskaug 

Som innledning til arbeidet ble det i regi av Åssiden Utvikling AS gjennomført en 
mulighetsstudien i oktober 2013. Arbeidet ble gjort av Rambøll AS i samarbeid med Drammen 
kommune (Byplan, byprosjekter og VNI) og Åssiden utvikling.  
 
Til forskjell fra tidligere utredninger var hensikten med studien å se på hvilke muligheter som 
ligger i å gjennomføre felles planlegging av travbanens arealer og idrettsområdet på Berskaug. I 
tillegg var det behov for å løfte blikket utover planområdet arelaer og se de to områdene i 
sammenheng med bydelens behov og muligheter.  
 
Studien omfatter en analysedel (delvis gjengitt i innledende kapitler i planprogrammet), og en 
konsepturviklingsdel med tre alternativer, samt en vurdering av disse. På bakgrunn av dette ble 
det utledet en rekke anbefalinger for det videre arbeidet:  
 
• Travbanen og Berskaug bør vurderes samlet 
• En grønn tverrforbindelse, mellom marka og elvepromenaden, bør undersøkes nærmere  
• Mulighetene for å gjenåpne Kjøsterudbekken undersøkes og avklares 
• Nye kryssingsmuligheter over Rosenkrantzgata  
• Vei- og gatestrukturen i planområdet bør bygge på eksisterende veistruktur 
• Etablere strukturer som kan styrke bydelens identitet  
• Dempe Rosenkrantzgata som barriere. 
• Plassere bydelssenter på en måte som knytter det til eksisterende funksjoner. 
• Etablere nye offentlige rom, med urbane kvaliteter 
• Undersøkes hvordan idrettsformål kan kombineres med bolig- og næringsformål. 
• Undersøkes ulike boligtypologier som kan bidra til et variert boligmiljø og stedsidentitet. 
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3.7 Parallelloppdrag for Travbanen og Berskaug 

Med utgangspunkt i mulighetsstudien har Åssiden Utvikling AS gjennomført et parallelloppdrag 
for Travbanen og Berskaug. Parallelloppdraget ble gjennomført med sikte på å videreutvikle 
intensjonene i mulighetsstudien, og belyse utviklingsmuligheter som følge av en samlet plan. En 
rekke arkitektkontorer ble invitert til å gi tilbud på oppdraget, og de tre kontorene SAHAA (med 
Architectopia og Multiconsult), Dyrvik Arkitekter (med Atsite, Norsam og VISTA Analyse) og Hille 
Melbye Arkitekter (med Vianova) fikk oppdraget. I parallelloppdraget skulle kontorene belyse 
følgende: 
• hvordan boligutvikling kan struktureres med velbegrunnet tetthet og karakteristisk kvalitet 

gjennom transformasjon av Travbaneområdet. 
• hvordan en friidrettsarena og andre idrettsanlegg kan innpasses i en integrert utvikling av 

området 
• hvordan et bydelssenter kan organiseres ved Rosenkrantzgata (utvikling av bydelsfunksjoner 

i lys av nåværende tilløp til senterstruktur, båret oppe av boligutviklingen). 
• hvordan landskapsmessige kvaliteter, åpne og skjulte, kan gi muligheter som ikke 

umiddelbart er opplagte men kan bidra både med tetthet og bymessige kvalitet for å skape 
et tyngdepunkt, der vi i dag har et felt preget av utflytende flater, uklare overganger og 
manglende konsentrasjon og intensitet 

• hvordan et transformert område i sentrum av Åsiden kan se ut, det vil si frambringe gode 
illustrasjoner av de utledete mulighetene på et relevant nivå. 

 
Parallelloppdraget var ikke styrt mot å finne en ”beste løsning”, men å undersøke områdets 
potensial for å bli et realistisk og godt bydelssenter. Det svarte kontorene godt på, og Åssiden 
utvikling fikk belyst et bredt spekter av muligheter for utvikling. Evalueringen ble gjort i 
samarbeid mellom partene i Åssiden utvikling AS, og gav følgende anbefalinger: 
• Gridstrukturen fungerer fint som organiseringsprinsipp og bør følge prosjektet videre. Den gir 

godt grunnlag for klare skiller mellom offentlige areal og områdeinterne fellesområder. I 
videreføringen bør overgangene mellom private og offentlige felles uterom framtre tydelig.  

• En bør se nærmere på om ikke Buskerudveien kan ses på som en fortettingsstruktur, dvs at 
boligene klarere gis tyngde mot det som egentlig er en hovedvei eller –gate. 

• Alle viser en lineær struktur med relativt høy tetthet langs Rosenkrantzgate. Dette er et svar 
som bør bearbeides videre.  

• Tettheten må være høy nok til skape et bydelssenter utløse bedre tilbud for 
kollektivtrafikken. 

• Idretten må sikres et bedre tilbud enn hva Berskaug byr på i dag. 
• Det jobbes videre med hvordan Rosenkrantzgata kan knyttes bedre sammen, både gjennom 

spesielle tiltak og ved videreføring og foredling av eksisterende strukturer.  
• Revegetering i forbindelse med reetablering av Kjøsterudbekken er godt grep og bør om 

mulig følge planleggingen videre. 
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Figur 2 - Illustrasjonsplan for utvikling Travbanen og Berskaug (Hille Melbye Arkitekter) 

 

Figur 3 - Illustrasjon for utvikling Travbanen og Berskaug (Dyrvik Arkitekter) 
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Figur 4 - Illustrasjon for utvikling av Travbanen og Berskaug (SAHAA Arkitekter) 

 

 
Fotomontasje (SAHAA) 

 
Fotomontasje (Hille Melbye Arkitekter) 
 

 
Fotomontasje (Dyrvik Arkitekter) 
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4. PLANOMRÅDET - DAGENS SITUASJON  

4.1 Avgrensning av planområdet  

Planområdet har en størrelse på om lag 253 daa, og er beliggende rett ved kommunegrensen 
Drammen – Nedre Eiker.  
 
Planen omfatter arealer på og ved Travbanen, Berskaug og Traverveien og deler av 
Rosenkrantzgate og Ingeniør Rybergs vei. Antatt adkomst vil være fra de to eksisterende 
kryssene i Rosenkrantzgata til Traverveien og Ingeniør Rybergs vei.  
 
I luftlinje ligger planområdet cirka 4,7 km fra Drammen sentrum og 3 km fra nærmeste 
togstasjon, Gulskogen.   
 

 

Figur 5 - Plangrense avmerket med sort, stiplet linje. 

4.2 Områdebeskrivelse 

Innenfor planområdet ligger en av Norges to 800-meters travbaner. Banen ble etablert i 1955 i 
samme periode som kraftig utbygging av Åssiden ble satt i gang. Travbanen er arrangøransvarlig 
for V75-kjøredager, travsportens flaggdager og opplevelsesdager, og brukes også til andre 
arrangementer, som hundeutstillinger. Innendørs tribune har 700 sitteplasser, spillehallen kan 
romme 500 besøkende og det er plass til om lag 7-8 000 tilskuere langs banen. Travbanen er 
med dette blitt et sentralt landemerke på Åssiden.  
 
Berskaug idrettsplass er et ca 84 daa stort areal til offentlig og allmennyttig formål. Området 
inneholder blant annet flerbrukshall, fotball- og tennisbaner.  
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Figur 6 - Fordeling av dagens idrettsfunksjoner på Berskaug 

 
Eierforhold 
Drammen travbane AS er tomteeier av gnr/bnr 117/402 og gnr/bnr 117/438.  
Berskaug Idrettsplass, gnr/bnr 117/538 eies av Drammen kommune.  
Buskerudveien, Traverveien og Rosenkrantzgata er fylkesveier og driftes av Buskerud 
fylkeskommune. Ingeniør Rybergs gate er kommunal vei.  
 
Landskap, grønnstruktur og natur 
Bydelen Åssiden befinner seg på nordsiden av Drammensleva og består av elveslette og en 
sørvendt dalside. Planområdet ligger på elvesletta knappe 100 meter nord for Drammenselva 
og er tilnærmet flatt med kotehøyde 8-10 moh.  
 
Dalføret og vassdraget er retningsgivende for bydelen og gir en tydelig øst- vestlig retning. 
Rosenkrantzgata forsterker retningsdannelsen i området og bidrar i tillegg til en inndeling av 
rommet i to deler. Landskapet og veiene understreker gjennomfart. 
 
Bydelen har generelt en variert grønnstruktur med forskjellige rekreasjonstilbud. På nordsiden av 
Rosenkrantzgata finner vi både større sammenhengende grøntdrag med et nettverk av lysløyper 
og stier, slalåmbakke og en del mindre nærlekeplasser tilknyttet boligområdene. Sør for 
Rosenkrantzgata preges grønnstrukturen av idrettsplassene på Berskaug og Åssiden 
idrettsanlegg, i tillegg til Åssiden strand (Elveparken). Idrettsplassene er derfor meget viktige 
innslag i grønnstrukturen på denne siden av Rosenkrantzgata. 
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Bebyggelse, struktur og innhold 
Planområdet omfatter deler av Rosenkrantzgata, som er et tydelig strukturerende element på 
Åssiden. Veien har fire kjørefelt og er en barriere for tverrgående forbindelser. Også 
Buskerudveien sør for Rosenkrantzgata har en strukturerende effekt. Veien er en av de eldste 
strukturene i bydelen, men har i dag mistet sin posisjon som hovedvei, og er i større grad 
ferdselsåre for myke trafikanter.  
 
Områdene nord for Rosenkrantzgata domineres av konsentrert boligbebyggelse i form av blokker 
og rekkehus. Disse områdene fremstår som homogene, stabile og med lite endringspotensial. Sør 
for Rosenkrantzgata er arealbruken mer sammensatt i form av arealkrevende handel, 
næringsbygg, boliger og idrettsanlegg. Områdets struktur er utflytende med store arealer til 
overflateparkering og en «tilfeldig» plassering av bebyggelsen.  Åssiden som bydel inneholder 
heller ingen tydelige byrom eller offentlige oppholdsarealer, muligens med unntak av området 
ved Ligosenteret (vist som senterområde 1 i fig 5) beliggende nord for planområdet. Her er det i 
noe grad tilrettelagt for opphold med plassdannelse og sitteplasser foran senteret.  
 
Sør for Rosenkrantzgata er det en konsentrasjon av handel og næring. Handelen består 
hovedsakelig av arealkrevende, bilbaserte virksomheter. Samtidig inneholder Åssiden to områder 

Figur 7 - Overordnet grønnstruktur på Åssiden 
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som peker seg ut som bydelssentra med dagligvarebutikker, offentlige tjenester, skoler og noe 
detaljhandel. Senterområdene er vist som område 1 og 2 i figur 8.  
  
 

 

Figur 8 - Bystruktur på Åssiden. Gulfargede arealer viser enhetlige boligområder. Grå områder viser 
potensial for transformasjon. Rød områder er offentlig virksomhet/areal. 

 
Tilgjengelighet og kollektivdekning 
Planområdet har god kollektivdekning med om lag 5 avganger i timen fra bussholdeplassen 
Travbanen i Rosenkrantzgata og reisetid på ti minutter til Drammen sentrum. Timesekspressen 
mot Oslo og Notodden har også avganger fra travbanen, tre ganger i timen i rushtid og to ganger 
ellers. I tillegg ligger planområdet i sykkelavstand fra både Gulskogen og Drammen stasjon. 
Planområdet har også god tilgjengelighet med bil fra Rosenkrantzgate, som er hovedinnfartsvei 
til Drammen fra vest. 
 
Rosenkrantzgata er en barriere for myke trafikanter ved at veien delvis mangler anlegg for 
gående og syklende. Dette gjelder spesielt i det området der funksjonstettheten langs veien er 
størst. Dette gjør at Rosenkrantzgata ved planområdet fremstår som et billandskap, der myke 
trafikanter blir henvist til sidegater.  
 
Nord for planområdet har Rosenkrantzgata to krysningspunkter på tvers, en bro rett nord for 
Berskaug og en kulvert nord for travbanen. Disse knytter sammen viktige målpunkter på tvers av 
bilveien, samtidig som kryssing som ikke foregår i plan i seg selv er en omvei for gående og 
syklende.  
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Figur 9 - Tilgjengelighet for myke trafikanter. Svart tykk sterk angir manglende forbindelser for gående 
og syklende i Rosenkrantzgata. 

 
Historiske og identitetsskapende elementer 
Bydelen Åssiden ble innlemmet i Drammen fra Lier kommune i 1951. I Lier var Åssiden en 
jordbruksbygd, men for Drammen kommune representerte området store arealreserver. Mye av 
bydelen er derfor bygget ut etter at Åssiden ble innlemmet i Drammen. Berskaug idrettsanlegg 
ble også anlagt i denne perioden.  Bydelen Åssiden har derfor relativt kort historie, der mye av 
utbyggingen har skjedd innenfor samme tidsperiode. Dette gir området et drabantbypreg med 
liten tidsdybde. Drabantbypreget forsterkes ved at bydelen mangler urbane strukturer som gater 
og plasser. Næringsområdene med mye overflateparkering sør for Rosenkrantzgata understreker 
at dette er et bilbasert området som i liten grad henvender seg til omgivelsene. 
 
Buskerudveien er en av de eldste strukturene nære planområdet og er det området i bydelen 
med størst innslag av historisk bebyggelse. Langs gateløpet er det eldre boligbebyggelse i form 
av trevillaer, noen av disse SEFRAK-registrerte, i tillegg til to fredete lystgårder, Anker-Berskog 
og Bergh-Berskog fra henholdsvis 17- og 1800-tallet sørøst for planområdet. Søk på 
www.kulturminnesok.no viser at det ikke er registrert kulturminner i eller nære planområdet.  
 
Travbanen ble flyttet til Åssiden fra Marienlyst i 1950-årene og har historisk sett har vært et 
viktig samlingspunkt. Fortsatt benyttes travbanen til løp, men også til andre plasskrevende 
arrangementer som hundeutstillinger o.l. Selv om tilskuertallene 
på travløp nå er avtagende, har travbanen har spilt en stor rolle som kulturtilbud 
gjennom hele Åssidens fremvekst og frem til i dag. 
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5. PLANALTERNATIVER  

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 er et av formålene med planprogrammet å redegjøre 
for ulike alternativer med hensyn til fremtidig utvikling. Dette planarbeidet har som hensikt å 
belyse konsekvensene av utbygging av Travbanen og Berskaug, sett opp mot konsekvensene av 
at områdene videreføres med dagens funksjoner (0-alternativet).  
 
I et scenario med utbygging er det hensiktsmessig å belyse konsekvensene av utbygging basert 
på enten delt løsning (Alternativ 1), eller integrert løsning (Alternativ 2). Ingen av alternativene 
er absolutter av det ene eller det andre, det vil uansett være behov for å se på felles løsninger 
for blant annet infrastruktur. Det vil også være behov for at en integrert løsning vurderes ut fra 
ulike former for integrasjon – dvs. i hvor stor grad funksjoner skal blandes og flyttes på. Dette vil 
være en sentral del av utredningsarbeidet i planprosessen og skal gjennomføres i samråd med 
Drammen kommune. Den skisserte løsningen for alternativ 2 er derfor ikke et endelig forslag, 
men utgangspunkt for en drøfting i planarbeidet av hvordan de to områdene kan ses i 
sammenheng.  I alternativ 1 og 2 er det også vist noen muligheter for innpassing av eksisterende 
og nye idrettsfunksjoner på Berskaug. Drammen kommune har nedsatt en egen gruppe til å 
arbeide med fordelingen av idrettsfunksjoner på Berskaug. Dette arbeidet pågår høsten 2014 og 
vil være premissgivende for senere utforming av området.  
 

5.1 0-alternativet 

 
 
0-alternativet er i første rekke et sammenlikningsgrunnlag for de to øvrige hovedalternativene.  
Dette er et scenario hvor dagens funksjoner opprettholdes og videreføres innenfor de rammene 
som er satt for områdene i dag. I det ligger det at travbanens virksomhet videreføres, mens 
Berskaug forbeholdes idrettsfunksjoner. 
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5.2 Alternativ 1 

 
 
Alternativ 1 viser utvikling av både travbanen og Berskaug, men hvor de to område fristilles fra 
hverandre. Det vil med en slik utvikling ikke være mulig å integrere de ulike funksjonene fullt ut, 
og mulighetene for å skape nye tverrforbindelser reduseres. Områdene vil imidlertid uansett 
måtte forholde seg til hverandre, og det vil være behov for å se på  for eksempel gjennomgående 
gangforbindelser, biladkomst med mer.  
 
Selv om travbanen og Berskaug utvikles mer eller mindre uavhengig av hverandre er det likevel 
sannsynlig at begge områder gjennomgår større strukturelle endringer. For Berskaug handler det 
om oppgradering og innpassing av nye idrettsfunksjoner, hvor friidrettsstadion og ny friidrettshall 
er blant de mest aktuelle anleggene. For travbanen vil fortsatt drift av travsporten være aktuelt, 
men hvor deler av områdets ytterkant kan utvikles til annen virksomhet (arealene langs 
Rosenkrantzgata). I skissen over er det imidlertid vist full utbygging på travbanen – et område 
med stort potensiale for byboliger og grøntområder tilknyttet nytt bydelssenter i det nordøstre 
hjørnet av området. En blanding av næring og bolig langs Rosenkrantzgata er også en sannsynlig 
strategi i dette alternativet.  
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5.3 Alternativ 2 

 
 
Alternativ 2 er en integrert løsning mellom travbanen og Berskaug. Nytt bydelssenter er plassert 
sentralt ved Rosenkrantzgata/Berskaug (rødt areal) for å skape en best mulig integrasjon mellom 
eksisterende funksjoner på Ligo-senteret, Åssiden videregående skole og idretten på Berskaug. 
Bydelssenteret er tiltenkt offentlig- og privat tjenesteyting, handel, boliger og kontor. Et nytt torg 
etableres i overgangen mellom idrett, bolig og senteret, og innfører et urbant byrom som 
møteplass for bydelens innbyggere.  
  
Berskaug idrettsområde vil i dette alternativet flyte over mot andre funksjoner i området, som 
torget og de felles grøntområdene for boligene på travbanen. Det er også vist hvordan innpassing 
av nye funksjoner kan løses - med ny friidrettsstadion sentralt i området, og som en integrert del 
av torget. En ny friidrettshall er plassert på nordsiden sammen med et nærmiljøanlegg som 
legges tett opp til Rosenkrantzgata. En slik eksponering kan være viktig både for å skape en 
større grad av offentlighet mot gaten, men også for å knytte idretten nærmere funksjonene på 
nordsiden av Rosenkrantzgata. Øvrige idrettsbaner og anlegg plasseres inntil friidrettsstadion og 
torget i sør. Deler av dette vil også være inne på det som i dag er travbanens arealer. Dette 
innebærer full restrukturering av dagens idrettsfunksjoner, og en etappevis gjennomføring i 
samarbeid med travbanen. 
 
Utbyggingen vil i dette alternativet legges langs store deler av Rosenkrantzgata, med en 
kombinasjon av næring og bolig som fungerer som skjerming mot bolig- og idrettsområder. 
Adkomst skjer via de to kryssområdene til Ingeniør Rybergs vei og Traverveien, slik at 
eksisterende infrastruktur i størst mulig grad kan nyttiggjøres. Alternativet åpner også for en ny 
gjennomgående vei, som forlengelse av Ingeniør Rybergs vei. Biltrafikk over torget er tenkt 
blandet med annen trafikk, i form av såkalt «shared space». Det vil imidlertid være mulig å 
stenge for gjennomkjøring over torget, for eksempel i forbindelse med arrangementer. Fordelen 
ved gjennomkjøring er bedre tilgjengelighet til alle deler av planområdet, for alle 
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transportgrupper. Ved stenging reduseres biltilgjengeligheten og omkjøringsveien blir for enkelte 
en del lengre. Til gjengjeld får man bedre trafikksikkerhet og det kan åpnes for annen type bruk 
av torget.   
 
Sammen med et sentralt parkdrag i øst-vest retning, og ny tverrgående grønnstruktur mellom 
Kjøsterudbekken og Buskerudveien/Drammenselva, etableres det gjennomgående forbindelser 
som gir området langt bedre tilgjengelighet. Travbanen utvikles i etapper til et boligområde med 
stor variasjon av byboliger, tilpasset ulike segmenter av befolkningen. En utvikling som omfatter 
hele eller deler av travbanens arealer innebærer imidlertid at dagens travdrift avvikles, og at hele 
arealet transformeres.  
 

6. UTREDNINGSBEHOV  

6.1 Hensikt  

Hensikten med utredningene er å undersøke ulike plangrep og løsninger, og redegjøre for 
muligheter og konsekvenser de ulike alternativene gir. Utredningene skal både være en hjelp til å 
finne gode planløsninger, samtidig som de skal belyse konsekvenser som antas å ha betydning 
for miljø og samfunn. Utredningene skal tilpasses alternativene. Dette kan innebære redusert 
omfanget på utredningstema for alternativer som siles ut tidlig i prosessen.  
 
Nedenfor gjennomgås aktuelle problemstillinger som skal undersøkes og utredes, basert på de 
tema som er synliggjort gjennom tidligere arbeider. Utredningene skal ende opp i en 
konsekvensutredning hvor det valgte planforslaget sammenliknes med 0-alternativet.  
 

6.2 Bydelssenter og nærmiljø 

I arbeidet skal det synliggjøres og beskrives hva som legges i begrepet «bydelssenter», både for 
alternativ 1 og 2, sett opp mot 0-alternativet. Med dette menes plassering og omfang av 
senteret, samt hvilke funksjoner det skal romme. Utredningen skal også undersøke hvordan 
sentret best mulig kan integrere og supplere eksisterende funksjoner i nærmiljøet, og hvilke 
muligheter integrasjon gir for et bedre tilbud til bydelens innbyggere. I tillegg skal det vurderes 
koblinger og synergier mellom bydelssenteret/idretten og Åssiden VGS. For alternativ 2 skal det 
legges særlig vekt på effektene av en kobling mellom idrettsfunksjonene på Berskaug og 
funksjoner tilknyttet bydelssentret. 
 
Med utgangspunkt i handelsanalysen som er gjennomført av VISTA-analyse skal det redegjøres 
for hvilke tilbud planforslaget vil gi lokalbefolkningen. Det skal gis en beskrivelse av hvordan 
sammensetning av handel og næring i planområdet supplerer/konkurrerer med eksisterende 
handels- og tjenestetilbud i Drammen sentrum, på Ligosenteret og storhandelsområdet langs 
Ingeniør Rybergs gate. Behovet for etablering av offentlig og privat tjenesteyting beskrives, og 
konsekvensen av et nytt bydelssenter vurderes ut fra forventet virkning på handelen i området. 
Utviklingen med hovedvekt på boliger med tilhørende bydelssenterfunksjoner vurderes i forhold 
til ”Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud”.  
 
Det skal i tillegg gjøres en vurdering av hvilke typer næringsvirksomhet området kan og bør 
romme, og hvilke fordeler/ulemper dette gir for bydelen. Forventet økning i arbeidsplasser som 
følge av utbyggingen beregnes.   
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6.3 Byrom, sammenhenger, form og typologi   

Utredningen skal drøfte og synliggjøre ulike former for byboliger, med hensyn til typologi, 
målgrupper og stedskarakter – herunder hvordan boligutvikling på travbanen samsvarer med 
bydelens boligbehov og befolkningssammensetningen. Boligsammensetningen skal i tillegg 
analyseres i forhold til kommunens generelle bolig- og befolkningspolitikk, og ses opp mot 0-
alternativet (ingen utbygging på travbanen).  
 
Utredningen skal redegjøre for alternativenes utbyggingsvolum, bebyggelsesstruktur, 
byggehøyder og utnyttelsesgrad. Det skal redegjøres for hvordan bebyggelsen kan bidra til en 
urbanisering av Åssiden, samtidig som eksisterende bebyggelseskarakter ivaretas og styrkes. 
Videre skal det gjøres en drøfting av forholdet mellom valg av typologi/tetthet og 
byrom/uteoppholdsarealer med henblikk på byliv og attraktivitet.   
 
I utredningen skal nye forbindelser og byrom analyseres med utgangspunkt i eksisterende 
bystruktur. Det må synliggjøres hvordan nye og gamle strukturer kobles sammen, og hvilke 
muligheter/begrensninger dette gir for bydelens befolkning. Koblingen til elva og marka, samt til 
idrettsfunksjoner og bydelssenter, skal tillegge særlig vekt. Det skal videre redegjøres for 
hvordan de offentlige byrommene i planen er strukturert og plassert, og hvordan de sikrer 
tilgjengelighet og bymessig kvalitet for nabolaget spesielt og bydelen generelt. Utredningen skal 
drøfte fordeler og ulemper mellom alternativ 1 og 2, samt ses opp mot 0-alternativet 
 
Som del av utredningen skal det også gjennomføres en sol/skyggestudie som viser solforhold i 
byrom og oppholdsarealer. Studien skal ta utgangspunkt i vår- og høstjevndøgn og vise situasjon 
kl. 12.00, 16.00 og 18.00.  

6.4 Idrettsfunksjoner på Berskaug 

Planarbeidet skal redegjøre for utviklingsplaner for idretten på Berskaug, dens behov og 
muligheter. Eksisterende og nytt idrettstilbud skal kartlegges og beskrives – herunder omfang og 
plassering av både organisert og uorganisert idrett og rekreasjon. Arbeidet skal ta utgangspunkt i 
Drammen kommunes føringer for Berskaug, gitt høsten 2014, og skal beskrive hvordan behovet 
for ulike typer idrettsanlegg kan dekkes, herunder: 
• Fotballbaner – størrelse, plassering og underlag (gress/grus/kunstgress) 
• Nærmiljøanlegg – omfang, plassering og forslag til innhold  
• Friidrettsanlegg – innpassing av både ny friidrettsstadion og friidrettshall  
• Cricket – vurdere muligheten for å innpasse et anlegg i området 
• Turvei/løperute – lengde, plassering og kobling mot omgivelsene 
• Parkmessig opparbeidelse og rekreasjon, herunder leke- og oppholdssoner 
• Behov for parkering og andre typer plasskrevende fasiliteter 
 
For alternativ 2 skal det i tillegg redegjøres for hvordan en integrert utbygging av bydelssenter, 
boliger og idrett kan supplere, og styrke hverandre – med særlig vekt på å videreutvikle idrettens 
funksjoner på Berskaug.  

6.5 Landskap, nær- og fjernvirkning 

Med utgangspunkt i gjennomført landskapsanalyse i mulighetsstudien skal det beskrives hvordan 
utbyggingen forholdet seg til de store landskapsrommene – dalføret, elvelandskapet og åssidene. 
Det skal også synliggjøres og beskrives hvordan utbyggingen forholdet seg til bylandskapet, med 
særlig vekt på eksisterende landmerker og siktlinjer mot elva. Utbyggingens nær- og 
fjernvirkning skal som et minimum illustreres med 3D-perspektiv fra Buskerudveien og 
Rosenkrantzgata.   
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6.6 Blågrønn struktur  

For alternativ 1 og 2 skal det vurderes hvordan Kjøsterudbekken kan inngå i en overordnet 
blågrønn tverrforbindelse fra bekkens nordre åpning ved Rosenkrantzgata til utløpet i 
Drammenselva. Herunder skal det gjøres en vurdering av hvorvidt bekken kan gjenåpnes i sin 
opprinnelige trase, eller i ny trase over travbanen. Det skal i tillegg beskrives hvordan 
overflatevann kan behandles og inngå som miljøelement i byrommene, herunder vise hvordan 
etablering av en sammenhengende blå streng gjennom området kan gjennomføres dersom ikke 
bekken lar deg gjenåpne.   
 
Utredningen må beskrive hvordan forbindelser til elva, marka og idrettsområdene skal sikres en 
gjennomgående grønn og tilgjengelig trase, og hvilke rekreative kvaliteter forbindelsene 
inneholder. Det skal i tillegg redegjøres for en sammenhengende intern grønnstruktur på både 
utbyggingsområdene og Berskaug idrettsområde, og hvordan disse forholder seg til hverandre og 
øvrige grøntkorridorer i omgivelsene.   

6.7 Sosial infrastruktur  

Kapasitet ved nærliggende skoler og barnehager redegjøres for, og behov for en 
kapasitetsøkning som følge av utbyggingen skal beskrives. Herunder skal det drøftes forventet 
befolkningsvekst innenfor planområdet, basert på boligsammensetning, og hvordan denne 
fordeler seg på ulike alderstrinn. Utredningen må beskrive hvilke arealer, plassering om omfang 
som skal avsettes til skoler og barnehager, og eventuell annen sosial infrastruktur. Det skal i 
tillegg gjøres en vurdering av hvilken effekt utbyggingen kan ha for en eventuell utvidelse av 
Åssiden VGS arealer sør for Rosenkrantzgata.   

6.8 Hensyn til barn og unge 

Det skal beskrives hvordan planen ivaretar hensynet til barn og unge, herunder hvilke arealer og 
funksjoner som etableres. Det skal beskrives hvordan idrettsområdet på Berskaug og de nye 
utbyggingsområdene dekker behovet for organisert og uorganisert lek og idrett. Utredningen skal 
foruten idrettsfunksjonene synliggjøre plassering og omfang på kvartalslekeplasser og større 
felles oppholdsarealer, samt hvordan barn på en trygg måte kan ferdes mellom boligen og 
sentrale funksjoner som barnehage, skole og fritidstilbud.  

6.9 Kulturminner og -miljø  

Eventuelle kulturminner i planområdet skal identifiseres, kartlegges og verdivurderes. Ved behov 
skal kulturminner sikres i plankart og bestemmelser. Det skal i tillegg gjøres en vurdering av 
travbanens anlegg med henblikk på bevaring av spesielle kvaliteter, strukturer eller elementer 
som har en historiefortellende betydning for travbanens virksomhet på Åssiden. Det skal også 
gjøres en enkelt bymorfologisk analyse, basert på mulighetsstudien, som beskriver utviklingen av 
områdets historiske strukturer/elementer. Det skal vurderes hvordan disse kan styrkes og 
videreutvikles, særlig gjennom en integrert løsning i alternativ 2. Det skal synliggjøres hvordan 
ny bebyggelse på travbanens område kan bidra til å fremheve Buskerudveiens historie og rolle.  

6.10 Trafikk og parkering 

Det skal gjennomføres en trafikkanalyse som vektlegger følgende: 
 
• Trafikkøkning – både som helhet og for den enkelte utbyggingsetappe. Vurdere økning i 

biltrafikken for henholdsvis boligdelen og næringsdelen, inkl. handel, samt vurdere krysstiltak 
i Rosenkrantzgata. Trafikale konsekvenser skal vurderes med hovedvekt på planområdet, 
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men også innenfor et influensområde begrenset av Nedre Eiker grense - Vårveien og Betzy 
Kjelsbergs vei - Drammenselva. 

• Parkering – vurdere parkeringsbehovet for bydelssentret og idrettsanleggene på Berskaug, 
samt mulighetene for sambruk av parkeringsanlegg. Vurdere hensiktsmessig plassering av 
parkeringsanlegg. 

• Pendlerparkering/innfartsparkering –  i forbindelse med innføring av trafikantbetaling i 
Buskerudbyen. Med utgangspunkt i det pågående utredningsarbeidet i offentlig regi skal 
muligheter og konsekvenser innenfor planområdet beskrives. 

• Kollektivtransport – beskrive dagens tilbud og fremtidig behov, samt vurdere mulighetene for 
utvidet rutetilbud som følge av utbyggingen. Beskrive tiltak som kan bidra til økt 
kollektivandel, herunder utforming av parkeringskrav. I tillegg skal det vurderes og drøftes 
alternativ plassering av bussholdeplasser i og ved planområdet.   

• Gående og syklende – vurdere hvorvidt planen legger opp til gode forhold for gående og 
syklende, med særlig vekt på kort og trygge forbindelser til skole og barnehage, 
kollektivtransport og bydelssenter.  

• Buskerudveien, Ingeniør Rybergs vei og Traverveien – for alternativ 1 og 2 skal det utredes 
behov for standardheving både for biltrafikk og gang/sykkeltrafikken på Buskerudveien og 
Traverveien, samt behov for standardheving av krysset Rosenkrantzgata x Traverveien. 
Dersom alternativ 2 videreføres skal også tiltak/standardheving vurderes i krysset 
Rosenkrantzgata x Ingeniør Rybergs vei og Rosenkrantzgata x Wøiensvingen. Internt 
veisystem og tilstøtende kryssområder som gir adkomst til utbyggingsområder, skal i 
nødvendig grad prosjekteres som underlag til planen.  

• Rosenkrantzgata – det skal utredes hvordan det kan tilrettelegges for bedre kryssing, og 
eventuell utforming av Rosenkrantzgata til bygate basert på gang- og sykkeltrafikk på begge 
sider av gaten, herunder: 
- gangfelt med kryssing i plan 
- behov for utbedring av dagens kryssinger, dvs gangbru og kulverter 
- beplantning langs gata 

 

6.11 Støy- og luftforurensning 

Støyberegninger skal utarbeides iht T-1422 (2012) (retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging)  og NS-8175 (2012) samt forurensningsforskriften, kap 5 etter 
Forurensingsloven. Støy og luftforurensing vurderes ut fra forventet ÅDT, og beregnes for 
Rosenkrantzgata, Buskerudveien og Traverveien. Forventet støynivå illustreres i form av 
støysonekart som angir gul og rød støysone. I tillegg vurderes støy og luftforurensing i 
anleggstiden.  
 
Lokal luftkvalitet er regulert av Forurensningsforskriften kapittel 7, Nasjonale mål for luftkvalitet, 
og Luftkvalitetskriterier fra Folkehelseinstituttet. Grenseverdier i henhold til 
Forurensningsforskriften skal ikke overskrides, og det anbefales av helsemessige grunner at ikke 
Luftkvalitetskriteriene er overskredet. Det skal derfor utføres en beregning av lokal 
luftforurensning og om soner av varierende luftkvalitet.  
 

6.12 Grunnforhold 

Planen må redegjøre for grunnforhold, herunder om det eksisterer forurenset grunn innenfor 
planområdet.  
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6.13 Teknisk infrastruktur  

Det skal redegjøres for hvordan  overvann skal håndteres innenfor planområdet. Eksisterende 
vann- og avløpsnett undersøkes for å kartlegge behovet for nyanlegg slik at det kan betjene 
planlagt bebyggelse. Som prinsipp skal tilførselen av overvann til det offentlige avløpsnettet 
minimaliseres. Alt overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt, gjennom lokal fordrøyning og 
utslipp til resipient, infiltrasjon eller på annen måte utnyttes som ressurs og inngå som et 
miljøelement.  
 
Planforslaget skal redegjøre for hvordan energiforsyning og avfallshåndtering er tenkt løst.   
 
 

6.14 Arealregnskap og etappevis utbygging 

Utredningens skal redegjøre for hvordan utbyggingen kan gjennomføres i ulike etapper, og 
hvordan idrettsfunksjoner og andre vesentlige funksjoner skal sikres i gjennomføringsfasen. Det 
må synliggjøres hvordan hver enkelt etappe kan løses uavhengig av senere utbyggingstrinn. 
Arealregnskapet må redegjøre for hvordan krav til ute- og lekeareal iht. bygningsvedtektene § 69 
nr. 3 løses i den enkelte etappe og totalt. Arealregnskapet skal også vise aktuelle funksjoner 
(bolig, idrett, handel, sosial infrastruktur, grøntområder etc.), både for den enkelte etappe og for 
utbyggingen som helhet.   
 

6.15 ROS-analyse 

Det utarbeides en egen risiko- og sårbarhetsanalyse iht. Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskaps veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011) og krav om risiko- og 
sårbarhetsanalyse i Plan- og bygningslovens § 4-3. Analysen skal avdekke farer og vurdere 
sannsynlighetsgrad og alvorlighetsgrad, samt foreslå tiltak for å forhindre at uønskede hendelse 
inntreffer og redusere effekt dersom de faktisk inntreffer. 
 

7. METODE 

Delutredningene innenfor de enkelte utredningstemaene skal utformes som en undersøkende og 
avklarende prosess – hvor både alternative løsninger og konsekvenser skal synliggjøres. Det 
legges derfor opp til en silingsfase med Drammen kommune hvor ulike grader av integrasjon og 
samarbeidsmuligheter vurderes. Som bakgrunn for dette skal de to hovedalternativene legges til 
grunn, og vurderes opp mot 0-alternativet.  
 
Utredningene skal opplyse om hvilket grunnlag som er benyttet, datagrunnlagets kvalitet og 
eventuelt beskrivelse av tilnærmingsmetoden. Det gjøres rede for hvilke vurderingskriterier som 
er anvendt, slik at vurderingene som gjøres er etterprøvbare. 
 
De samlede virkninger for miljø og samfunn for hvert av utbyggingsalternativene legges frem på 
en oversiktlig og intuitiv måte, slik at utbyggingsalternativenes virkninger kan sammenlignes 
med hverandre og 0-alternativet.    
 
Planarbeidet skal gi en vurdering av virkninger i forhold til relevante planer, målsettinger og 
retningslinjer. Videre skal det opplyses om hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte 
eventuelle skader og ulemper.  
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Arbeidet skal resulterer i ett valgt hovedalternativ som legges til grunn for plankart og 
bestemmelser.  
 
Det skal avslutningsvis gjøres en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før 
gjennomføring av planforslaget, eventuelt hvilke utredninger/tiltak som skal knyttes til 
detaljregulering. På samme måte skal behovet for undersøkelser etter gjennomføring av 
planforslag vurderes, med sikte på å klargjøre de faktiske virkninger av forslaget. 
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