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Sammendrag

Planforslaget omfatter eiendommene Storgata 12-16 som er bebygget med to bygninger:
Det verneverdige huset i Storgata 12 og næringsbygget bak som tidligere inneholdt
Vimpelfabrikken samt en leilighet i Storgata 16.
Planen har som formål å legge til rette for mulighet for etablering av et stort
sammenhengende salgsareal med inngang fra torget på naboeiendommen Storgata 18, samt
etablering av til sammen 15-20 nye boenheter over næringsarealet og parkeringskjeller i to
plan under næringsarealet. I tillegg vil Storgata 12 sikres vern gjennom planen.
Planforslaget muliggjør et nytt næringsareal på en stor del av Storgata 16 som har
tilstrekkelig størrelse til at det kan huse en stor dagligvarehandel. Næringsarealet ligger på
samme kote som næringsarealet i Storgata 18 slik at disse kan kobles sammen og inngang
kan legges fra torget på nr. 18. Eksisterende bebyggelse på nr. 16 rives. Den delen av
bebyggelsen som ligger mot gaten er i kun en etasje.
Over gateplan foreslås det boligbebyggelse i tre etasjer som erstatning for eksisterende
bebyggelse. Denne bebyggelsen er trukket øst på eiendommen slik at den ligger i liv med
plan 2/3/4 i Storgata 18. Volumene er her brutt opp og artikulert for å tilpasse seg
målestokken i den eldre, omkringliggende bebyggelsen. Nye boliger får uteoppholdsareal på
det ubebygde arealet nordøst for de nye boligene, samt på taket over næringsarealet mot
vest.
Varemottak for næringsarealet har adkomst fra Storgata på nordsiden av
eiendommen, nord for Storgata 12. Varemottaket vil kun være i bruk korte tider
av døgnet og vil ellers være et ubebygd areal, opparbeidet med beplantning og
samme detaljering og materialbruk som øvrige gater og fortau i sentrum.
Adkomst til p-kjeller er lagt under det nye gatebygget. Adkomst for boligene er
lagt mellom Storgata 12 og den nye bebyggelsen mot gata via et nytt smug og
stedstypisk trapp langs en mur.
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Bakgrunn

1.1

Sakens historie

I forbindelse med at ny områdeplan for Drøbak sentrum ble lagt ut på høring for første gang i 2017
oppfordret kommunen til at planinitiativ som hadde ligget i bero i påvente av denne områdeplanen
ble sendt inn som høringsinnspill. Et planinitiativ med tilhørende mulighetsstudie ble derfor sendt inn
i juni 2017. Behandlingen av områdeplanen trakk imidlertid ut av forskjellige grunner, og i mai 2018
ble det vedtatt at planarbeidet for Storgata 12-16 kunne starte uavhengig av områdeplanens
behandling.
Det er avholdt oppstartsmøte med kommunen og flere møter om saken med kommunens
saksbehandlere. Det er utarbeidet flere alternativer for ny bebyggelse, og den som legges frem i
dette reviderte planforslaget er det alternativet som kommunens administrasjon vurderer som det
beste.
For å forsterke Drøbak sentrum som et levende handelssted også utover turistsesongen trenger
sentrum en dagligvarebutikk som har mulighet til å være konkurransedyktig på pris og sortiment. Eier
ønsker å utvikle eiendommen slik at dette kan tilbys i Drøbak. Gjennom etablering av et større
næringsareal på nr. 16 som sammenkobles med del av næringsarealet i Storgata 18 oppnås en
salgsflate som har tilstrekkelig areal for en slik butikk. Etablering av flere boliger vil også forsterke
aktiviteten i sentrum, og når nye boliger er tilrettelagte for universell utforming vil dette også bidra
til å en boligtype det er stort underskudd på i kommunen: Boliger der man kan bo i alle livets faser og
uten å være avhengig av bil.
Eiendommen er i dag bebygd med et gammelt, verneverdig bygg langs Storgata, Storgata 12, og et
ikke verneverdig næringsbygg fra 1960-tallet øst på eiendommen, Storgata 16. Øst for nr. 16 ligger en
ubebygd boligtomt som blir uteoppholdsareal for nye boliger. Planen vil sikre vern av Storgata 12
mens Storgata 16 planlegges revet og erstattet av ny bolig- og næringsbebyggelse.

1.2

Hensikten med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny nærings- og boligbebyggelse på eiendommene
Gnr/Bnr 86/19, 296, 756 og sikre vern av Storgata 12. Planen innebærer å rive øvrig nærings- og
boligbebyggelse på nr. 16; et næringsbygg fra 1960-årene og tilbygg fra 1980- årene, og erstatte
denne bebyggelsen med ny bolig- og næringsbebyggelse. Denne bebyggelsen vurderes å ikke ha
verneverdi og foreslås revet. Storgata 18 er ikke innlemmet i planområdet, men nytt næringsareal på
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plan 1 planlegges koblet sammen med næringsarealet og torget på nr. 18 slik at dette kan brukes
som adkomst til de nye næringsarealene.
Endringer i handelstilbud og befolkningens handlevaner har gjennom mange år medført at mange
butikker som befolkningen trenger i hverdagen er flyttet fra sentrum til Dyrløkkeområdet og
Ullerudsletta. Sentrum har til nå ikke kunnet tilby arealer som er store nok for f.eks. en
dagligvarebutikk som kan være konkurransedyktig sammenlignet med kommunens øvrige
handelstilbud. Et stort næringsareal på bakkeplan, med parkeringskjeller og universelt utformet
adkomst, vil åpne for et slikt tilbud.
Svært mange steder i Norge erfarer at fremveksten av bilbaserte kjøpesentre og boligområder
utenfor bykjernene medfører butikkdød og mangel på aktivitet i sentrum – så også i Drøbak.
Endringene i handelstilbud og befolkningens handlevaner har gjennom flere tiår medført at mange
butikker som befolkningen trenger i hverdagen er flyttet fra sentrum til Dyrløkkeområdet og
Ullerudsletta. Særlig i vinterhalvåret er det stadig stillere for handelsstanden i sentrum. Det er et
stort behov for å etablere et tilbud i sentrum som gjør at befolkningen i større grad bruker sentrum
som helårsby og handelssted på hverdager.
Kommunene må styrke lokalhandel og øke nærhandel for å nå klimamål. Det er avgjørende at også
sentrumssonen i Drøbak utvikler sin attraktivitet ved å sikre et godt og inkluderende bymiljø som er
økonomisk, miljømessig- og sosialt bærekraftig. Innbyggere bør kunne bo og handle uten å kjøre bil.
Intensjonen med planforslaget er å skape liv i et historisk sentrumsområde ved å legge til rette for
nærhandel, boliger og arbeidsplasser for lokalbefolkningen.
Frogn kommune får i de kommende årene en voksende andel eldre, men har ikke en boligmasse som
er tilrettelagt for å møte boligbehovet. Det er mangel på universelt utformede boliger, boliger med
heis og kommunale omsorgsboliger. Ettersom Drøbak sentrum hovedsakelig består av eldre
bebyggelse som i liten grad vil kunne innfri kravene til universell utforming er det spesielt viktig å
legge til rette for slike boliger her.

1.3

Saksgang hittil

Kile Stokholm Arkitekter AS anmodet kommunen om å få starte planarbeid i brev datert 15.06.2017.
Saken var oppe til politisk behandling i HMPB 23.04.18 med vedtak:
-

”I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 – anbefaler hovedutvalget at det ikke
igangsettes reguleringsarbeid for Storgata 12-16 før områderegulering for gamle Drøbak er
sluttbehandlet.

-

Vedtaket ble påklaget til kommunestyret. I møte 07.05.18 vedtok Kommunestyret:
”hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker har vurdert anmodning fra Kile-Stokholm
Arkitekter AS om oppstart av detaljreguleringsarbeid for Storgata 12-16, slik det er beskrevet
i planinitiativ datert 15.06. 2017.

”I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 anbefaler hovedutvalget at det igangsettes
reguleringsarbeid for ovenstående tiltak. Det forutsettes at videre planarbeid har spesielt fokus på at
nybygg innenfor planområdet skal ha god arkitektonisk kvalitet og være tilpasset eksisterende
bystruktur og omkringliggende bebyggelse når det gjelder høyder, volum, materialer og fargevalg.
Det skal også legges stor vekt på tilpasning av bebyggelse til terreng. Det legges til grunn at utredning
blant annet knyttes til kulturminner og tilpasning til kulturmiljø, utarbeides i nødvendig omfang.”
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-

Oppstartsmøte ble holdt 24.10.2018
Varsel om planoppstart ble kunngjort på kommunens nettside, i Akershus Amtstidene
10.07.19 og med brev til berørte naboer og offentlige instanser.

Forslagstiller har hatt møte med bakenforliggende naboer 26.06.2019.
Planforslag ble første gang sendt kommunen i april 2020.
Etter innsendelse har det vært avholdt flere møter med kommunens administrasjon.
Kommunen var negative til løsningene for varemottak og adkomst til p-kjeller som var vist i forslaget.
Det ble derfor utredet ulike alternativer til varelevering, adkomst til p-kjeller. Det ble deretter
fremmet en sak i HMPB 05.10.2020 om prinsippavklaring for detaljplan, sak 107/20.
HMPB vedtok følgende: «Etter en samlet vurdering finner utvalget at etablering og plassering av
avkjøringer for varemottak og nedkjøring til parkeringskjeller som vist i innsendt planforslag for
Storgata 12-18 godtas som grunnlag for den videre planprosessen. Vedtaket forutsetter at
avkjøringene er i tråd med trafikale krav».
Etter denne prinsippavklaringen ble fokuset flyttet over på bebyggelsen, og det har etter ønske fra
kommunen blitt utredet ulike alternativer til utforming av bebyggelse mot gate og bakbebyggelse.
Alternativet som nå legges frem er det som er vurdert som det beste av administrasjonen når det
gjelder ny bebyggelse i kombinasjon med det som er den beste løsningen som er gjennomførbar for
varelevering og nedkjøring til p-kjeller.
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2.1

Planstatus og rammebetingelser
Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser / statlige planretningslinjer/bestemmelser

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet,
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. I Frogn Skal 80% av
boligveksten komme i forbindelse med eksisterende tettsteder mens 20% kan vært vedlikeholdsvekst
i spredt bebygde områder.
Nasjonal transportplan 2013-2024 sier blant annet at veksten i persontransport i de største
byområdene skal ivaretas av kollektivtransport, sykkel og gange. Statlige retningslinjer for klima- og
energiplanlegging beskriver hvordan kommunene i sin planlegging skal bidra og stimulere til
reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen bør inkludere
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reduksjon av utslipp fra transportsektoren blant annet ved å tilrettelegge for kollektivtrafikk og
utvikling av transportbesparende arealbruksmønstre. Utbygging av boliger bør legges konsentrert til
kollektivknutepunkter.
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
Retningslinjene skal sikre at planlegging på alle nivåer bidrar til utvikling mot et mer universelt
utformet samfunn.

2.2

Regionale planer/regionale planbestemmelser

I regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus fremgår det under kap. 1.3: Vi har behov for
ulike bomiljøer for å dekke varierte preferanser for boligtyper, tilgang på tjenester eller natur i
oppvekstmiljø etc. Ifølge utredninger er det leiligheter det er underskudd på mot 2030 for å dekke
disse preferanser, bla pga. en økende andel eldre og små husholdninger.
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene:
De fleste kommuner vil oppleve store demografiske endringer i kommende kommuneplanperioder.
Andelen eldre vil øke. Det er viktig at kommunene analyserer dette i kommuneplanprosessene og
legger strategier for gode fremtidige tjenester og samfunnsutvikling tilpasset befolkningens behov.

2.3

Kommuneplan / kommunedelplan

Kommuneplanens arealdel:
Eiendommene er angitt med sentrumsformål i gjeldende kommuneplan.
Planområdet omfattes av: Nåværende sentrumsformål med formål bolig/forretning/kontor
Båndleggingssone H740 7 Antikvarisk spesialområde – gamle Drøbak
Hensynssone H570-19 Gamle Drøbak. Særlig hensyn-bevaring kulturmiljø
I §17-3 Sentrumsformål, punkt 2 står det:
I områder angitt som bygge- og anleggsområde for antikvarisk spesialområde i område angitt som
eksisterende område for bebyggelse og anlegg- sentrumsformål, skal næring opprettholdes som
bruksformål på gateplan.
Kommuneplanens samfunnsdel:
Her fremgår det at:
- Det er bred enighet om å satse på et attraktivt og levende Gamle Drøbak sentrum hele året.
- Stedsutvikling handler om å utvikle praktiske, visuelle, miljømessige og sosiale kvaliteter ved stedet.
- Stedsutvikling handler om lokalisering av handel og annen næring, boliger, møteplasser og
offentlige funksjoner.
- Stedsutvikling handler også om å ivareta og styrke kulturlandskapskvaliteter, kulturmiljøer og
kulturminner.
- Mål for Frogn som samfunn: Frogn har en by- og tettstedsutvikling basert på tydelig senterstruktur,
god bokvalitet, god kommunikasjon, urbane kvaliteter, kulturhistoriske og grønne verdier som
balanserer vekst og vern.
- Det er bred enighet om å satse på et attraktivt og levende Gamle Drøbak sentrum hele året
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2.4

Gjeldende regulering

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan
Etter innsendelse av planforslaget i april 2020 ble det i mars 2021 vedtatt ny områdeplan for Drøbak
sentrum. Planområdet er omfattet av denne planen.
I denne planen har Storgata 12 formål BS – sentrumsformål. Storgata 12 ligger også innenfor
hensynssone bevaring kulturmiljø, hensynssone H570_6.
Bestemmelser for hensynssone H570_6 er:
H570_6 BANKLØKKA, TORGET OG STORGATA
Særlig viktige karaktertrekk ved området som skal bevares er historisk bybebyggelse, gateløp og
plasser som representerer en svært sentral del av den kulturhistoriske utviklingen i Drøbak som
ladested og gammel bydannelse (1600-1800-tallet). Kulturmiljøet består av bygningstyper som
kjennetegner Drøbak og spenner fra store handelshus kombinert med bolig med store, bratte
takflater med vipp (typisk Louis-seize stil) til mindre bygninger inkludert uthusbebyggelse. Storgata 15
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er blant annet et særegent miljø innenfor 21 området der villapreget bebyggelse, hage og
økonomibygninger er tilpasset en urban sammenheng, og skal bevares.
Kulturmiljøet er sårbart for tiltak som medfører endringer av vesentlige karaktertrekk i den historiske
bebyggelsens eksteriør som skala, volum, utforming, takform, materialbruk, plassering på den enkelte
tomt og forhold til gate. Det skal tas særlig hensyn til hvordan den eldre bybebyggelsen er tilpasset
gateløp, indre gårdsrom og smett mellom bygningene, variasjon i bebyggelsesmiljøet med synlige
gavler og hele takflater.
Siktlinjer til dominante enkeltbygninger fra før 1900 i og utenfor området, som kirken, bebyggelsen
som omkranser Torget og Bankløkka og bebyggelsen langs veiene er av særlig betydning, spesielt fra
sentrale byrom. Gateløp, gløtt og åpninger i bebyggelsen som gir visuell forbindelse til sjø eller
bakenforliggende byrom eller bevaringsverdig bebyggelse skal som helhet bevare sitt uttrykk.
Innenfor hensynssonen ligger Hospitalet som er fredet og som er avsatt til egen hensynssone H730_2.
For hele eiendommen og for influensområdet rundt, skal det være svært restriktivt for endringer slik
at hensikten med fredningen opprettholdes.
Innenfor hensynssonen ligger Handelshuset, der hele eiendommen er avsatt til hensynssone H730_ 4,
fordi bygningene, hageanlegget og gårdsplass er fredet. For influensområdet rundt skal det være
svært restriktivt for endringer slik at hensikten med fredningen opprettholdes.
Andre aktuelle bestemmelser for Storgata 12 i områdeplanen er:
§ 5.1.3 KRAV VED TILTAK PÅ EKSISTERENDE BEBYGGELSE
§ 5.1.3.1 BEVARING Eksisterende bevaringsverdig byggverk skal bevares og tillates ikke revet, fjernet
eller flyttet. Bevaringsverdige bygningers eksteriør og bærende konstruksjoner skal bevares. Mindre
endringer kan tillates dersom det vurderes å ikke gå på bekostning av byggverkets kulturminnefaglige
og estetiske verdier. Ved funn av eldre ikke-registrerte/ukjente bygningsdeler, skal dette
dokumenteres og bevaringsverdi avklares med bygningsmyndighetene.
Unntak fra riveforbud kan kun tillates for byggverk og bygningsdeler som etter en vurdering fra
kommunens kulturminnefaglig sakkyndig og/eller regional kulturminneforvaltning tillegges å ha liten
eller ingen bevaringsverdi (jf. § 2.10 b).
§ 5.1.3.2 VEDLIKEHOLD, ISTANDSETTING OG UTSKIFTING Stedegen byggeskikk og håndverkstradisjon
skal benyttes ved vedlikehold og istandsetting av bevaringsverdige bygninger/bygningsdeler. Dette
skal skje i samsvar med historisk utførelse og med samme teknikker så framt det er praktisk mulig.
Dersom bevaringsverdige bygningsdeler ikke lar seg utbedre eller reparere, skal de erstattes med
kopier utført med lik utforming og tilsvarende utførelse mht. materialer, teknikker og
bygningstradisjon.
Storgata 16 samt 86/296 og 86/756 har i den nye områdeplanen formål BA - bebyggelse og anlegg,
Bestemmelser for hensynssone H570_7 er:
H570_7 SØRLIGE DEL AV STORGATA
Området bærer preg av nyere bebyggelse som har svekket det historiske kulturmiljøets uttrykk og
egenart. Det finnes enkelte bevaringsverdige trehus i sveitserstil innenfor området. Tidligere
bebyggelse som er revet var formet av terreng og tett, urban tomtestruktur og preget av trepaleer,
trehus med hage, gårdsplass og uthus, bygårder og løkkegårder og dannet en variert urban
bebyggelse.
Særlig viktige karaktertrekk som skal bevares og videreføres er den bevaringsverdige bebyggelsen, og
trekkene i den øvrige bebyggelsen som er tilpasset og viderefører historisk bebyggelse i struktur,
volum og takform. Nye tiltak skal bidra til en byreparasjon for å skape helhet og sammenheng til det
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historiske kulturmiljøet der denne er brutt. Nye tiltak skal samspille med omkringliggende
bevaringsverdig bebyggelse utenfor sonen, når det gjelder høyder, oppdeling i mindre volum og
takvinkler. Boligblokkene og Storgata 18 er ikke referanseprosjekt for nye tiltak i området.
Kulturmiljøet i Storgata er sårbart for nye tiltak som danner kontrast og bryter med den historiske
bebyggelsenes verdifulle skala i størrelse, høyde, utforming og eksteriøruttrykk. Nye tiltak skal ta
særlig hensyn til virkningen på kulturmiljøene som omkranser sonen og som utgjør del av
bylandskapet sett fra sjøen, langs gateløp og som nabo. Tiltak skal ikke lukke sikten mot
bakenforliggende bebyggelse. Sett fra sjøen og fra området rundt Storgata skal ikke ny bebyggelse i
dette området krage over og skygge for eksponeringen av eksisterende bebyggelsen langs Stubsvei og
Tranga (område 13) som ligger bakenfor sonen.
Andre aktuelle bestemmelser i områdeplanen for hele planområdet er:
§ 2.11 KRAV TIL UNDERSØKELSER FØR GJENNOMFØRING AV PLANEN a) Innenfor hensynssone H310 –
Fareområde for ras og skredfare skal det utredes tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred iht. § 5.4.
§ 5.4 SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER
H310 FARESONE RAS- OG SKREDFARE Ved utarbeidelse av detaljregulering og byggesak innenfor
hensynssone H310, Fareområde for ras og skredfare, må det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot
kvikkleireskred. Eventuell etablering av sikrings- eller forebyggende tiltak skal utføres i samsvar med
geoteknisk rapport.
§ 7.1 FØR BYGGETILLATELSE GIS Det kreves at det foreligger dokumentasjon som viser at tilstrekkelig
sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt i byggeområder der det er kartlagt risiko for ras- og
skredfare gjennom utredning av områdestabilitet etter § 5.4. Behov for sikringstiltak skal være
avklart.

2.5

Aktuelle politiske vedtak

Ny områdeplan for Drøbak sentrum er vedtatt. Det er flere bestemmelser og hensynssoner i
områdeplanen som omfatter planområdet
Det er vedtatt prinsippavklaring for detaljplan, sak 107/20 i HMPB, om varelevering og adkomst til pkjeller for planområdet.

2.6

Øvrige rammebetingelser

I forbindelse med oppstart av arbeidet med områdeplanen for sentrum ble det utarbeidet en DIVEanalyse og det ble utarbeidet flere mulighetsstudier, også for Storgata 12-16. Mulighetsstudien
anbefalte byreparasjon langs Storgata i form av en bygning mellom Storgata 18 og 12 som følger
fortauskanten med møneretning parallelt med gaten.

2.7

Pågående planarbeid

Det er ingen andre pågående planarbeid som påvirker planarbeidet med Storgata 12-18.
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3

Beskrivelse av planområdet

Planområdet er på ca. 5,2 da og omfatter tre eiendommer: Storgata 12-16 (gnr. 86 bnr. 19/756),
Storgata 18 (gnr. 86 bnr. 18) og en bakenforliggende ubebygd boligtomt mellom Storgata 16 og Stubs
vei (gnr. 86 bnr. 296).
Planområdet ligger til Storgata, midt i Drøbak sentrum og i umiddelbar nærhet til torget,
Badeparken, båthavna, butikker og bussholdeplass.
Storgata 12-18 har adkomst er fra Storgata. Boligtomten bak har i dag adkomst fra Stubs vei.
Eksiterende bebyggelse på nr. 12 er en svært gammelt og verneverdig bygning. I sefrakregistreringen sår det at tømmerprøver antyder at den eldste delen av bygget er fra 1600-tallet,
mens nåværende eksteriør sannsynligvis er fra slutten av 1700-tallet i barokk eller rokokkostil.

Eldre bilder som viser nr. 12 sett fra nordvest. Her er det to innganger til trolig to separate
næringslokaler på gateplan, med store vinduer på hver side. Nord for nr. 12 ser vi en liten låve/uthus
mot bakgården og "bua" der Bar-X holdt til en periode. Syd for nr. 12 ser vi et bygg med gavlen mot
gaten og et åpent areal mellom bygningene.
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Eldre bilder som viser nr. 12 sett fra sydvest. Her er de samme to innganger til nr. 12 fra gata. Bua
mot nord er her frisørsalong og Bar-X er ennå ikke oppstått.

Eldre postkort som viser et bygg syd for nr. 12 i to høye etasjer med mønet parallelt med gaten.
På baksiden av nr. 12 ligger nr. 16 som er et næringsbygg fra tidlig 70-tall med tilbygg fra tidlig 80-tall.
Bebyggelsen har tidligere huset "Den Norske Vimplefabrikk", samt en leilighet. Bebyggelsen er ikke
vurdert som verneverdig.

10

Bilde som trolig viser arbeider med fjerning av masser i bakgård i forbindelse med oppføring av
næringsbygget som står der i dag. Damen som viser vei er Greta Christiansen, mangeårig lærer på
Seiersten Ungdomsskole og Frogn Historielags første leder – og en institusjon i seg selv.
Øst for Storgata 16 på høydedraget bak ligger Gnr 86 bnr 296 som er en ubebygd tomt, med unntak
av et lite lysthus av nyere dato. Gnr 86 bnr 756 er en liten og ubebygd teig på 14 m2.
Planområdet grenser i øst til tradisjonell småhusbebyggelse.
Omkringliggende bebyggelse langs Storgata består av tett bybebyggelse med store og små bygninger
med variert uttrykk og alder som til sammen skaper et mangfoldig bygningsmiljø.
Planen omfatter også naboeiendommen i Storgata 18 (Gnr/Bnr 86/18). Dette er en bygningsstruktur
som bryter med den opprinnelige bebyggelsen i Storgata med to lave volumer mot gaten som
omkranser et torg, og et høyere, tilbaketrukket volum mot øst.
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Eksisterende situasjon

3.1

Beliggenhet, størrelse og bruk

Eiendommen ligger midt i Drøbak sentrum, i umiddelbar nærhet til butikker og bussholdeplass. Det
er kort vei til Drøbak og Seiersten skoler, og flere barnehager som Solgry og Ullerud.
Storgata 12 har et bruksareal på plan 1 på ca. 140 m2 som brukes som kontor. På plan 2 er det et
bruksareal på ca. 115 m2
For Storgata 16 er næringsarealet i dag utleid til Frogn kommune og brukes til ulike aktiviteter. Det er
samlet BRA næring på ca. 1715 m2 inklusive underetasje. Boligen i Storgata 16 er ca. 220 m2.
Samlet areal for eksisterende bebyggelse over bakken er ca. 1707 m2, hvorav ca. 1370 m2 er
næringsareal og ca. 335 m2 er boligareal.
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Storgata 12
Næring
Plan U
Plan 1
Plan 2

Bolig

Sum

46,8
140,5
115,7
115,7

187,3

303

Storgata 16
Næring
Plan U
Plan 1
Plan 2
Plan 3

3.2

484
484
484
263
1715

Bolig

Sum

220
220

1935

Omkringliggende områder / strøkets karakter

Storgata, og særlig på østsiden av gata, har stor grad av variasjon i bebyggelsen. Mange eiendommer
ble drastisk endret i løpet av forrige århundre. Det er nyere bebyggelse fra ca. 1950 og fremover
langs gata som er både rene næringsbygg og kombinasjonsbygg bolig/næring. Mellom nyere
bebyggelse ligger gammel bebyggelse, både små og større bygg. Det er et mangfold av stilarter, form
og farge- og materialbruk: De eldste bygningene er hovedsakelig trebygninger, mens for bebyggelse
fra 1900-tallet og fremover er mur og pussede fasader hyppig brukt. Bebyggelsen har variert
fargebruk: fra hvitt og grått, til lys gul, oker, røde og lys blå bygninger. Når det gelder størrelse og
bebyggelsesmønster er det særlig nr. 16 og 18 som skiller seg ut ved at deres størrelse bryter
områdets skala og bebyggelsesmønster. Disse bygningene er også de eneste langs gata i dette
området med flate tak. Bebyggelsen for øvrig har variert takform og møneretning.
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3.3

Eiendomsforhold

3.4

Trafikkforhold

Eiendommen ligger til og har adkomst fra Storgata, som er kommunal vei. Siste måling av
årsdøgnstrafikk i Storgata viste 2400-3400 biler.
Veien er opparbeidet med fortau på begge sider av veien. Storgata er busstrasé med et godt
rutetilbud både til Oslo og Ås/Ski

3.5

Støyforhold og luftkvalitet

Det er utarbeidet støyrapport av Sweco. Rapportens sammendrag sier:
• Storgata 12 har døgnveid lydnivå på fasade som overstiger grenseverdi. Dette utløser
normalt krav om avbøtende tiltak, for eksempel at alle boenheter har stille side, og et antall
oppholds-/soverom med vindu mot stille side. På grunn av liten margin til grenseverdi for
innendørs støy fra vegtrafikk, anbefales det bruk av lydvinduer i fasade mot Storgata i dette
bygget.
• Støy fra serveringsstedet i Storgata 10 kan gi støykonflikt på uteplasser og innendørs. Det er
andre boliger i nærheten (Storgata 8, 12 og 16). Frogn kommune har gitt som vilkår i rammetillatelsen at serveringsstedet skal redegjøre for støyforhold (rammetillatelsens punkt 5).

3.6

Lokalklima

Eiendommen ligger skjermet og tilbaketrukket fra fjorden og har gode solforhold.
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3.7

Landskap, natur- og rekreasjonsverdier

Eiendommene har ikke landskap, natur- og rekreasjonsverdi. Gnr/Bnr 86/296 er ubebygd, men er
avsatt til boligformål i gjeldende reguleringsplan.

3.8

Grunnforhold

Områdeplanen for drøbak sentrum krever at det foretas undersøkelser og foreligger dokumentasjon
som viser at det er tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred og at det er kartlagt risiko for ras- og
skredfare gjennom utredning av områdestabilitet.
Det er utarbeidet geoteknisk rapport av Sweco. Denne er supplert etter første innsendelse av
planforslaget i tråd med bestemmelsene i den nylig vedtatte områdeplanen.
Alle sonderinger er gjort på planområdets vestre del, det lavereliggende arealet langs Storgata. For
det bakenforliggende arealet mot øst er det foretatt fjellkontrollboring.
Rapporten beskriver at det er utført syv totalsonderinger og tatt opp ti poseprøver og tre
sylinderprøver fra til sammen to borpunkter.
Det er utført laboratorieundersøkelser på alle prøvene med unntak av én av sylinderprøvene.
Borpunktene på området ligger på kotehøyde mellom ca.+11,0 meter og +15,4 meter. Dybden til
antatt berg er registrert for alle totalsonderingene. Dybden til antatt berg varierer fra ca. 2,9-10,7
meter. Resultatene fra laboratorieanalysene viser at løsmassene i området for det meste består av
sand/fyllmasser i de øverste meterne, etterfulgt av leire. Rapporten evaluerer resultatene til at
kvaliteten på de utførte grunnundersøkelsene og prøvene som er tatt opp vurderes til å være
god/akseptabel.
Rapporten viser at Storgata 12 står på løsmasser, mens bakenforliggende bebyggelse trolig står på
fjell. I forkant av utgravning av tomta for ny bebyggelse vil det måtte prosjekteres tiltak som sikrer at
det ikke oppstår setninger på Storgata 12.
Sweco bekrefter at det ikke er funnet kvikkleire i området, og kan entydig si at det ikke er problemer
med områdestabilitet som følge av utbygging i tråd med planforslaget. Sweco har også vært i kontakt
med NVE som bekrefter at utarbeidet materiale er tilstrekkelig for planarbeidet.

3.9

Bebyggelse og estetikk

Storgata 12 er en godt bevart representant for Drøbaks verneverdige bebyggelse. Huset ligger i et
område der de tidligere handelsmenn og håndverkere etablerte seg. Denne tradisjonelle
bygningstypen lå langs gata og hadde hage og uthus på baksiden. Det er relativt mange bygninger fra
denne perioden i Drøbak. De eldste delene av huset er i Kulturhistorisk stedsanalyse (Asplan Viak AS
2012) vurdert til å være fra før 1650. Den blir det beskrevet som Kjelsenhuset/Grøngården. Siden
siste del av 1700 tallet har huset i hovedsak hatt sitt nåværende utseende, med noe variasjon i
fasaden mot gaten der det tidligere var flere større forretningsvinduer og to innganger fra gaten. Det
er ikke kjent hvilken opprinnelig funksjon huset hadde ved byggeåret. Bygningen er godt bevart og
uendret siden ombyggingen på 1700-tallet. Huset har en hovedetasje, loftsetasje og delvis utgravd
kjeller, bratt vippetak med takstein, trepanel, tidstypiske detaljer og et inngangsparti med Barokk
(Rokokko) detaljer.
Bak Storgata 12 er det oppført to nyere bygninger. Denne bebyggelse har en annen struktur enn den
opprinnelige og forholder seg ikke til gateløpet på samme måte. Den ene er et industribygg i betong i
tre etasjer fra 1970. Det ble oppført et tilbygg i tre med mønetak til denne på tidlig 1980-tallet.
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Byggene har vært brukt til næring/industri, samt en boligenhet i plan 3 i tilbygget. Bygningene er
typiske for sin tid og relativt autentiske, men representerer ikke arkitekturverdi av stor betydning for
historiske Drøbak.

3.10 Kulturminner og kulturmiljø
Planområdet er befart av Akershus Fylkeskommune og det er ikke registrert noen automatisk
fredede kulturminner i planområdet. Storgata 12 er en svært gammel bygning med høy verneverdi. I
Sefrak-registreringen er det opplyst at den eldste delen av bygningen er fra 1600-tallet, mens
nåværende eksteriør sannsynligvis er fra slutten av 1700-tallet.
Huset er nevnt i Kulturhistorisk Stedsanalyse for gamle Drøbak og er et godt bevart eksempel fra
seilskutetiden, da Drøbak var et ladested og Christianias uthavn.
Den bakenforliggende nyere bebyggelsen anses å ikke ha verneverdi eller kulturminneverdi. Vi viser
til vernefaglig vurdering utført av Arkitektskap AS som følger planforslaget.

3.11 Teknisk infrastruktur
Det er utarbeidet notater for teknisk infrastruktur av Sweco.
For eksisterende vannforsyning gjelder at: Det ligger 150mm vannledning i støpejern (anleggsår
ca. 1940) langs storgata, rett vest for feltet. Antatt eksisterende påkobling er i kum 582, beliggende i
krysset Storgt.- Carlsebakken. Tappetest i kum 957 viste i år 2008 22,2l/s ved et resttrykk på 1,7 bar.
Kommunen uttalte i møte 11.11.2019 at det foreligger plan om utbedringer langs Storgata, men at
dette ikke er prioritert enda. Ifølge kommunens beregningsmodell er kapasiteten på vannledningen i
Storgata omtrent 30 l/s ved resttrykk på 1 bar.
For eksisterende avløp gjelder at: Det ligger en AF230-ledning langs storgata og sørover til kum 729.
Det er antatt at eksisterende bygningsmasse er tilknyttet denne ledningen. Fra kum 729 og sydover
har spillvannsledningen dimensjon 315 mm og er laget av PVC. Den ble etablert i år 1986. Kotehøyde
bunn kum 729 er 8,17m.
For eksisterende overvannshåndtering gjelder at: Det er flere overvannsledninger i nærhet til feltet.
Den ene ligger i samme trasé som spillvanns- og vannledningen og vender sørover langs Storgata.
Den andre ligger noe lenger vest, og starter fra kum 597 og vender vestover langs Carlsebakken. Kum
597 har kotehøyde 7,2m. Begge ledningene har dimensjon 200mm, og er laget av PVC fra 1986.
Ledningen i Carlsebakken har ifølge kommunen mer tilgjengelig kapasitet enn den i Storgata. OV 200
fra Carlsebakken er antatt tilknyttet OV400 med overgang til 600 PE med utslipp til sjø under
bryggen.
For eksisterende el-forsyning gjelder at: Det er pr. d.d tilstrekkelig kapasitet på
høyspenningsringen/-nettet i området (700-800KVA) basert på foreløpig effektbudsjett. Dette gjelder
ikke Nettstasjon P0170 i Storgata 18. Denne må utvides eller det må bygges ny nettstasjon for
Storgata 12-16. ELVIA jobber fortsatt med å avklare nettet på adressen, og kommer med en
tilbakemelding så fort som mulig. ELVIA tar samtidig forbehold om at kapasitetsforholdet kan endre
seg, ved at det teoretisk kan komme andre nytilknytninger/effektøkninger i området i forkant av
utbyggingen i Storgata 12-16 (her gjelder prinsippet «første mann til mølla»).

3.12 Sosial infrastruktur
Det ligger flere barnehager i nærheten. Nærmeste er Montessori barnehage ligger ca. 500 m unna,
Solgry barnehage ligger ca. 650 m unna og Ullerud barnehage ligger ca. 1,3 km unna.
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Montessori skole er nærmeste skole beliggende ca. 500 m unna, mens Drøbak skole og Seiersten
ungdomsskole ligger ca. 800 m unna. Her ligger også rådhuset, med NAV og helsestasjon.
Eldresenteret ligger ved siden av kirken ca. 450 m unna.

4

Beskrivelse av planforslaget

Fremtidig situasjon ved full utbygging i henhold til planforslaget.

4.1

Planforslagets hovedidé og hovedgrep

Planforslagets hovedidé er å etablere manglende nærings- og botilbud i Drøbak sentrum.
Drøbak sentrum har i dag ingen større næringsarealer over ett plan. Sammenhengende større
salgsflater er en forutsetning for de fleste butikkonsepter med nasjonale aktører, for eksempel
dagligvare. Dette ønsker tiltakshaver å tilby, ettersom behovet for nærhandel er viktig i
sentrumssonen for å hindre at befolkningen og sommergjester kjører bil til for eksempel Ullerud og
Dyrløkke. Et større handelstilbud i sentrum er ønskelig fordi det vil redusere bilbruken og reduserer
handelslekkasjen ut av byen og gi et tilbud som innbyggerne i sentrum ikke har i dag. Ved en
kombinasjon av eiendommene Storgata 12-16 og Storgata 18 blir det mulig å etablere en
sammenhengende salgsflate på bakkeplan på ca. 1400 m2 og som er stor nok til å romme en
17

dagligvarebutikk som kan være konkurransedyktig på pris og sortiment med dagligvarebutikkene på
Ullerud/Dyrløkke.
Arealet planlegges med publikumsadkomst fra det eksisterende torget på Storgata 18, og økt handel
vil gi aktivitet og folkeliv i området og trekke mer aktivitet lenger syd i Storgata. Torget på Storgata
18 har gode solforhold og kan møbleres f.eks. med uteservering og gi ny bruk til et byrom med
uutnyttet potensial. Varemottak er lagt på nordsiden av nr. 12. Mottaket må ligge på denne enden av
anlegget for å ikke dele opp salgsarealet. Adkomst til parkeringskjeller for næring og bolig er lagt
mellom nr. 12 og ny bebyggelse, med innkjøring under det nye gatebygget.
Planforslaget muliggjør også 15-20 nye leiligheter med universell tilgjengelighet og utforming – en
boligtype det er stort behov for i kommunen. Boligbebyggelsen ligger på taket av butikken og er
foreslått todelt: en bolig ligger over butikkarealet som et eget bygningsvolum som følger opp
bebyggelsesstrukturen langs gata i 1,5 etasjer over butikkarealet. Øvrige leiligheter ligger trukket
tilbake mot øst og erstatter eksisterende industribygg som rives. Boligbebyggelsen er oppbrutt både i
volumer og i fasadeutforming slik at den tilpasser seg områdets skala. Leilighetene har alle romslige
balkonger mot vest og varierte størrelser, fra ca. 45 m2 til ca. 122 m2.

4.2

Planavgrensning

Planavgrensningen tar med en del av Storgata langs planområdet slik at siktlinjer for nye utkjøringer
og svingradier for nyttekjøretøy er innenfor planområdet. Administrasjonen anmodet opprinnelig om
utredning av mulighet for adkomst for varemottak og til p-kjeller via eksisterende kjøreadkomst for
Storgata 18, og hele Storgata 18 var derfor opprinnelig medtatt i planområdet. Da adkomst løses
innenfor nr. 12-16 er nr. 18 nå tatt ut av planen.

4.3

Arealformål

Storgata 12-16
Reguleringsformål:
Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål – eksisterende og nye
næringsarealer på plan 1 for forretning, bevertning og kontor, eksisterende og nye boligarealer på
plan 2-4, parkeringsarealer på plan 1U og 2U og uteoppholdsareal på plan 2, 3 og 4.
Uteoppholdsareal – felles uteoppholdsareal for boliger i nr. 12-16.
Gatetun – bearbeidet uterom til adkomst, opphold, sykkelparkering og varelevering.
Fortau – eksisterende fortau langs Storgata.
Veg – eksisterende kjørevei.
Hensynssoner:
Bevaring kulturmiljø
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4.4

Arealoversikt

Planområdet:

5265,5

Arealer reguleringsformål

Storgata 12-16
Felt B/F 1
Felt BAA 1
Felt f_UTE
Felt f_GT
Felt o_FO
Felt o_V

4.5

Bolig og forretning

1265

Angitt bebyggelse og anleggsformål
kombinert med andre angitte
hovedformål
Uteoppholdsareal
Gatetun
Fortau
Kjøreveg

204,1
350,3
243
366,8
817,3

Antall boliger, leilighetsfordeling og antall arbeidsplasser

Arealer bolig
Leil 01 Leil 02 Leil 03 Leil 04 Leil 05 Leil 06 Leil 07 Leil 08 Sum
Plan 2
98,5
42,3
46,8
91,2
61,3
50,1
73
115,7
578,9
Plan 3
90,1
91,8
91,2
61,3
50,1
73
457,5
Plan 4
122,2
141,1
103,6
366,9
Sum

1403,3

Antall arbeidsplasser er ikke mulig å angi på nåværende tidspunkt.

4.6

Utnyttelse

Utnyttelse for Storgata 18 er uendret.
Illustrasjonsprosjektet for Storgata 12-16 har følgende utnyttelse:
2072,3

Samlet tomteareal Storgata 12-16
BYA plan 1

BYA plan 2-4

nr. 12 nr. 14-16
Sum m2
Sum %
155,5
1250
1405,5
67,8
155,5

802

957,5

46,2

Vi oppgir BYA for både plan 1 og plan 2-4, da boligene fra taket av butikken og oppover har mindre
fotavtrykk enn butikketasjen, og taket på butikken vil både brukes og oppleves som terreng. Redusert
BYA for plan 2-4 i forhold til plan 1 er vesentlig for opplevelsen av planforslaget.
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4.7

Bebyggelsens plassering og høyde

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. Mot gaten skal ny bebyggelse
være i en etasje med nødvendig høyde for planlagt virksomhet. Bakbebyggelsen skal maksimalt være
i tre boligetasjer over næringsetasjen på plan 1. Maksimale kotehøyder er angitt på plankartet.

4.8

Estetisk redegjørelse - tilpasningsbeskrivelse

I plansaker er det ofte divergerende hensyn. I dette forslaget er hovedtemaene: næringsutvikling og
sentrumsutvikling, vern, miljøhensyn, bokvaliteter og bobehov.
Frogn kommunes egen kommuneplan underbygger det sterke behovet for nærings- og boligutvikling
i Drøbak. Planforslaget søker å fornye og fortette sentrum ved at volum/skala/utforming/
materialbruk og terrengtilpassing for ny bebyggelse utformes slik at nye behov tilpasser seg det
eksisterende bygningsmiljøet.
Forhold til gate/bystruktur:
I forarbeidene til ny områdeplan for Drøbak sentrum ble det laget flere mulighetsstudier for ny
bebyggelse i Drøbak. Forarbeidet la vekt på byreparasjon og fullføring av gateløp ved fortetting på
ubebygde arealer. For Storgata 12-16 ble det i mulighetsstudien foreslått et nytt bygg beliggende
langs gate med saltak/valmtak og møneretning parallelt med gate.
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Bildene viser utsnitt fra mulighetsstudien utarbeidet av Norconsult til planprosessen for ny områdeplan for
sentrum.

Planforslaget fulgte opprinnelig opp anbefalingene i mulighetsstudien og viste ny bebyggelse mot
gate i byggelinjen langs fortau med saltak med møneretning parallelt med gaten,
næring/publikumsrettet virksomhet på gateplan med en åpen fasade mot gate og bolig i 1,5 etasjer
over næringsetasjen. Gamle bilder viser at det tidligere har stått et lignende volum på samme sted. Vi
mente dette var beste måte å følge opp både tidligere bebyggelse, tradisjonelle bebyggelsesmønstre
i byen og i anbefalingene gjort i forarbeider til områdeplanen for sentrum.
Kommunen ønsker ikke denne løsningen og revidert planforslag viser i stedet bebyggelse mot gate i
en etasje som forholder seg til gaten på tilsvarende måte som Storgata 18. Fordelen med denne
løsningen er at man får en mer åpen situasjon. Storgata 12 blir mer synlig og får mer luft og rom
rundt seg mot syd. For de eksiterende leilighetene i nr. 18 vil denne løsningen også gi mer utsyn og
kveldssol.

Næringsarealets varemottak er lagt nord i planområdet, på nordsiden av nr. 12. Gamle bilder viser at
det her tidligere har vært en port, og en av portstolpene står fremdeles inntil husveggen. Det har
også vært et uthus og en kiosk mot gaten på nordsiden. Det er følgelig grunn til å anta at nordsiden
også tidligere har vært eiendommens økonomiside. Varelevering foregår kun i korte tidsrom, og for
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det meste vil denne delen av planområdet fremstå som rolig og pent opparbeidet bakgårdsareal med
høy kvalitet på port, beplantning mot nabo og bearbeidelse av bakken. Illustrasjonsprosjektet viser
også an port med referanser til den porten som sto på eiendommen tidligere. Den sydlige
portstolpen er plassert slik at den sammen med nivåforskjeller i gatebelegningen bidrar til å sikre
Storgata 12 mot påkjørsel ved varelevering.
Vareadkomsten vil også være mulig oppstillingsplass for brannbil.
På sydsiden av nr. 12 etableres det en liten plass mellom eksisterende og ny bebyggelse som kan
møbleres med benker og beplantning, f.eks. et tuntre. Fra denne lille plassen går man videre til en
mer halvprivat sone som leder til inngang til bolig og bakdør for næringsarealet i nr. 12 eller til trapp
opp til boligene på taket av butikken. Boligbebyggelsen er delt i to hovedvolumer med mulighet for
gjennomgang opp til Stubs vei. Dette grepet bygger videre på tradisjonell struktur med stier og smett
mellom gater i sentrum.
På grunn av liten plass på nordsiden av nr. 12 er det ikke mulig å legge nedkjøring til parkeringskjeller
samme sted som vareleveringen - det er ikke plass til både toveis trafikk til kjeller og varelevering ved
siden av hverandre. Adkomst til p-kjeller er derfor lagt som en del av ny bebyggelse langs gata, og
dette blir anleggets hovedadkomst for trafikk til butikk og boliger.
Planforslagets konsekvenser for trafikk er utredet av Sweco og både adkomst til varelevering og pkjellere tilfredsstiller krav til siktlinjer. Materialbruk på bakken følger opp materialbruken i sentrum,
med rød granitt som kantstein, skiferheller på fortau og brostein som markerer innkjøringer.
Skala/volum:
Langs Storgata tar planforslaget utgangspunkt i nabobebyggelsen i nr. 18, og viderefører en liknende
forretningsfasade mot gaten med et liknende volum. Ved nedkjøringen til p-kjeller trekkes
fasadelivet tilbake slik at gavlen til nr. 12 blir godt synlig. Det lave volumet mot gaten gir en åpen
situasjon som gir luft og rom rundt Storgata 12. Heisadkomst fra gateplan til første boligplan løses
ved et lite heisoppbygg i glass trukket inn på takflaten. Dette oppbygget vil ha begrenset volum og
oppleves mer som et møbel i rommet som dannes av de omkringliggende bygningene enn som en
egen bygning.
For den bakre bebyggelsen er det volumet til den eksisterende bebyggelsen som danner
utgangspunktet for volumvurderingene. Den nye bebyggelsen blir noe høyere enn den eksisterende
på grunn av at gulvkoten i plan 1 er gitt av gulvet i nr. 18 og de krav som stilles til høyder i moderne
dagligvarebutikker fastsetter hvilken kote boligbebyggelsen kan starte. Den nye bebyggelsen søker å
tilpasse seg områdets skala både i nær- og fjernvirkning. Dette gjøres gjennom flere grep:
Boligbebyggelsen er brutt i to separate bygg mot dagens sammenhengende bebyggelse. Det største
boligbygget, som ligger bak nr. 12, brytes deretter opp i to volumer i øverste plan i tillegg til at
arealet som ikke bebygges i øverste plan trekkes noe tilbake og gis en annen farge/materialitet. Dette
medfører at volumet vil oppleves som oppbrutt sett fra gaten.
Videre er bebyggelsen artikulert ved en fasadeoppbygging der hvert hovedvolum har to deler: En del
som der fasaden går rett opp i alle tre boligplan, og som i tillegg gis en variasjon i takform, en annen
del der øverste plan trekkes tilbake slik at den delen som er i tre fulle plan fremstår som et vertikalt
motiv mens den andre delen ikke har noen bestemt retning. De to delene som hver hovedvolum
består av har deretter ulik materialbruk som øker opplevelsen av redusert skala, oppbrutthet og
variasjon. Utstikkende balkonger med pergolaer og innbygde plantekasser gir ytterligere variasjon og
elementer i fasaden med liten skala.
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Sett ved siden av den svært horisontale fasaden til nr. 18 fremstår ny boligbebyggelse nærmest som
tre separate byvillaer med volumer som har formater som tilpasser seg byens varierte og oppdelte
struktur og er innenfor spillerommet til omkringliggende eksisterende boligbebyggelse.

Med unntak av teglvolumene mot vest har bebyggelsen flate tak for at bebyggelsen skal holde seg så
lav som mulig og dermed ta minst mulig utsikt fra bakenforliggende bebyggelse. Oppdelingen av
boligbebyggelsen som vist gir siktlinjer gjennom bebyggelsen sett fra øst som vil redusere ulempene
for de bakenforliggende naboene som følger ved at den generelle høyden på bygningene øker.
En annen positiv konsekvens av ny bakbebyggelse er at den tilpasser seg nr. 12 ved å ligge parallelt
med nr. 12. Ny bebyggelse får dermed betydelig større avstand til nr. 12 og vi får også en større
bakgård med mer luft og plass til nr. 12. Retningsendringen på bakbebyggelsen gir også en bedre
situasjon for uteserveringen på Telegrafen, som får både bedre solforhold og mer utsyn.

Bildet viser eksisterende situasjon
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Bildet viser ny situasjon

Fasader, materialbruk og farger:
Fasadeutforming, materialbruk og farger er ekstra viktig i planforslaget fordi planområdet ligger
innenfor en hensynssone for bevaring kulturmiljø. Ny bebyggelse henter inspirasjon til materialbruk i
den varierte sentrumsbebyggelsen og den historiske utviklingen i materialbruk. I sentrum er det både
trebygninger, pussede murbygninger og bygninger med teglfasader.
Bebyggelsen mot gaten er vist med pussfasade med ulike fargevalører. Det er vanlig for
sentrumsbebyggelsen i Drøbak fra begynnelsen av 1900-tallet og fremover å bygge i mur og ha
pussede fasader og det er pussfasader med mange ulike farger i sentrum. Planforslaget følger opp
denne materialbruken.

Bildene viser eksisterende bygninger med pussfasader i sentrum.
For bakbebyggelsen foreslås det å bruke en kombinasjon av puss i ulike valører og en flat teglflis av
typet Petersen Cover eller tilsvarende, som kan brukes på både tak og fasade. Dette vil gi
bebyggelsen materialbruk med referanser til både den gamle teglbebyggelsen i bygen og de mange
pussede fasadene. En slik materialbruk vil gi høy kvalitet og tidløshet i materialvalget og også varme
naturfarger i teglen som spiller sammen med den okergule fargen på Telegrafen og andre
nabobygninger. Petersen Cover finnes i en rekke nyanser og er også en tegltype som er brukt i
prosjekter i eller tett på verneverdige bygninger og bygningsmiljøer.
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Bildene viser eksisterende teglbygninger i sentrum.
Planforslaget foreslår ingen endringer av fasaden for Storgata 12.

4.9

Boligmiljø/bokvalitet

4.10 Utearealer
Boligene har uteoppholdsareal på private terrasser mot vest og felles uteoppholdsarealer på tak over
næringsetasjen mot Storgata og på terreng i bakgården mot øst og på 86/296, som ligger høyt og fritt
med svært gode solforhold. Tilgjengelig uteoppholdsareal vil være betydelig større enn det
minimumsareal som er angitt i bestemmelsene for uteoppholdsareal i områdeplanen som er ute på
høring:
Hver leilighet har terrasser minimum xx m2 og tilgang på feller uteoppholdsareal på xxx m2 i
bakgården.

4.11 Parkering
Det er et generelt underskudd på parkeringsplasser i Drøbak sentrum, særlig i sommerhalvåret.
Planforslaget vil gi flere parkeringsplasser i sentrum for handlende, og gjøre det enklere å bruke
sentrum som handelssted.
Parkering er beregnet for næringsarealet i Storgata 18 og for alt areal i Storgata 12-16. Planforslaget
har følgende parkeringsregnskap:
Arealregnskap parkering biler

antall
Næringsareal Storgata 1216

Krav i
kommuneplanen
pr. 100 m2
Min 2
Maks 4

1200

Boenhet > 75 m2:

24

9 stk

Sum

18
Krav 1 stk.

8 stk

48
Krav 2
stk.

Krav 2 stk.

Boenhet < 75 m2:

Krav i
områdeplanen
pr. 100
m2
Min 0

8
50

25

Krav 1
stk.

Prosjektert
parkering
nr. 12-16
Maks 2
0

Min 0
18

28

18

16

16
58

8
52

Maks 2
0

Min 0
8
74

24

Maks 2
0
0

Regnskapet viser at ved utbygging i tråd med planforslaget vil det være 52 p-plasser for biler innenfor
planområdet.
For næringsarealet er parkeringsdekningen i tråd med kommuneplanen, mens det er noe flere
parkeringsplasser enn det som er satt som maksimalt antall i områdeplanen (28 i stedet for 24).
Naboeiendommen Storgata 18, som næringsarealet i planforslaget vil ha felles adkomst og arealbruk
med, har underdekning på parkeringsplasser til sine næringsarealer. Samlet sett vil Storgata 12-16 og
18 ha en parkeringsdekning som er langt under områdeplanens maksimum.
For boligene vil parkeringsdekningen være i tråd med både kommuneplanen og områdeplanen.
Arealregnskap parkering sykler

antall

Næringsareal Storgata 1216

1200
1200

Boenhet:
Storgata 12-16
Sum

Krav i
kommuneplanen pr.
100 m2

Prosjektert
sykkelKrav i områdeplanen parkering
pr. 100 m2
nr. 12-16

sykkel 2 stk

sykkel 2
stk

24

Krav 2 stk.
17

lastesykkel 1 stk

24
Krav 2
stk.

Prosjektert
lastesykkelparkering
nr. 12-16

12

29

11

Krav 0
stk.

34

34

0

37

58

58

12

66

11

Regnskapet viser at det vil være 77 sykkelparkeringsplasser innenfor planområdet hvorav 11 er
plasser for lastesykler. Kravene i begge planer til vanlige sykkelparkeringer oppfylles mens kravet til
lastesykler innfris nesten (11 plasser i stedet for 12). Vi anser at det foreslåtte antall
lastesykkelparkeringer er tilstrekkelig og trolig i overkant av behovet.

4.12 Kjøreatkomst
Adkomstløsninger for Storgata 12-16 er vedtatt gjennom prinsippavklaring for detaljplan, sak 107/20
Varelevering er ligger i nordre ende av planområdet. Vareadkomsten vil kun brukes ved varelevering,
trolig en til to ganger om dagen. Ellers vil adkomsten være stengt med port. Det er dokumentert i
trafikknotat fra Sweco at løsningen er trafikksikker og i tråd med gjeldende regler og praksis.
Sporingskurver for liten lastebil er også vist på illustrasjonsplanen.
Adkomst til p-kjeller for kunder til næringsarealet og til boligene ligger der dagens avkjøring til
eiendommen ligger, sentralt i planområdet og inkorporert i ny bebyggelse mot Storgata. Denne
adkomsten vil være i bruk hele døgnet, da den også skal betjene boligene. Etter butikkenes stengetid
vil nedkjøringen være stengt med en port.
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4.13 Gang- og sykkelveier
Planområdet ligger til Storgata, som har fortau på begge sider. Det er ikke egne sykkelveien i Drøbak
sentrum.

4.14 Tekniske planer
VA-notatet fra Sweco viser planlagt påkobling til eksisterende ledningsnett og overvannshåndtering.
Boligene vil bruke samme renovasjonsløsning som boligene på Storgata 18, der det er god kapasitet
på allerede nedgravde containere. Dagligvarebutikker har egne komprimatorer og løsninger for
lagring og levering av avfall.

4.15 Universell utforming
Ny bebyggelse innenfor planområdet er universelt utformet.
Adkomsten til næringsarealene på gateplan går via torget på Storgata 18 som allerede har universell
utforming på utomhusarealer og næringsarealer og boliger. For publikum som parkerer i p-kjeller er
det adkomst opp til næringsarealene enten via rullebånd eller heis.

Boligene har adkomst fra gateplan og fra p-kjeller. Fra gateplan er det utvendig trapp og også heis fra
gatenivå opp til boligplatået. Derfra er det universell adkomst til trapperom og heis som ligger
integrert i bebyggelsen.
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Fra boligenes p-kjeller er det direkte adkomst til trapperom og heis som går ubrutt gjennom hele
bebyggelsen. Boligene på plan 3 og 4 har adkomst via svalganger. Det er også tilrettelagt adkomst til
de terrasserte uteoppholdsarealene mot øst fra svalgangene.

Boligene har planløsninger med universell utforming i tråd med gjeldende forskrifter.
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Storgata 12 er i dag ikke universelt utformet. Bygget har adkomst til næringsarealene fra trapp på
gateside og boligen i plan 2 har adkomst fra nordsiden av bygget med trapp direkte opp til plan 2.
Kjeller har adkomst fra utvendig nedgang på baksiden. Dette bygget er et svært verneverdig bygg, og
det er ikke forenelig med vernehensyn å gjøre de endringer som må til for at huset skal få løsninger
som er universelt utformet.

4.16 Grønnstruktur
Storgata 12-16 har i dag lite grøntstruktur og mye harde flater på vestsiden av bebyggelsen. Det
legges til rette for beplantning på gateplan i planforslaget ved ny vegetasjon/hekk i grense mot
Storgata 10, «tuntre» mellom Storgata 12 og ny bebyggelse mot gaten, og beplantning på opphevet
nivå over nedkjøring i bakgården mellom nr. 12 og ny bebyggelse. På østsiden av bebyggelsen
foreslås beplantning i opphevede felt med gress og prydplanter, som også vil fungere som regnbed.
Boligeiendommen 86/296 som i dag er ubebygd, planlegges brukt til uteoppholdsareal og lekeplass,
og forblir et grønt areal med gress og busker. Området er solfylt og flott beliggende. Eksisterende
forstøtningsmur mot vest og Telegrafens uteservering beholdes uendret og det etableres ny hekk
som visuelt skille mellom uteservering og uteoppholdsareal.

4.17 Sol-/skyggeforhold
Alle de nye boligene vil ha romslige terrasser på vestsiden av ny bebyggelse med sol fra midt på
dagen frem til kvelden. På østsiden av ny bebyggelse vil det på første bolignivå være gode solforhold
på formiddagen i sommerhalvåret. De terrasserte platåene i nordenden, og særlig det øverste, vil ha
gode solforhold mesteparten av dagen. Begge terrasseringene kan brukes til sittegrupper,
beplantning og/eller parsellhager.
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Ny bebyggelse vil ha små konsekvenser for solforholdene for bakenforliggende naboer. For
naboeiendommen mot nord, Telegrafen, vil uteserveringen få bedre solforhold ved realisering av
planforslaget. Sol og skyggediagrammer følger planen som vedlegg.

4.18 Støyskjerming
Støy er utredet av Sweco. Utredningen viser at bebyggelsen mot gate ligger i rød og gul støysone og
at ny bakenforliggende boligbebyggelse ikke har behov for støyskjerming. Eventuell støy fra
serveringssted beliggende til på torget på nr. 18 og uteservering på nr. 10 er noe som må påregnes i
en sentrumssituasjon. Alle nye boliger har soverom mot stille side.

4.19 Luftkvalitet
Luftkvaliteten i planområdet er god. Det i oppstartsmøtet vurdert at det ikke er behov for egen
utredning knyttet til luftkvalitet.

4.20 Bevaringsverdier
Planområdet ligger innenfor hensynssone bevaring kulturmiljø. Storgata 12 er en svært
bevaringsverdig bygning mens øvrig bebyggelse på eiendommen har lav bevaringsverdi. I tillegg til
vernet som ligger i områdereguleringen for gamle Drøbak sikrer planforslaget sterkt vern av Storgata
12 ved at bestemmelsene sier at ytre endringer av bygningen ikke kan foretas uten godkjenning fra
regionale myndigheter for kulturminnevern. Storgata 12 sikres også mot mekaniske skader ved
påkjørsel ved at det skal etableres nivåforskjell mellom kjørebane og fortau slik at kjøremønsteret
styres, samt at det monteres en portstolpe med avstand til bygningen som forhindrer kollisjon med
takutstikk.
Områdets bevaringsverdier ivaretas i planforslaget ved at ny bebyggelse er tilpasset eksisterende
bygningsmiljø når det gjelder material- og fargebruk, tilpasning til områdets skala og varierte nær- og
fjernvirkning gjennom fasadeutforming, takutforming og oppdeling av bygningsvolumer.
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4.21 Arkeologiske registreringer
Området er befart av Akershus Fylkeskommune, og det er ikke funnet noen automatisk fredede
kulturminner.

4.22 Miljøprogram
Planforslaget setter krav til at ny bebyggelse skal ha fornybare energiløsninger for bebyggelsen, f.eks.
solceller eller jordvarme. Det stilles også krav til at det skal benyttes materialer med lang levetid og
lavt karbonavtrykk. Miljøoppfølgingsplan skal utarbeides ved innsendelse av rammesøknad.
Overvannshåndtering er redegjort for i eget notat fra Sweco, med beskrevne løsninger for
fordrøyning og flomveier.

4.23 Klimatilpasning
Fordrøyning kan skje ved en kombinasjon av regnbed, beplantning, fordrøyning under bakken og på
tak. Det planlegges med fordrøyning på tak, men kostnader for dette tiltaket bør utredes i senere
fase. Utfordringer ved prosjekteringen vil være plassbegrensningen. Ved fordrøyning på tak i
kombinasjon med noe overvannshåndtering i grøntområder er det behov for et fordrøyningsmagasin
under bakken på anslagsvis opp til ca. 50m3, avhengig av påslippstillatelse og takarealets
fordrøyningsevne. Det er avsatt areal for mulig basseng for fordrøyning av regnvann under
nedkjøringsrampe på plan 1U.

4.24 Rekkefølgebestemmelser
Det foreslås følgende rekkefølgebestemmelser i planforslaget:
− Før det gis rammetillatelse skal det foreligg godkjent VA-plan.
− Før det gis igangsettingstillatelse skal det gjennomføres sikringstiltak for å ivareta sikkerhet
mot skred og det skal foreligge plan for sikring av berg ved masseuttak.
− Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge plan for beskyttelse av eksisterende
bygning på Storgata 12.
− Før bebyggelsen kan tas i bruk skal vei, fortau, gårdsrom samt utomhusanlegg være ferdig
opparbeidet. Dersom bebyggelsen ferdigstilles i vinterhalvåret kan beplantning og anleggelse
av lekeplass forskyves til våren.
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5
5.1

Virkninger av planforslaget
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

ROS-analyse følger som vedlegg.

5.2

Barn og unge

Planforslaget vil ikke ha negative konsekvenser for barn og unge. Planområdet er ikke tilgjengelig for
bruk av barn og unge i dag, og det er ingen gjennomgang gjennom området. Planforslaget gir gode
uteoppholdsarealer for barn og unge. I planforslaget legges det opp til mulighet for gjennomgang til
Stubs vei, som vil gi en snarvei til sikker skolevei.

5.3

Grønnstruktur

Det er ingen grøntstruktur av verdi i planområdet, og området er ikke tilgjengelig for allmenheten.
Planforslaget vil ikke ha noen negative konsekvenser for grøntstruktur.

5.4

Naturmangfold

(Dyre- og planteliv, vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8–12. Det skal redegjøres for oppfølging
av kravene i kap. II i naturmangfoldloven. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives.) Det er ikke
registrert prioriterte arter innenfor planområdet. På planområdets nordøstre del er det store
mengder syrinkratt. Syrin er en svartelistet art. Planområdet ligger midt i Drøbak sentrum, og det er
svært begrenset dyreliv. Det vil være omtrent tilsvarende grøntareal innenfor planområdet etter
utbygging som i dagens situasjon.

5.5

Stedets karakter og visuelle kvaliteter

Planområdet ligger langs Storgatas østside og følger den bakenforliggende åsryggen som
bebyggelsen i Stubs vei og Damveien ligger på. Eksisterende bebyggelse på Storgata 12 -16 har svært
varierende kvaliteter: Storgata 12 er et svært gammelt bygg med høy verneverdi og visuelle
kvaliteter, men de nærmeste omgivelsene trekker inntrykket ned: Det bakenforliggende
industribygget har lav arkitektonisk og visuell kvalitet og det samme gjelder for uteområdene langs
gaten og mellom bygningene som hovedsakelig brukes til parkering. Planforslaget vil forsterke
gateløpet ved at det oppføres nytt bygg i gatelivet, utearealene rundt nr. 12 vil bli sterkt oppgradert,
og den bakenforliggende bebyggelsen vil trekkes bakover og gi større rom rundt nr. 12 samtidig som
den varierte vestfasaden til ny bebyggelse vil gi nye og gode visuelle kvaliteter til området.

5.6

Universell tilgjengelighet

Planforslaget vil gi 15-20 nye boenheter i varierende størrelser som alle har universell tilgjengelighet
og utforming. Denne boligtypen er det sterkt behov for i kommunen. Alle leilighetene har romslige
universelt tilgjengelige verandaer, og tilgjengelighet til uteoppholdsarealer på østsiden og vestsiden
av bebyggelsen. Næringsarealene har også i dag universell tilgjengelighet fra torget på nr. 18, og nye
arealer vil også utformes med universell tilgjengelighet i tråd med gjeldende forskrifter.

5.7

Landskap

Bebyggelsen i planforslaget følger eksisterende gatestruktur mot vest og eksisterende høydedrag
mot øst. Det må gjøres store inngrep i bakken for å realisere planforslaget og dette vil i størst grad
komme til syne i en stedvis høy fjellskjæring mot naboeiendommene i øst. Terrasseringen og
bearbeidingen av terrenget i bakgården søker å redusere konsekvensen og opplevelsen av høyden,
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og beplantning vil etter noe tid gjøre bakgården til et grønt og frodig uterom. Særlig sommerstid vil
bakgården være et svalere område enn de svært soleksponerte verandaene mot vest.

5.8

Eksponering/fjernvirkning

Bebyggelsen i planforslaget vil i liten grad synes i fjernvirkning. Vestfasadens utforming motvirker
opplevelse av horisontalitet og gjør at de teglkledde delene leses som egne volumer, og variasjonen i
takform har referanser til oppløft, arker og gavler i byens eksisterende bebyggelse.

5.9

Kulturminner og kulturmiljø

Planområdet ligger innenfor hensynssone bevaring kulturmiljø og er en viktig del av kulturmiljøet i
Drøbak sentrum. Det er utarbeidet en vernefaglig vurdering av Sivilarkitekt Tom Wassum i
Arkitektskap AS. Storgata 12 skal ha en kjerne fra 1600-tallet og har svært høy kulturhistorisk verdi og
verneverdi. Øvrig bebyggelse på nr. 14-16 vurderes i rapporten å ha samlet verneverdi = 0:
«Industribygget i Storgata 12-16, samt hagepaviljongen, er vurdert ift. relevante vernefaglige kriterier
for disse bygningene. Konklusjonen i dette notatet er at industribygget og hagepaviljongen ikke har
verneverdi. Industribygget bryter negativt med det omgivende kulturmiljøet, og det vurderes som
best tjenlig med et nytt og bedre miljø- og stedstilpasset prosjekt.» Planforslagets forslag om riving av
bakbygningen og hagepaviljongen har følgelig ikke negative konsekvenser for kulturmiljøet i byen.
Mot gaten følger ny bebyggelse opp eksisterende gatestruktur og bebyggelsesmønster gjennom det
nye gatebygget. Bakenforliggende bebyggelse tar utgangspunkt i volumet som dagens bebyggelse
har, både på Storgata 16 og nabobygningen på nr. 18, men tilpasser seg i mye større grad
omgivelsene gjennom endring av retning, utforming av fasader med varierte volumer og takformer
mot gate og variert materialbruk. Samtidig fører introduksjon av boliger inn mot skrenten til at
bakteppet for bebyggelsen langs gaten blir en mer rikholdig og levende mosaikk enn hva dagens mer
nødtørftige volumer byr på – noe som er en gjenkjennelig kvalitet i sentrum for øvrig.
Den nye bebyggelsen langs gateløpet reparerer en litt for stor åpning i gaterommet som i dag leder
inn til en større asfaltert gårdsplass. Det nye huset bidrar til å fylle og forsterke gaterommet og
gateløpets kontinuitet.
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5.10 Skole-, barnehage og institusjonsbehov
Kommunen har sterk nedgang i barnekullene, og det er svært god kapasitet i kommunens skoler og
barnehager. Planforslaget vil gi 15-20 nye boenheter som vil gi økt befolkning i kommunen. Erfaring
viser at det stort sett er den eldre delen av befolkningen som kjøper nye og sentrumsnære
leiligheter, men som kommunens boligmelding viser vil det gjennom etablering av universelt
tilgjengelige leiligheter frigjøres eneboliger eller andre typer boliger ellers i kommunen som er
attraktive for barnefamilier.

5.11 Transportbehov
Beboerne i de nye leilighetene vil ha svært mange tilbud like utenfor egen dør. Bussholdeplass er
mindre enn 100 m unna, med god bussforbindelse til Oslo og Ås/Ski. Planforslaget vil bidra til økt
kundegrunnlag til gjeldende kollektivtilbud, og til at flere boliger i kommunen i liten grad har behov
for daglig bilbruk og kan løse de fleste av sine behov gjennom gange og sykkel.
Næringsarealet gjør det mulig å etablere en stor og konkurransedyktig dagligvarebutikk. Mange
beboere i sentrum vil dermed kunne gjøre sine daglige innkjøp i sentrum fremfor på
Dyrløkke/Ullerud.
Det er utarbeidet et trafikknotat av Sweco. I notatet fremkommer det at ved etablering av en
dagligvarebutikk med størrelse som vist i planforslaget og 28 p-plasser i p-kjeller vil ÅDT i Storgata
øke med ca. 700 kjøretøy /døgn.
Dagens ÅDT er 2100 kjøretøy/døgn. Det estimeres at referansesituasjonen (med generell
trafikkøkning) i 2040 uten planforslaget vil være 2800 kjøretøy/døgn, og med planforslaget 3500
kjøretøy/døgn. I rapporten beskrives det: «Beregningene viser at altså at ÅDT er beregnet til
3300/3500 i Storgata, avhengig av antall P-plasser som anlegges i tilknytning til dagligvare. Dette er
ikke et spesielt høyt trafikktall, og det er ikke uvanlig med trafikkmengder i denne størrelsesorden i
norske byer. Dette er et trafikkvolum som ikke er i nærheten av å utløse anbefalinger om å øke antall
felt i gaten til 4, dette skjer først ved ÅDT 15 000 i henhold til håndbok N100. Det er heller ikke behov
for å etablere busslommer, da kantstopp kan brukes inntil ÅDT 10 000 (håndbok V123
kollektivhåndboka).»
Trafikkberegningen viser at planforslaget vil bety økt aktivitet og handel i sentrum, og være veldig
positivt for byens overlevelsesmulighet som handelssted.

5.12 Trafikksikkerhet
Planforslaget vil gi ny adkomst til varelevering nord for nr. 12 og utvidet bruk av dagens adkomst til
p-plass ved at det etableres nedkjøring til p-kjeller på samme sted.
Frogn kommune har ingen egen vegnormal, så formelt er det Vegvesenets håndbøker som gjelder.
Disse inneholder imidlertid ikke krav til sikt til fortau. Det er i planprosessen derfor valgt å benytte
Oslo kommunes veinormal som rettesnor for å sikre sikt i avkjørselen og varemottaket til fortau.

34

Figur 6 i Swecos notat – Siktkrav i avkjørsler (Kilde: Oslo kommunes veinormal)

Figur 7i Swecos notat – Sikttrekanter i adkomstene, i henhold til avkjørsler i håndbok N100 (blå sikttrekanter viser sikt bil-bil)
og Oslo kommunes veinormal (gule sikttrekanter viser sikt bil-fortau). Sporing for liten lastebil er vist med røde og grønne
streker for vareadkomsten.

5.13 Vann og avløp
Det er utarbeidet VA-notat av Sweco, og det har vært avholdt flere møter mellom Sweco og
kommunen om løsninger for vann og avløp i planforslaget. Følgende løsninger er foreløpig valgt:
Vannforsyning:
Feltet er foreslått tilknyttet kommunalt vannledningsanlegg i kum 182 (må antagelig bygges om) eller
til ny kum i Storgata.
Spillvann:
Spillvann kan trolig kobles ved grentilkobling eller kum til AF230 rett vest for feltet. Normalmengden
estimeres lik vannforbruket, altså midlere estimat 0,24l/s.
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Overvann: Overvann fra feltet skal fordrøyes og reguleres. Påslipp tillates til OV-ledning i
Carlsebakken. Opprinnelig påslippskrav var 1 l/s*da, men etter avtale i møtet med kommunen den
27.01.2020 kan denne påslippsmengden tilpasses i detaljfase. Bakgrunnen for dette er at
påslippsmengden direkte avgjør størrelsen på fordrøyningsmagasinet. I detaljfase vil påslippsmengde
vurderes i forhold til plass på tomten til fordrøyning (eksisterende vernet bebyggelse må ivaretas) og
kostnader i forbindelse med tiltaket.
Drensvan: Drensvann tillates koblet til kommunalt nett. Nevnte overvannskummer i Carlsebakken
eller Storgata foreslås benyttet. Grunnvannstand er ikke kjent.
Brannvann: Det presiseres også at brannvannsdekningen i området er under preaksepterte
grenseverdier angitt i TEK17. Endelig løsning for brannkonsept avklares i detaljprosjektering. Det kan
løses ved særlige tiltak i bygningen, som sprinkling, eller ved at det bygges tank som sikrer
vannforsyning til brannvesenet.

5.14 Energibehov og -forbruk
Det er utarbeidet notat om el-forsyning av Sweco. De har ikke mottatt en endelig tilbakemelding fra
Hafslund (nå ELVIA). Det er i dag tilstrekkelig kapasitet på nettet i området. Nettstasjon i Storgata 18
må enten utvides for å ha tilstrekkelig kapasitet for planforslaget, eller det må etableres ny
nettstasjon for Storgata 12-16. Elvia vil først gjøre en endeling vurdering og avklaring av løsning for
området når el-installatør er valgt og har sendt inn «Melding om installasjonsarbeid».

5.15 Forurensning
Planforslaget vil innebære klimautslipp knyttet til selve byggesaken: fysiske arbeider på tomta og
produksjon av bygningsmaterialer. Byggearbeidene vil ikke forurense jord eller vann. Når byggefasen
er over, vil ikke virksomheten avgi forurensning til omgivelsene.

5.16 Sol-/skyggeforhold
Det er utarbeidet sol- og skyggediagrammer for tre datoer, 20.03 (vår og høstjevndøgn), 01.05 og
20.06 (midtsommer,) fra kl. 09.00 – 21.00. Sol- og skyggediagrammene viser at planforslaget vil gi
små endringer i solforholdene for omgivelsene. Uteserveringen i Storgata 10 vil få noe bedre
solforhold, bakenforliggende nabo i Stubs vei 3 vil få noe dårligere solforhold på den vestre delen av
utearealene sine, men endringene er små. Nedenfor er det vist et utdrag av sol- og
skyggediagrammene. Komplett solstudie for de tre datoene følger som vedlegg.
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Vår- og høstjevndøgn kl. 12.00

Eksisterende situasjon

Ny situasjon

Vår- og høstjevndøgn kl. 18.00

Eksisterende situasjon

Ny situasjon
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1. Mai kl. 12.00

Eksisterende situasjon

Ny situasjon

1. Mai kl. 18.00

Eksisterende situasjon

Ny situasjon
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20. juni kl. 12.00

Eksisterende situasjon

Ny situasjon

20. juni kl. 18.00

Eksisterende situasjon

Ny situasjon

5.17 Støy og luftkvalitet
Planforslaget vil gi økt trafikk i Drøbak sentrum generelt og i Storgata spesielt. Støyrapporten viser at
bebyggelsen langs Storgata allerede ligger i rød sone, så planforslaget vil ikke endre krav til støytiltak
for eksisterende bebyggelse i gata. Den trafikkøkningen som følger av planforslaget, vil medføre noe
økt luftforurensning gjennom veistøv og avgasser fra biler som bruker fossilt brennstoff. Det er god
luftkvalitet i Drøbak sentrum og temaet er ikke særskilt utredet. Fremherskende vindretning er fra
sys-sydvest, og luften i gata har svært god utskiftning.
Under byggeperioden må arbeidene holde seg innenfor gjeldende støyforskrift.
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5.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Planforslaget vil legge til rette for tilbud som byen ikke har i dag – en stor dagligvare som kan
konkurrere på pris med øvrige dagligvarer i kommunen. Dette vil kunne bli en motor i sentrum ved at
mange flere vil kunne bruke sentrum som sitt daglige handelssted, som erfaringsvis vil gi økt aktivitet
og handel for de øvrige virksomhetene i sentrum.

5.19 Grunnervervsbehov
Planforslaget utløser ikke behov for erverv av grunn.

5.20 Interessemotsetninger
Planforslaget berører interessemotsetningen vekst-vern. Drøbak sentrum er en hensynssone for
bevaring kulturmiljø med mye verneverdig bebyggelse, og byen står på Riksantikvarens NB-liste.
Holdningen til verneinteressene er ofte et ønske om at helst ingen ting skal skje, og en målbæring av
generell motstand mot endringer og nye tiltak. Motsatsen er ønsket om vekst, at byen skal utvikle
seg, være et sted for aktivitet og arbeidsplasser og tiltrekke seg lokalbefolkning og tilreisende.
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6

Medvirkning/forhåndsuttalelser/innspill til planarbeidet

Oppstart av planarbeid er annonsert i Akershus Amtstidende og på kommunens nettside:

Det er innkommet flere innspill til varslingen. Nedenfor vil vi kort redegjøre for innholdet i innspillene
og våre kommentarer til disse. Flere av innspillene omtaler de samme problemstillingene, og vi
begrenser gjentakelser når det gjelder planforslagets forhold til gjentakende problemstillingene.
Statens Vegvesen:
Statens Vegvesen mener vareleveringen ikke er løst på en akseptabel måte slik det er vist i
planinitiativet. Det vil være negativt for trafikksikkerheten at varelevering skal skje ved at lastebiler
som leverer varer skal legge seg over i motsatt kjørefelt, og så rygge inn adkomstvegen til
planområdet. Denne adkomstvegen krysser også et fortau. Vegvesenets er i sine uttalelser generelt
restriktive med å tillate at det planlegges for at større kjøretøy skal rygge i nærheten av der det
ferdes myke trafikanter og ber om at det i det videre planforslaget jobbes med å finne en løsning for
varelevering som ikke innebærer å rygge inn på planområdet fra Storgata.

41

Vegvesenet er positiv til høy utnyttelse i planområdet og til at en ny dagligvarebutikk vil gi redusert
transportbehov for byens innbyggere og fremme sykkel og gange. Vegvesenet mener det er viktig at
planområdet tilrettelegges for fotgjengere og syklister og ber om at det settes et minimumskrav til
antall sykkelparkeringer og utformingen av disse. Vegvesenet mener det bør settes et
maksimumskrav til bilparkeringer, at parkeringsdekningen settes så lav som praktisk mulig og at det
leges til rette for lading av el-biler.
Våre kommentarer:
Planprosessen har vist at det ikke er praktisk mulig å finne en annen plassering av varemottaket til
butikkarealet. Adkomst fra syd via avkjøringen mellom nr. 18 og 20 fungerer ikke av flere grunner,
men umuliggjøres av for lav fri høyde under eksisterende bebyggelse. Det er heller ikke mulig å finne
en plassering der man unngår rygging, enten på vei inn eller ut av planområdet. Vi er fullt klar over at
dette ikke er en foretrukken løsning, men i en tett og trang by som Drøbak er det svært få steder der
det er mulig for en lastebil å kjøre både inn og ut av en eiendom uten å rygge. Dette er også en veldig
vanlig løsning for varelevering i byen, selv om den ikke er ideell. Storgata er eneste gjennomgående
gate i denne delen av Drøbak, uten sidegater. Alternativet er at vareleveringen skjer direkte fra gate
– at lastebilen stopper langs fortauet og varene trilles inn derfra. Trafikk-konsulenten har vurdert
denne løsningen som dårligere enn å rygge inn eller ut, da det vil skape kø og farlige situasjoner ved
forbikjøring. I planinitiativet ble det tatt høyde for kjøretøy med 12 meters lengde, noe som
medførte at motgående kjørebane måtte benyttes for å få tilstrekkelig svingradius. Planprosessen
har vist at det er mulig å betjene butikkarealet med en liten lastebil, med maksimal lengde 8 m. Med
denne løsningen er det ikke behov for å benytte motgående kjørebane for å klare svingen, men det
må uansett rygges. Varelevering skjer stort sett 1-2 ganger om dagen, og det vil være uproblematisk
å sørge for at den personen i butikken som skal ta imot varene også passer på at det ikke oppstår
konflikter med fotgjengere.
Sykkelparkering er angitt med minimumskrav og bilparkering er angitt med maksimumskrav og det
stilles krav til ladepunkter. Sykkelparkering er i all hovedsak lagt innendørs.
Akershus/Viken Fylkeskommune:
Fylkeskommunen påpeker hovedmålene med Regional plan for areal- og transport i Oslo og
Akershus; at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet om at
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. For bebyggelsen
ser Fylkeskommunen det som uproblematisk at den nyere bakbebyggelsen rives, og mener ny
bebyggelse innenfor planområdet bør være godt tilpasset det bevaringsverdige kulturmiljøet med
hensyn til høyder, volum, plassering og utforming og sine historiske omgivelser. Ny bebyggelse bør
ikke få dominere og bør legge seg inn i byveven, og høyder og takutforming bør vurderes nøye.
Fylkeskommunen fraråder innkjøring for varelevering og nedkjøring til parkeringskjeller som vist i
planinitiativet mellom Storgata 12 og 10. som den mener vil virke negativt på bevaringsverdiene som
er spesielt høye her og mener gaterekken Storgata 12, 10 og 8 ikke bør brytes opp med biltrafikk på
denne måten. Fylkeskommunen mener sentrum av en by har unike kvaliteter nettopp fordi det her er
mulig å bevege seg ved hjelp av sykkel eller gange og at bilbasert handel er vanskelig å innpasse i
sentrum av en tett historisk by, og at det bør stilles spørsmål ved om det er denne formen for liv som
er ønskelig for en by som Drøbak.

Våre kommentarer:
Planforslaget følger opp Regional plan for areal- og transport ved arealeffektiv utnyttelse av en

sentrumstomt som vil gi nye boliger og nytt næringsareal midt i byen. Planforslaget er også i tråd
med fylkeskommunens holdning om at ny bebyggelse skal legge seg inn i byveven og ikke skal
dominere. Dagens situasjon, som er utgangspunktet for foreslått bebyggelse i planforslaget, har en
stor bakbygning som vurderes som uten kulturhistorisk verdi og med lav arkitektonisk kvalitet som er
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svært eksponert mot Storgata. Det er allerede avkjøring til bebyggelsen i Storgata 12-16 fra Storgata,
og en åpen plass mot gata som brukes til parkering som er fullt eksponert mot gata. Nytt bygg mot
gate følger opp de vurderingene som er gjort i forarbeidet til ny områdeplan for sentrum og vil
fullføre gateløpet og samtidig hindre åpenhet og sikt til den større bakenforliggende bebyggelse.
Når det gjelder fylkeskommunens forhåndsuttalelser om adkomst til eiendommen mener vi
fylkeskommunens holdning ikke er i tråd med eiendommens historiske bruk. Det har tidligere vært
adkomst til eiendommen både fra nordsiden og sydsiden av Storgata 12. Gamle bilder viser port for
adkomst på nordsiden, og på sydsiden har det tidligere vært både bakgårdsbebyggelse og
gatebebyggelse som har hatt adkomst fra denne siden. Det har over tid vært drevet en lang rekke
virksomheter på eiendommen som alle har medført trafikk og adkomst. Det har følgelig bestandig
vært knyttet økonomitrafikk til eiendommen. Drøbak har alltid vært et handelssted, handel er en
form for liv som byen alltid har vært preget av. Byens handelsstand sliter imidlertid nå, fordi våre
handlemønstre har endret seg svært mye de siste årtier. Dersom byen skal kunne overleve som et
sted for handel for innbyggerne i kommunen må byen ha tilbud som innbyggerne ønsker å bruke og
det må bo mennesker i byen.
Fylkeskommunens reiser spørsmål om den type liv som planforslaget legger opp til er det som er
ønskelig for en by som Drøbak. Svaret er etter vårt skjønn at det både er ønskelig og nødvendig for
Drøbak å videreutvikle og utnytte de nokså få eiendommer i sentrum der tidsmessige lokaler kan
etableres i godt samspill med vern av antikvariske verdier.
Fylkesmannen:
Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre
ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader.
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i
planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018, samt
”Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging” av 14.5.2019 (www.planlegging.no).
Våre kommentarer:
Vi har ingen kommentarer til Fylkesmannens uttalelse.
Espen Myhre og Tonje Urbye:
Myhre/Urbye påpeker at tegningene som fulgte planinitiativet ikke tilpasser seg omkringliggende
bebyggelse i særlig grad og de forventer at Storgata 10 og 12 samt bakenforliggende
trehusbebyggelse vil være førende for ny bebyggelse i planområdet. De henviser til
reguleringsbestemmelser for antikvarisk spesialområde generelt og for eiendommen spesielt. De
forventer også at ny bebyggelse ikke blir høyere enn laveste gesims for eksisterende bebyggelse, at
bebyggelsen skal ha saltak, at 86/296 ikke bebygges hverken over eller under bakken, og at
næringsarealet ikke behøver å ligge på samme nivå slik at kotehøyden for nytt næringsareal ikke
styres av kotehøyden på eksisterende næringsareal i Storgata 18. De er også bekymret for innsyn og
støy fra ny bebyggelse til egen eiendom
Våre kommentarer:
Tegningene som fulgte planinitiativet var en enkel mulighetsstudie og bebyggelsens arkitektoniske
uttrykk langt fra ferdig. Illustrasjonsprosjektet som følger plansaken er utformet slik at bygningene
tilpasser seg omkringliggende bebyggelses formater og områdets skala. Storgata 10 og 12 og
bakenforliggende eneboliger er ikke førende for ny bebyggelse mot øst – det ville i så fall innebære
en stor reduksjon i bruksareal for eiendommen da eiendommen allerede er bebygd med
blokkbebyggelse i tre etasjer. Når det gjelder utsagnet om at et næringsareal skal kunne ligge på ulike
nivåer er dette ikke en god løsning for en dagligvarebutikk da ramper mellom nivåer medfører bruk
av store arealer for å oppfylle forskrifter om universell utforming samtidig som en slik løsning gir
svært upraktisk drift. Innsyn til Myhre/Urbye vil nødvendigvis øke som følge av planforslaget og støy
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må påregnes i byggeperioden. Når bebyggelsen er ferdig vil det ikke være mer støy enn det som er
vanlig fra leiligheter.
Aktieselskapet Oslofjorden Eiendom v/Olav Dalen Zahl:
Dalen Zahl mener adkomsten slik den var vist i planinitiativet vil være til stor sjenanse for
virksomheten i Storgata 10 med tilhørende uteservering på grunn av trafikk og støy, og ønsker at
dette arealet opparbeides som et hyggelig hageareal eller brolagt plass der gjerdet mellom
eiendommene kan fjernes. Eier påpeker også at ny bebyggelse er vist i tomtegrensen og mener at
verandaer og uteoppholdsareal, også uteoppholdsarealet på østsiden, vegg i vegg med
uteserveringen vil være svært uheldig. Eierønsker også at ny bebyggelse hensyntar omkringliggende
bygningsmasse slik at ny bebyggelse ikke fremstår som moderne bebyggelse som ikke tar hensyn til
at den ligger i et verneområde.
Våre kommentarer:
Adkomstløsningene for planforslaget er endret sammenlignet med planinitiativet og det er nå kun
varemottaket som ligge mot Storgata 10. Det er svært begrenset trafikk til et varemottak og dette vil
ha liten påvirkning på uteserveringen til Storgata 10. Det er kun de siste tiår at det ikke har vært
adkomst til planområdet nord for nr. 12, så adkomst herfra er i tråd med historisk bruk. Ny
bebyggelse vil ligge tett opp mot uteserveringen til nr. 10, men dette er en helt vanlig situasjon i
Drøbak sentrum, og alle leilighetene har soverom mot øst, som er stille side. Illustrasjonsprosjektet
viser bebyggelse som er oppbrutt og utformet slik at den tilpasser seg og tar hensyn omkringliggende
bebyggelses skala og formater – dette er kommentert tidligere.
Arne Bødtker:
Bødtker tar utgangspunkt i en rekke konkrete aspekter ved mulighetsstudien som fulgte
planinitiativet og mener at slik de nye bygg innenfor planområdet er tenkt, vil disse sammen med
Storgata 18 langt overstige områdets tålegrense for endring, i så vel høyder, volumer utforming.
Bødtker mener utnyttelsen må reduseres fremfor å økes og mener Storgata 12 må få mer plass rundt
seg og ikke bli omkranset av «trafikksystemer». Bødtker påpeker at planforslaget vil gi økt trafikk i
Storgata og vil om bakenforliggende nabo, på åskammen bak planområdet, ikke akseptere at ev.
nybygg går nesten etasjen over regulert høyde.
Våre kommentarer:
Planområdet er i dag bebygget med den verneverdige nr. 12 mot gata og en blokk i tre etasjer mot
øst som ikke er verneverdig. Dette er utgangspunktet for planarbeidet, og en reduksjon i bruksareal
er ikke et tema i planarbeidet. Det er i dag ingen regulerte høyder for eiendommen. Ny bebyggelse er
vist med høyde ca. 1,0 m over taket på hoveddelen av eksisterende bebyggelse. Planforslaget vil gi
økt trafikk i Storgata - all ny bebyggelse gir økt trafikk - men dette vil være trafikk som flytter seg fra
andre veier i kommunen og planforslaget vil gi mange mennesker mulighet til å gå eller sykle til
butikken.
Rolf Barfod Schuller og Ingrid Stokholm Andersen:
Schuller/Andersen er opptatt av at det unike miljøet i byen bevares og at det er dette som trekker
mennesker til byen og sørger for kunder til butikkene. De frykter at en manglende oppmerksomhet
om dette vil svekke Drøbak som destinasjon bit for bit. De mener nybygg i størrelse, form og
materialvalg må tilpasses eksisterende bebyggelse og ikke være dominerende fra gatenivå eller fra
fjorden, men glir inn i det allerede eksisterende på en harmonisk måte. De mener endringene på
Storgata 18 er et eksempel på hvordan ting ikke skal gjøres og mener det samme ikke må skje på
Storgata 16. De mener det er viktig at høyden på Storgaten 16 blir fulgt opp nøye, og at man får både
en høyde og en takkonstruksjon som er tilpasset omliggende bebyggelse og ikke utbyggers
økonomiske vinning.
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Våre kommentarer:
Planområdet er i dag bebygget med den verneverdige nr. 12 mot gata og en blokk i tre etasjer mot
øst som ikke er verneverdig. Dette er utgangspunktet for planarbeidet, og en reduksjon i bruksareal
er ikke et tema i planarbeidet. Ny bebyggelse er vist med høyde ca. 1,0 m over taket på hoveddelen
av eksisterende bebyggelse. Illustrasjonsprosjektet viser bebyggelse som er oppbrutt og utformet slik
at den tilpasser seg og tar hensyn omkringliggende bebyggelses skala og formater.

---
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3D oversikt 2
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Sol og skyggediagrammer 20-03
Sol og skyggediagrammer 01-05
Sol og skyggediagrammer 20-06
Utredninger:
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NOTAT VEDRØRENDE RØMNINGSSTRATEGI OG BRANNSPREDNING
MELLOM BYGGVERK
Brannvannskart og sårbare abonnenter
Datarapport - Grunnundersøkelser
RIG-N01 Storgata 12-16 23.08.2021
Geoteknikk svar i byggesak 25.22.2021
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Støyfaglig vurdering
Trafikkvurderinger for Storgata 12–16 i Drøbak
VA- NOTAT
Skisse for VA-anlegg
Skisse for overvannshåndtering
Overvannsberegning med 2l/s*da i påslipp
Storgata 12-16: Historisk kartlegging forurenset grunn
NOTAT - ELEKTRO 01
Storgata 12-18 Drøbak, vurdering av kulturminneverdier
ROS-analyse
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Varsling
Kopi brev til innstanser
Kopi brev til naboer
Varslingsannonse
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Uttalelser til varsling
Statens Vegvesen
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Viken Fylkeskommune
Espen Myhre og Tonje Urbye
Aktieselskapet Oslofjorden Eiendom v/Olav Dalen Zahl
Arne Bødtker
Rolf Barfod Schuller og Ingrid Stokholm Andersen
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