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1 SAMMENDRAG

Lier ogDrammenkommuner inngikk den 26.11.2010en avtaleom plansamarbeidfor
Lierstranda ogBrakerøyaom fellesutvikling av en fjordby. Områdetskal transformeres
ogurbaniserestil en bærekraftig fjordby med bolig-, næring- ogoffentlig bebyggelse.
Kommuneneer enigeom målenei samarbeidsavtalenom Buskerudbyenom konsentrert
utbyggingsmønsterog redusert transportbehov. Sentralefelles utfordringer er ellers
knyttet til pågåendeplaner, bl.a.Nasjonaltransportplan, Jernbaneverkets KVUfor ny
godsterminal ogkommunenesarealplanarbeid.

Plansamarbeideter organisert sominterkommunalt planarbeid etter Plan- og
bygningslovenskap.9 ogdet er fastsatt mandat for planstyre, fjordbyråd og
administrativ styringsgruppe.

Planleggingen skal foregåi tre faserog første fasemed forstudien er gjennomført med
dennesaken.Andre fasemed forprosjektet igangsettesi 2013 ogavsluttesmed et
hovedprosjekt i tredje fase.Det er vanskeligå angi hvor lang tid planarbeidet vil ta da
det vil avhengeav en rekke faktorer ogsommangeer utenfor planarbeidet kontroll.

For det interkommunale plansamarbeidetanbefalesdet å etablere et felleskontor
tilknyttet fagetat i kommunen (e) i oppstarten av forprosjektet ogat annenetablering
vurderes fortl øpende,for eksempelegetprosjektkontor. Det anbefaleså etablere flere
samarbeidsgruppertil å bistå planarbeidet.

Planarbeidetsressursbehover vurdert for de nestefaser. Det gis en anbefalingom
ressursbehovsomomfatter årsverk og utredningsressurser samt ev midler til etablering
ogdrift av prosjektkontor , senærmerekap.7.

I nestefasemed forprosjektet, må det leggesopp til at kommunenediskuterer ogblir
enigeom det nærmereinnhold i en felles visjon, hovedmålogalternative
utviklingsmuli gheter for planområdet.Det må utarbeideset planprogram etter plan- og
bygningsloven.Betydningenav store og langsiktige investeringer i samferdselstiltak
somområdet vil ha behovfor, vil gi føringer for valg av plantype, ev om det i første
omgangskal begrensestil et mer strategisk dokument, for eksempelet prinsippgrunnlag
for en senereformell plan. Valgav plantype avhengerav flere forhold somplanområdets
størrelseog kompleksitet, lokal og/eller regional overordnet infrastruktur ogandre
viktige premisser for planarbeidet.

Det er utarbeidet en oversikt over dagensgrunneiere ogrettighetshavere i området i
egetvedlegg,og redegjort for medvirknings- og informasjonsarbeid i nestefase.Forhold
ved utbyggingsavtalersomoppfølgingav plan er omtalt i rapportens siste del.
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2 BAKGRUNNFORPLANSAMABEIDET

Lier ogDrammenkommuner inngikk den 26.11.2010en avtaleom plansamarbeidfor
Lierstranda ogBrakerøyaom fellesutvikling av en fjordby. Områdetskal transformeres
ogurbaniserestil en fjordby med bolig-, næring- ogoffentlig bebyggelseder sosial-
/miljømessig/økonomisk bærekraft særligvektlegges.En interkommunal plan for
Lierstranda ogBrakerøyaskal avklare arealbruk ogvolumer, infrastruktur,
senterstruktur mm.

Formålet med plansamarbeideter å få til godstyring i et områdeav stor betydning for
DrammenogLier. Kommuneneer enigeom målenei samarbeidsavtalenom
Buskerudbyen(BBS), senedenfor, om konsentrert utbyggingsmønsterogredusert
transportbehov, ogat disseskal leggestil grunn for plansamarbeidet.

Planleggingenskal sikre transportløsninger for heleområdet,med tilkoblinger til øvrig
bystruktur og transportnett. Dette inkluderer gjensidig forpliktelse til nødvendige
rekkefølgebestemmelserom utbygging av nødvendigtransportin frastruktur før eller
samtidig med arealutviklingen.

Avtalen er fulgt opp i vedtak fra Lier kommunestyre ogDrammenbystyre juni 2011.

3 PÅGÅENDEOGGJELDENDEPLAN- OGUTREDNINGSARBEID

For området gjelder nasjonale,regionaleog lokale premisser ogdet foregår parallelle
arbeidsprosesserpå flere nivåer somvil ha stor betydning for planarbeidet. Områdeter
av stor regional betydning ogsamarbeidet i Buskerudbyenvil væresentralt.

Buskerudby samarbeidet (BBS)

Buskerudbysamarbeidetble etablert i 2010 for å sikre godsamordningogen
klimavennlig areal- og transportpolitikk i en fellesbolig-, service- og
arbeidsmarkedsregion. BBSbestår av de fem kommuneneLier, Drammen,NedreEiker,
ØvreEiker ogKongsbergsamt Buskerudfylkeskommune,Statensvegvesen,
Jernbaneverket,Kystverket ogFylkesmanneni Buskerud.Framtidig arealutvikling skal
konsentrerestil i alt fem regionaleutviklingsområder; alle somstasjonsbyermed
jernbanensomkapasitetssterkogmiljøvennlig ryggrad i transportsystemet.Defem
priorit erte områdeneer Lierstranda, Drammensentrum, Mjøndalen,Hokksundog
Kongsbergsentrum. I tillegg er det forutsatt en mer begrensetutvikling i Vestfossen.

I juni 2012 la BBSut på høring forslag til Areal og transportplan for Buskerudbyen.
Planenskal behandlesogvedtasved utgangenav 2012 i kommunestyreneog
fylkestinget. Planenhar sommål å leggetil rette for levendebyer og tettsteder i
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tilknytning til togstasjoneneogmed konsentrasjonav boliger, arbeidsplasserog
handels- ogservicevirksomhet der det er godkollektivtilgang ogkorte avstandertil
dagligegjøremål.Planenskal leggeføringer for revisjon av kommuneneseksisterende
planer. Foreslått utvikling på Lierstranda forutsetter at eksisterendeinnsigelser
opphører,senedenfor.

BBSer en godt etablert arenafor samhandlingmellom kommunaleogregionaleaktører
med fellesutfordringer og felles interessei samarbeidfor helhetlige løsninger. Aktørene
er alleredegodt kjent med hverandresrolle oghvilke utfordringer somgjelder,ogdenne
samarbeidsarenaenmå benyttes ogsåfor det interkommunale plansamarbeidetpå
Lierstranda ogBrakerøya. Her gjelder flere felles utfordringer ogdet det lokale og
regionaleplanarbeid ogsamarbeidmå tilpassesog forholde segtil hverandre.

Nasjonal Transportplan
For å kunne utnytte Lierstranda ogBrakerøyabest mulig må infrastrukturen i og rundt
området forsterkes og utvikles. Ny jernbanestasjon,ny RV23,nytt kryss med E18,
utbedring av rundkjøringen på Brakerøyaogøkt frekvens på kollektivtilbud eneer store
ogkostnadskrevendetiltak somdet tar tid å få realisert. Ingenav tiltakene er tatt inn i
forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023. Dersomkostnadsrammeni
transportplanen utvides med45 % er det forslått å gjennomføreny RV23,nytt kryss
medE18, utbedring av rundkjøringen på Brakerøya,ogmed 70 % bompengeandel.
Rammeutvidet med 45 % inneholder ogsåforslag om bypakkefinansiering somvil
kunne bidra til økt kollektivtilbud. Jernbanestasjoner ikke omtalt.

KVU for ny godsterminal
Spørsmåletom lokalisering av Jernbaneverketsnye godsterminal med behovfor
sporarealerogsporkapasitet i Drammensområdeter nå til behandling i en
Konseptvalgsutredning(KVU)somforventes ferdigbehandlet hosJernbaneverket(JBV)
sommer/høst 2012. Lierstranda er ett av flere steder somhar vært aktuelt for
lokalisering av ny godsterminal,ogen avgjørelseher er av stor betydning for det videre
planarbeidet fordi godsterminal på Lierstranda vil kollidere medønsketarealbruk til
fjordby.

Kommuneplanens arealdel for Lier
Vedbehandlingav kommuneplanensarealdelden 14.12.2009vedtok Lier
kommunestyreat Lierstranda ogGullaugskal utvikles til en attraktiv fjordby.
Kommuneplanensarealdel ligger fortsatt til behandling i Miljøverndepartementet med
innsigelsefra JBVmot å endre arealbruken i området før overnevnte KVUer avsluttet.
Det foreligger ogsåinnsigelsefra Kystverket ogStatensVegvesen(SVV)med i hovedsak
sammebegrunnelse.SVVhar ogsåinnsigelsebegrunnet medbelastningenpå
hovedveinettet som vil følgeav en utbygging av Lierstranda.
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Kommuneplanens arealdel for Drammen
Drammenhar i sin Kommuneplansarealdel fra 2008 avsattarealer på Brakerøyatil
næring og friområder. Det er ogsåbåndleggingsarealertil framtidig trafikkområder (vei
og jernbane).Vestfor E18er arealenei hovedsakavsatt il bybebyggelse.Arbeidet med
kommuneplanstrategier i gangog forslag vil foreligge i 2012.

4 KORTOM NOENFORHOLDVEDLIERSTRANDAOGBRAKERØYA

Det har lengevært et sterkt ønskei Lier om å få ryddet opp i miljøforholdene på
Lierstranda,åpnestrandlinja for befolkningen ogomdanneLierstranda til et område
medboliger oget moderne kunnskapsbasertnæringsliv. Vedbehandlingenav gjeldende
kommuneplan i 2002, vedtok Lier kommunestyret begrensningerfor havneutviklingen
ogat arealenenærmestBrakerøyastasjonbør benyttes til arbeidsplassintensive
virksomheter.

I 2006 lanserte GjelstenHolding ASsine planer for utvikling av Lierstranda og
formannskapet i Lier viste stor interessefor planeneom næringsutvikling ogutvikling
av nye boligområder. Vedbehandlingav kommuneplanensarealdel2009 vedtok Lier
kommunestyreat Lierstranda ogGullaugskal utvikles til en attraktiv fjordby. Dega
uttrykk for at realiseringenav fjordbyen er et viktig bidrag til å løselokale ogregionale
klima- og transportutfordringer. I 2009 behandletLier formannskapetsakom Lier
industriterminal AS,nå Eidoseiendomsutvikling AS1, ogvedtok at kommunenaktivt
skal benytte sin eierposisjon i Eidosfor å realisere fjordbyen. Eidoseiendomsutvikling
ASgjennomførte i 2011 et parallelloppdrag om Lierstranda og fikk belyst og evaluert tre
oppdragsomviser alternativer for utvikling av området, selenke
http://w ww.eidos.no/index.php/prosjekter/sak/prosjekt_3

Asplan Viak

1
EidoseiendomsutviklingAS ereid av Lier kommune(55%),Drammenhavn(30%)ogCargNet(15%)og selskapeteier ca50 % av

dagensarealpåLierstranda.
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Entasis

LPO

I 2000 ble elveparkeni Drammenført helt ut til fjorden (fjordparken) oggrensamot
Lier. I 2003 kom det med en bestemmelsei kommuneplanenom at det i nærhetenav
Brakerøyastasjonskal værearbeidsintensiv næring.Daavtalenom det interkommunale
samarbeidetble inngått mellom Lier ogDrammeni 2011,ble planområdet foreløpig
anslått til Lierstranda ogBrakerøyasomvist nedenfor. Brakerøyai Drammenmed tett
bebyggelseogmangemindre grunneiere ogvil væreden bymessigetilkoblingen,
overgangenog forlengelsenmellom Lierstranda ogvidere inn i Drammenby.

Kartet overviserdenforeløpigeplanavgrensningensomfulgte somvedleggtil avtalenmellomLier og Drammen
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5 MANDAT OGORGANSIERINGAV DET INTERKOMMUNALE
PLANSAMARBEIDET

Plansamarbeideter organisert sominterkommunalt planarbeid etter bestemmelsenei
Plan- ogbygningslovenskap.9. Det er etablert et planstyresombestår av ordførerne i
beggekommuner somer det øverstestyringsorgan ogsomeier plansamarbeidet. Til
planstyre er det tilknyttet et rådgivendefjordbyråd av folkevalgte fra beggekommuner
samten administrativ styringsgruppemedrådmennenei beggekommuner. Prosjektsjef
rapportert til administrativ styringsgruppe.

Figurenoverviserorganiseringenav det interkommunaleplansamarbeidei Lier ogDrammenkommuner.

Det er utformet mandat for de organer somer vist i figuren over ogbeskrevetnedenfor.

Mandat for planstyret

• Det er opprettet et planstyre etter plan- ogbygningsloven§ 9-2.
• Planstyret består av Ordfører i Lier kommune ogOrdfører i Drammenkommune.
• Planstyrekonstituerer segselv.
• Planstyret skal væreøverstestyringsorgan.
• Planstyret skal gi anbefalingertil kommunens formelle organer (kommunestyrer,

utvalg og lignende)
• Planstyret ivaretar rollen somkoordinerings- ogstyringsorgan knyttet til andre

fellesplaner.
• Planstyret skal gi anbefalingerom strategiskevalg og løsninger.
• Planstyret ivaretar rollen sompart i plansamarbeidet,jf forvaltningsloven.
• Planstyret skal sikre at arbeidet blir hensiktsmessigogreelt forankret i sentrale

virksomheter ogbesluttendeorganer.
• Planstyret skal bidra til en smidig oggodprosessogen hensiktsmessigfremdrift.
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Mandat for fjordbyrådet

• Det opprettes et fjordbyråd.
• Fjordbyrådet skal beståav folkevalgte representanter fra hver kommune med likt

antall fra hver kommune.
• Fjordbyrådet skal drøfte sentrale spørsmål.
• Fjordbyrådet skal påseat felles oghelhetlige interesser ivaretasi

plansamarbeidet.
• Fjordbyrådet skal bidra til at plansamarbeidetforankres, forstås,ogkan

gjennomføresi tråd med intensjonene.
• Fjordbyrådet skal bidra til en smidig oggodprosessogen hensiktsmessig

fremdrift.

Mandat for administrativ styringsgrup pe

• Det opprettes en administrativ styringsgruppe.
• Denadministrative styringsgruppen skal beståav rådmennenei de to

kommunene.
• Denadministrative styringsgruppen skal leggetil rette for godkommunikasjon

oggjennomføringav plansamarbeidetmellom de styrende organer og
prosjektleder.

• Denadministrative styringsgruppe skal gi hensiktsmessiginformasjon ogstøtte
til og fra prosjektleder og til planstyre oghandler på vegneav planstyret for
gjennomføringenav plansamarbeidet.

• Denadministrative styringsgruppen rapporterer til planstyret.
• Denadministrative styringsgruppen skal påseat prosjektleder utfører arbeidet i

tråd med inngått avtale.
• Fellesprosjektsjef rapporterer til administrativ styringsgruppe.

6 PLANSAMARBEIDETSFASEROGFREMDRIFT

Planleggingenskal foregåi tre faser.

Førstefaseomfatter forstudie somer gjennomført ogavsluttesmed dennesaken.I
forstudien har det vært avholdt møter i planstyret, fjordbyrådet ogadministrativ
styringsgruppe om det løpendearbeid med forstudiens oppgaver.Oppgavenehar vært å
avklare mandat for planarbeidet, ressursbehovogbemanning,fremdriftsplan,
interessentanalyse,medvirkning fra næringsliv, grunneiere o.a.,behovfor
referansegruppeog informasjonsstrategi,semer om dette nedenfor. Av særlige
aktivit eter har det blant annet vært gjennomført et verksted ved oppstarten av arbeidet
for administrasjonen i beggekommuner.
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Studietur til Oslo

Beggekommuners formannskap deltok på en studietur til Oslokommune for å bli
informert om arbeidet med fjordbyen her. Ordfører FabienStangønsketvelkommen.
Det ble gitt orientering om fagligeogpolitiske tema fra arbeidet medOslofjordby fra
byråd for byutvikling, Bård FolkeFredriksen, styreleder i OsloHavnKFBernt Stilluf
Karlsen,enhetsdirektør for Fjordbyenheten i Plan- ogbygningsetatenSteinKolstøog
etatsdirektør i Plan- og bygningsetatenEllen deVibe. Besøketble avsluttet meden
befaring til Aker bryggeogTjuvholmen og lunch før busstilbake.

Formannskapenefra Lier og Drammenkommunenepå studietur til Oslo22.juni 2012: Bildet overfra Oslo
rådhushvor bl.a.byutviklingsbyrådBård FolkeFredriksenorienterer om arbeidetmedFjordbyeni Oslo.
Bildet underfra AkerbryggeogTjuvholmenmeddet nyeAstrupFearnleymuseeti bakgrunnen.
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Andrefase– forprosjektet, skal fastsettestrategier for planarbeidet,herunder mål,
samarbeidspartnere,forholdet til regionalt nivå, bruk av utbyggingsavtalersamt
planleggingetter plan- ogbygningsloven(pbl) sominngår i forprosjektet, dvs varsleog
utarbeide planprogram medplanavgrensning.

Tredjefase– hovedprosjektet,skal utføre planleggingenetter plan- ogbygningsloven
basert på planprogrammet fra faseto. Alternativt planleggingav et strategisk dokument,
en prinsipp lan e.l. uten juridisk virknin g,før en formell plan etter pbl. Det skal lages
fellesplan for Lier ogDrammenmed miljøprogram, transportløsninger oghovedtrekk i
utbyggingsavtalersamt avklaringer om infrastruktur med finansieringsmuligheter.

Plantypeavgjøressenesti tredje fase,dvs om det først skal vedtaset strategisk
dokument eller prinsipplan, før det lagesen formell arealplansomkommunedelplan
eller områderegulering , semer om dette i kap 9.

Etter tredje faseer avsluttet vil det bli igangsatten gjennomføringsfasemeddetaljplaner
for enkeltelementenei planen.

Fremdrift

Fremdrift for de nestefasermed for- og hovedprosjekt foreslåsut i fra en mest
sannsynligplantype ogprosess,dvs kommunedelplaneller områderegulering.

I forprosjekt vil en innledendefasebeståav arbeid medvisjon,hovedmålog alternativ
utviklingsmuligheter. Det skal varslesogutarbeides et planprogram somskal leggesut
på høring,motta ogbehandleinnkomne bemerkninger.Det skal utarbeidessaktil
politisk behandlingogvedtak.

Hovedprosjekts innledendefasevil væreå fastsetteplantypeogprosess, samt varsle
oppstart og utarbeide planforslagsomskal leggesut på høring. Ogsåher skal innkomne
bemerkninger mottas og behandlesfør det blir utarbeidet saktil politisk behandling.

Det er vanskelig å angi hvor lang tid planarbeidet vil ta. Det vil avhengeav en rekke
faktorer og mangeer utenfor planarbeidet kontroll. Delsgjelder det nødvendigteknisk
infrastrukturspørsmål sommå avklaresogsikres gjennomføringav,delsavklaring av
planensinnretning, markedetsresponsoggrunneiernesdeltagelse,delsspørsmålom
rekkefølgeosv. I et såstort ogkomplekst planområde vil det normalt ogsåoppstå
uforutsette situasjoner somvil kunne medføre forskyvninger i tid. Det kan bli behovfor
mer tid til fagligeogpolitiske avklaringer enn det somkunne forutsesved oppstart.
Erfaringer fra andre store ogsammenlignbareområder, for eksempelOslosfjordby,
tilsier at det kan ta lang tid fra planleggingenstarter til den kan gjennomføres. Semer
om dette ogsånedenfor sombeskriver arbeidet i de nestefaser.



10

Figurenviserfasenefor plansamarbeidetog * tiden for hver fasekan variere avhengigav flere forhold

Figurenoverviserplanprosessensfaseretter plan- ogbygningslovenssaksbehandlingsreglermedplanprogram
(forprosjekt)og planforslag(hovedprosjekt)

For å sikre nødvendiginfrastruktur til planområdet,vil det parallelt medplanarbeidet
væreaktuelt å inngå utbyggingsavtalermellom det offentlige ogutbyggerei området.
Utbyggingsavtaler kan inngåsfor heleeller deler av området.Avtalestrukturen vil
avhengeav plannivå ogutbyggingstaktog må for øvrig tilpassesden konkrete
situasjoneni markedet mm, seom utbyggingsavtaleri kap 9.

2012

• Forstudien
• Forberedeplanprosjektetsmandat,organisering,oppgaver

ogfremdrift

2013-2014

ca1 år*

• Forprosjekt
• Visjon,mål,alternativeutviklingsmuligheter,planprogram

ogvedtak

2014-2016/17

ca2-3 år*

• Hovedprosjekt
• Planfasenmedvalgavplantypeogprosess,planforslagog

vedtak

Oppstartsmøte

Planprogram

Høringav
planprogram

(min 6 uker)

Fastsette
planprogram

Utarbeide
planforslag

m/KU

Høringav
planforslag

(min 6 uker)

Bearbeide
planforslag

Politisk
planvedtak

Evmegling

Vedtak

Ev

godkjenning

avMD

Kunngjøring
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7 FAGLIGORGANISERINGOGRESSURSBEHOV

Faglig organisering

Det skal leggesvekt på å etablere en slagkraftig og tverrfaglig organisasjonsomer i
stand til å håndtere de problemstillinger somoppstår knyttet til et såkomplekst
planarbeid somdette. Medutgangspunkt i en planprosesssomforutsetter
konsekvensutredning, dvs enten en kommunedelplaneller en områderegulering,har vi
sett nærmerepå hvordan planarbeidet kan organiseres.Planarbeidetomtalessomet
prosjekt uavhengigav om det er ment å inngå helt eller delvis i eksisterendefagmiljøer.
Det er vurdert ulike tilknytningsformer og lokaliteter for planprosjektet og medsærlig
vekt på kompetanseog fagmiljø,godressursbruk ogbetydningenav planområdets
profilering.

Vi har vurdert to alternativer sommestaktuell:

1. Planprosjektet er ti lknyttet kommunenesplanenheterog lokalisert sammen
medén av disse,her kalt felleskontor.

2. Planprosjektet er tilknyttet kommunenesplanenheter,men lokalisert utenfor
i egetprosjektkontor, her kalt prosjektkontor.

Figurenovertil venstreviserplanprosjektettilknyttet kommunenesplanenheter,menlokalisert utenfor i
egetprosjektkontor,her kalt prosjektkontor,eller i vist i figuren til høyrelokalisert sammeni felleskontor.

Når det gjelder betydningen av godkompetanseoget godt fagmiljø,kan et etablert godt
fagmiljø med felleskontorværefornuftig for planprosjektet. Ogsånår det gjelder
ressursbruk vil et felleskontor gi lettere tilgang til informasjon ogkunnskapsutveksling.

Et prosjektkontorutenfor kommunenesfagenheterkan gi en annen type profilering av
planprosjektet enn et felleskontor, særligdersomdet etableresi planområdet. Som
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eksempelvisesdet til Fjordbykontoret i Oslosomhar vektlagt mer spesifikk profilering
sommøter ogarrangementer på stedet.

Det kan ogsåværeaktuelt med felleskontori forprosjektet når det kan væresærligbehov
for tett tilknytning og forankring til fagligeogpolitiske miljøer, men medet
prosjektkontor for hovedprosjektetmed andre behov. Det leggestil grunn at en løsning
medprosjektkontor har de nødvendigeressurser for et tverrfaglig ogslagkraftig
fagmiljø somdet må forventes at planarbeidet vil ha behovfor.

Detanbefalesat det etablereset felleskontori oppstartenav forprosjektet ogat annen
etablering vurderes fortløpende.

Samarbeidsgrupper

Flere samarbeidsgrupperbør etableresfor å bistå planarbeidet. Det gjelder berørte
kommunalevirksomheter somvil væresentrale i planarbeidet medhensyntil
kommunal koordinering , ogberørte regionaleogstatlige instanser ogulike offentlige
aktører for råd ogkrav til planarbeidet. Det bør ogsåetableresen gruppe med
grunneiere i området.Videre må det vurderes samarbeidsform med relevante
interesseorganisasjoner,næringsliv ogbeboergrupper utover de ordinære
medvirkningsprosesser. Alleredeetablerte samarbeidsarenaersom
Buskerudbysamarbeidetvil væreviktige aktører å samhandlemedogsåi dette arbeidet.

Figurenovervisersamarbeidsgruppersomkan bistå planarbeidet.

Planprosjektet

Kommunal
koordinerings

gruppe

GrunneiereBeboere,
næringsliv,
interesse-

grupper

Statlige
/regionale

aktører
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Ressursbehov

For å gjennomførefor- oghovedprosjekt må arbeidet sikres tilstrekkelige ressurser.

Ressurserfor 2012

Forstudien avsluttesmed sakfor Lier kommunestyre ogDrammenbystyre i oktober
2012 og i all hovedsakinnenfor de budsjetterte rammer.

Oppstart av forprosjekteter planlagt til 2013.Det kan vurderesom det skal avsettes
midler i 2012 for å sikre kontinuitet i planarbeidet i tiden mellom avslutning av
forstudien og oppstart av forprosjektet (2-3 siste månederi 2012).

Ressurserfor 2013

Det leggestil grunn at forprosjektet starter opp i 2013.

Forprosjektet skal fastsettestrategier for planarbeidet,herunder mål,
samarbeidspartnere,forholdet til regionalt nivå, bruk av utbyggingsavtaler,samt
planleggingetter plan- ogbygningsloven,dvs varsle ogutarbeide planprogram med
planavgrensning.

Arbeidet vil omfatte arbeid med mål ogstrategier somvil måtte klarleggesi oppstarten
av forprosjektet. Det nærmereinnhold i planprogrammet må defineres.Et sentralt
element i arbeidet vil ogsåværeden overordnede styring ogkoordinering mot begge
kommuner ogmot regionalt nivå. Det vil omfatte samhandlingogutviklingsarbeid i
samarbeidsgrupperogmed aktører, ivareta samarbeidog forhandlinger med grunneiere
ogrettighetshaveresamt samhandlemedsentrale offentlige virksomheter somer
premissgivere. Deplanfagligevurderinger skal sikres godkvalitet og inkludere
utredningsbehovsomskal bestillesog følgesopp. Arbeidet skal sørgefor gode
medvirkningsprosessersamtutvikle ogdrifte et godt løpendeinformasjonsarbeid.
Grunnlagetfra denneførste fasenvil gi føringer for arbeidet medselveplanprogrammet
ogdet videre arbeid.

Det er mangefaktorer somhar betydning for omfangogressursbruk i forprosjektet som
dels ikke er kjent i dagogsomdelser utenfor prosjektets styring, ref andre aktørers
innspill, annetplanarbeid etc.

Vi har vurdert et budsjettanslagpå bakgrunn av noen erfaringstall fra arbeid med
planprogram i sammenlignbareplanområder relatert dels til volumer, dels programmer,
kompleksitet mm fra Gjersrud-StensrudogFilipstad i Oslosamt
Buskerudbysamarbeidet,sevedlegg.
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Planarbeidetfor Lierstranda ogBrakerøyavil bli svært omfattendemed sammensatte
problemstillinger. Det må derfor settesinn tilstrekkelige ressurser til å sikre nødvendig
gjennomføringskraft og fremdrift. Eksemplenesomer vurdert, illustrerer
bemanningsbehovknyttet til store komplekseplanprosesserogdanner et godt
utgangspunktfor å vurdere størrelseog fagkompetansesomvil trengestil
grunnbemanningeni en planorganisasjon. Pådennebakgrunn ser vi behovfor å avsette
midler til 4 årsverk til forprosjektet i 2013 (jfr at forprosjektet skal fastsettestrategier
for planarbeidet,herunder mål, samarbeidspartnere,forholdet til regionalt nivå, bruk av
utbyggingsavtaler,samt planleggingetter plan- ogbygningsloven,dvs varsle og
utarbeide planprogram medplanavgrensning).

Det nærmereinnhold knyttet til prosjektorganisasjonogstillingskategorier må defineres
og justeresnår planleggingenavarbeidet er nærmereavklart. Someksempelfra andre
lignendeprosjektorganisasjoner kan den for eksempelbeståav en prosjektleder med
overordnet styring ogkoordinering av planprosjektet ogsomkan værekontaktpunkt
mot grunneiere ogsentrale aktører. Videre med en planleggersomhar det planfaglige
ansvarogkoordineringen mot beggekommuner ogregionalt nivå ogen planleggermed
ansvarfor utredningsbehov,bestilling, oppfølgingav eksterneutredninger samtev egen
utredning. Det bør ogsåsikres kapasitet til informasjonsmedarbeidermedansvarfor
gjennomføringenav informasjonsstrategienog tilrettel eggingav medvirkningsprosess,
møtevirksomhet o.l.

Ut over dette må det påregnesutredningsressurser, somkan anslåså liggei
størrelsesorden0,5 – 1,5 mill. Det kan væreutredninger knyttet til at planarbeidet skal
koordineres medareal- og transportplanen for Buskerudbyenogsikres
transportløsninger for heleområdet,med tilkoblinger til øvrig bystruktur og
transportnett. Det gjelder ogsåde gjensidigeforpliktelser til nødvendige
rekkefølgebestemmelserom utbygging av nødvendigtransportinfrastruktur før, eller
samtidig med,arealutviklingen. Det kan gjeldeutredningsbehovfor samfunnsmessige
konsekvenseri forhold til næringsliv ogsysselsetting,barn ogunge,byrom, blågrønn
struktur, forholdet til tilgrensende (by) områder og ikke minst til bærekraftige
transportsystemer, trafikk, jernbane ogstasjon,veier ogkrysninger, bro – overganger,
fleksibilitet for fremtidig ukjente behov,kollektivtilbud mm. Utredningsbehovvil for
øvrig kunne gjeldeflere tema,for eksempelom innhold oggjennomføringav
bærekraftsmålog0-visjonen.Eventuelle(nye) parallelloppdrag /plankonkurranser er
ikke tatt med somressursbehovher ogvil ev komme somtillegg.

Vedmindre ressurser,for eksempel3 årsverk, vil en naturlig konsekvensværeat
arbeidet strekker segover lengre tid. Det kan medførenedprioritering av viktige
planoppgaverogkan gi et svakerebeslutningsgrunnlagogen svakerekoordinering og
forankring. Det kan medføremindre tid til samhandlingmed andre aktører ogmindre
tid til å arbeide medmodeller for rolle- og ansvarsfordelingi gjennomføringen.Viktig
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informasjonsarbeid kan på sammemåte gåpå bekostningav demest sentrale
planfagligeoppgaver. I tillegg må det påregnesekstra arbeid somfølgeav at to
kommuner skal arbeide ogbeslutte sammen,hvor godkommunikasjon og samhandling
mellom ulike kulturer ogstrukturer vil væreen av flere suksessfaktorer.

Vedkun 2 årsverker det grunn til å tro at arbeidet vil lide sterkt i forhold til denevnte
forhold over. Kun 1 årsverkansessomlite realistisk for å gjennomføreplanarbeidet
innen rimelig tid ogoppnå målsettingene.

Med4 årsverkbør forprosjektet kunne håndtere et rimelig omfangav arbeid om felles
mål ogutviklingsalternativer for kommunene,samtarbeid meddet formelle
planprogrammet.Dersomdet skal etablereset egetprosjektkontor utenfor
kommunenesplankontorer, må det budsjetteresmedutgifter til kontorlokaler, noe
kontordrift og etableringskostnadertil inventar ogutstyr.

Tredjefase– hovedprosjektetantas å ha behovfor sammeressurstilgang som
forprosjektet avhengigav hvor komplekst planområdet er, prosessenrundt og øvrige
forhold sompr i dager ukjente.

Detanbefaleså avsettesmidler til 4 årsverktil forprosjektet i 2013og utredningsressurser
kr 0,5– 1,5mill. Dersomdet skal etablereseksternt prosjektkontor må det avsettes
midler til etablering ogdrift. Videre anbefalesdet å avsette4 årsverk til
hovedprosjektet for etterfølgendeår samtvurdere behovfor utredningskostnader og
eventuelt drift av eksternt prosjektkontor. Kostnadsdelingfor planarbeidet mellom Lier
ogDrammenavtalesmellom kommunene.

8 ANDREFASE– FORPROSJEKTET

Det må leggesopp til at kommunenediskuterer ogblir enigeom det nærmereinnhold i
en fellesvisjon, hovedmålogalternative utviklingsmuligheter for planområdet.
Planområdetsrolle vurderes regionalt og lokalt ogmed strategiskegrep og
utviklingsprinsipper for planarbeidet. Tilsvarendemå innholdet i Lier kommunens
vedtak om 0-visjonen diskuteres om hvilke prinsipper som skal ligge til grunn å oppnå
målene.
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Planprogram

Det leggesopp til at forprosjektet utarbeider et planprogram etter pbl ogsomredegjør
for formål, behovfor utredninger oganalyser,ev hvilke alternativer somvil bli utredet
oghvordan planprosessen skal gjennomføres,blant annet medhensyntil medvirkning.

I planprogrammet skal det gis en beskrivelseav planområdet med beliggenhet,
avgrensning,topografi, eiendomsforhold,kulturminner, eksisterendearealbruk,
trafikale forhold og tilliggende områder. Det forutsettes at området må
konsekvensutredes2 uavhengigav senerevalg av plantype. Det må utarbeideset
utredningsprogram over hvilke tema somskal utredes ogmeden begrunnelsefor
utredningsbehovet,ogsåi forhold til valg av plantype, semer nedenfor under 8.2.Etter
at planprogrammet har vært ute på høring vil alle innkomne merknader bli vurdert og
eventuelle endringer innarbeidet i planprogrammet før endeligplanprogram fastsettes.

Fastsattplanprogram,de faktiske utfordringer oggjennomføringsperspektiver i
planområdet vil dannegrunnlaget for det videreplanarbeidet.

For eksempelvil betydningenav de store og langsiktige investeringer i samferdselsom
området vil ha behovfor, bådepå vei og jernbane,gi føringer for valg av plantype. Det
kan væreaktuelt å vurdere om planarbeidet i første omgangskal begrensestil et mer
strategisk dokument, for eksempelet prinsippgrunnlag for en senereformell plan.

Det må videre tas hensyntil det punkt i avtalenmellom kommunenesomsier at dette
planarbeidet ikke skal avventeforsinkelser sommåtte oppstå i arbeidet medareal- og
transportplanen for Buskerudbyen. Forholdet til annet pågåendeplanarbeidsom
berører området må uansett vurderes,herunder KVUfor ny godsterminal i
Drammensområdetsomventes klar i sommer,kommuneplan for Lier somventes
avklart i Miljøverndepartementet ogkommunal planstrategi i beggekommuner. Det er
lagt opp til å innarbeide resultatet av planarbeidet i kommuneplanene.

Rekkefølgenfor gjennomføringenav de ulike deler av planområdet må vurderes såtidlig
sommulig. Riktig rekkefølgevil ha betydning for det planfagligearbeid, gi større
forutsigbarhet for helheten,sikre mer realismeved planlagt og tilrettelagt etappevis
utbygging. Rekkefølgenpå utbyggingener helt sentralt i forhold til finansiering og
inngåelseav gjennomføringsavtaler,bådefor det offentlige og for de private aktører, se
mer nedenfor. Rekkefølgenvil ogsåha stor betydning for koordinering mot annet
pågåendearbeid.

2
Pblkap14, jf forskrift om konsekvensutredningav26.06.2009nr 855
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Interessenter

Det er utarbeidet en oversikt over alle dagensgrunneiere ogrettighetshavere i området,
sevedlegg.Oversiktenviser hvem somer eiere og festeretil gnr/bnr i området. Destore
statlige ogregionalegrunneiere i området er Jernbaneverket,StatensVegvesen,Norges
StatsbanerASv RomEiendomogBuskerud fylkeskommune.Kommunalegrunneiere er
DrammenEiendomKFogEidoseiendomsutvikling AS. Det er et stort spenni private
grunneiere ogderesvirksomheter. Det gjelder bådetype virksomhet og arealstørrelse
for den enkelte eiendom.

I nestefasemå det arbeidesvidere med en analyseav interessentene,herunder
identifisere fremtidige aktører, hvem somfortsatt ønskerå bli i området,hvem somkan
ha relokaliseringsbehovmidlertidig eller permanent osv. Utbyggingsrekkefølgevil for
eksempelhabetydning for midlertidig lokalisering av bedrifter somfor en periode må
flytte ut mensområdeneklargjøres for utbygging o.l.

GjennomEidoseiendomsutvikling AS,someier store deler av planområdet ogmed over
50% kommunalt eierskap, har Lier kommune vedtatt å aktivt benytte sin eierposisjon
for å realisere fjordbyen, ref vedtak i Lier formannskap fra 2009. Det bør vurderes å
etablereet eget utviklingsselskapmed sentrale grunneiere i området. Eidos
eiendomsutvikling ASvil væreen sentral aktør aleneeller sammenmed andre.

Medvirkning

Utover det somfremkommer ovenfor i kap 7 om involvering av aktører gjennomulike
samarbeidsgrupper,skal det ogsåforegåmedvirkning etter plan- ogbygningslovens
bestemmelserom dette. Det gjelder retten til å uttale segtil plansakeroghvor
kommunenskal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet.
Særlighar kommunen et ansvarfor å sørgefor å få innspill fra grupper somkrever
spesiell tilrettelegging, slik sombarn ogunge.Tidlig i planprosessenbør kommunen
bestemmehvordan dennemedvirkningen skal skje.

Viktige målgrupper for medvirkning og informasjon er grunneiere og beboerei området,
næringslivet og,interesseorganisasjoner.Kommunenhar videre et særligansvarfor å
sikre aktiv medvirkning fra grupper somkrever spesiell tilrettelegging, herunder barn
ogunge.
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Figuren over til venstre viser Asle Farnersmedvirkningstrapp3 og figuren til høyreviser
at normalt vil engasjementethosberørte økeutover i planprosessenognår planarbeidet
blir mer kjent for flere. Muligheten til å påvirke planenminsker tilsvarende lenger uti
prosessenogetter hvert sombeslutninger tas. Det blir derfor viktig å leggetil rette for
godog riktig medvirkning og informasjon.

Vedoppstart av planarbeidet bør det i nestefaseutarbeidesen plan for å sikre
medvirkning fra innbyggereogulike interessegrupper i beggekommuner på likt
grunnlag.Det bør for eksempelleggestil rette for et oppstartseminar og et åpent
møte/folkemøte når planforslaget leggesut til offentlig ettersyn.

Informasjon

Somdel av oppstarten av forprosjektet bør det lagesen informasjonsstrategi som
viser hvordan informasjon om planarbeidet skal foregå. Informasjon må rette seg
mot flere målgrupper oggjennomulike informasjonskanaler.Det kan væreet
virkemiddel for å bidra til at plansamarbeidetsoverordnedemål nås,og til å byggeet
godt omdømmeogforbedre prosesseneogresultatene.

Figurenoverer en illustrasjon på mulige elementeri en informasjonsstrategi

3
Fraboken«Verkstedsomverktøy» fra 2008avAsleFarnerhvorhanharsett påmedvirkningi Norge.
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Informasjonsarbeidetmå gis en prioritering ut i fra den til enhver tid gjeldendefase
oghvilken informasjon somer best for å nå målene. Det innebærer ogsåen konkret
plan og en strategi for når oghvordan informasjonstiltakene skal benyttes. For
eksempelhvordan man ønskerå bruke informasjonskanaler,herunder digitale og
sosialemedier sominternett, facebook,twitter o.l.ogetter hvilke retningslinjer man
vil benytte disse.Nyhetsbrevpr epostkan utgis internt, for eksempeli linjen/
prosjektorganisasjonenog til folkevalgte,i tillegg til tradisjonelle eksterne
informasjonskanalersomaviser,tv og radio. Informasjonsstrategienkan inneholde
ulike informasjonstiltak, for eksempelhusstandsinformasjon(foldere) til
befolkningen,det kan lagesfilmer, egnearrangementermm.

9 TREDJEFASE– HOVEDPROSJEKTET

Valg av plantype

Senesti oppstarten av hovedprosjektet må det tasstilling til hvilken plantype somskal
velgesfor området.Valgav plantype kan best gjøresetter at planprogrammet er
ferdigbehandletda det vil gi verdifulle innspill til hvilke utfordringer og muligheter som
planområdet faktisk står overfor.

Valgav plantype avhengerav flere forhold. Det gjelder blant annet planområdets
størrelseog kompleksitet, særlig forhold knyttet til lokal og/eller regional overordnet
infrastruktur eller andre viktige premisser for planarbeidet. Det vil ta tid å planleggeog
å gjennomførearealbruken med nødvendiginfrastruktur ogsomforutsetter samarbeid
medbådeoffentlige og private aktører. Avhengigav disseforhold ogev andre,kan det
væreaktuelt at det først utarbeideset strategisk dokument, en prinsipp plan e.l.før
arbeidet med formell plan utarbeides.Rekkefølgeogutviklingstakt må vurderes nøyeog
seesi sammenhengmedområdetsbyggemodenhet.Det gjelder særlighvilke
utviklingsaktører somfinnes i området ogmed hvilket gjennomføringsperspektiv, se
nærmereom dette i kap 7.1.

Plansystemet

For Lierstranda ogBrakerøyavil aktuell plantype etter plan- ogbygningslovenssystem
væreenten en kommunedelplaneller en områdereguleringsplan. Beggeplantyper er
overordnedeogkan variere i detaljeringsgrad,men har noen forskjeller sombeskrives
nedenfor under omtalen av plansystemet.
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Plansystemetetter plan- ogbygningslovener hierarkisk byggetoppmeddemestoverordnedeplaner øverst
ogmer detaljerteplaner under,sefigur over.

For planområdeer det mestaktuelt medentenenkommunedelplaneller enområdereguleringsplan etter
plan- ogbygningsloven.Alternativt enuformell plan: enstrategiskplan /prinsippgrunnlag e.l.først.

Kommuneplanener kommunensmestoverordnedeplantype somkommunen fastsetter
hver 4. år eller såofte den finner behovfor det. Denbestår av to deler hvor
samfunnsdelenangir hovedsatsingsområderog arealdelenangir hovedtrekk i
arealbruken ogskal ta utgangspunkt i den kommunaleplanstrategien.

Kommunedelplan er en utdyping av kommuneplan,enten tematisk (for eksempel
transportløsninger, grøntområder etc) eller geografiskavgrensetfor å klargjøre
premisser for et bestemt område innenfor kommuneplanen.

Reguleringsplanerkan entenværeen områdereguleringeller detaljregulering. En
områdereguleringvil ofte værefor et større område med flere grunneiere ogskal
klargjøre utbygging,mensen detaljregulering ofte vil værefor å tilrettelegge for
utbyggingav et konkret prosjekt.

Det er ogsåfull anledning til å utarbeide reguleringsplanersamordnetmed
kommuneplan-prosessen,slik at en velger reguleringsplan i stedet for kommunedelplan
for å utdype plangrunnlaget i et område,eller utarbeider reguleringsplanparallelt med
kommunedelplander det er hensiktsmessig.

Kommunedelplan Områderegulering

Strategiskplan/
prinsippgrunnlag

først?



21

Områdereguleringkan væregodt egnettil den type arealavklaringer somdet har vært
vanlig bruke kommunedelplaner til, slik at en med omtrent sammedetaljeringsnivå,
men meden annenformell prosess,får sterkere rettslig bindende plan i form av
områderegulering.Meden områdereguleringkan man derved gjennomføre
ekspropriasjon,eksempelvis til overordnet infrastruktur, somet tryggere grunnlag for
eventuell prosjektforberedendedetaljreguleringen (kan unnlates)..

Plantypene/nivåeneutarbeidesetter de sammehovedprinsipper mendet er likevel
noenforskjeller i enkeltesaksbehandlingsregler ogvirkningen av plantypene,blant
annet:
� Reguleringsplanerhar mer omfattendevarslingsreglerenn kommuneplan
� Reguleringsplanenkan påklagesi motsetning til kommuneplan
� Reguleringsplangir ekspropriasjonsgrunnlagi motsetning til kommuneplan
� Reguleringsplanengir videre adgangtil å stille direkte vilkår for utbyggingog

arealbruk, f.eks.krav om gjennomføringav støytiltak somvilkår for byggetillatelse.
� Reguleringsplankan sikre inndeling avarealbrukskategorierslik at f.eks.visseformål

kan sikres permanent mensdet i kommuneplanenhar grovere inndeling med
midlertidig sikring ved båndlegging.

I hovedprosjektet vil det for en formell planbehandlingetter plan- ogbygningslovenbli
utarbeidet et planforslag til en kommunedelplaneller en områderegulering, alternativt
et uformelt prinsippgrunnlag for senereformell plan.

Planforslagetskal sendespå høring og leggesut til offentlig ettersyn med frist for
uttalelse ogberørte parter skal varslesi tråd med pbl’s regler. Merknadeneskal
behandlesogplanforslaget ferdigstilles før det sendestil behandling i kommune- og
bystyre.

I hovedprosjektet vil avklaringer om infrastruktur ogmuligheter for finansiering måtte
avklaresog forhandlesparallelt medplanarbeidet. Hovedtrekkenei utbyggingsavtalene
klargjøres.Gjennomføringenav planenevil følgei fasenetter planvedtakeneogfor de
delområder og i den rekkefølgesomer besluttet. Planenekan entenvedtasav
kommunenesomegengodkjenteplaner, eller dersomdet er innsigelser,må planene
stadfestes av Miljøverndepartementet.

Utbyggingsavtaler

Arealutvikling i byer og tettsteder krever ofte områdeløsningerut over enkeltprosjekter
ogenkelteiendommer.Reguleringav områder gir bedre muligheter for å sikre kvalitet,
godefysiskeløsninger,ivareta grønnstruktur ognatur- og kulturverdier, samtutbygging
av felles infrastruktur ut over de enkelte prosjektene.Særligved fortetting og
byomforming somkrever store løft for infrastrukturen, er regulering av områder utover
enkeltprosjekter viktig for gjennomføringen.
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Områdereguleringsplanmed rekkefølgekravgjennomføresnormalt ved bruk av
utbyggingsavtalersombl.a.fastsetter fordeling av kostnader på private ogoffentlige
parter. Det krever at kommunen tar en aktiv tilretteleggingsrolle og kan i samarbeid
meden eller flere grunneiere gjennomføreutbyggingeller kommunenkan overlate alt
til grunneierne.Det somellers kjennetegnerutbyggingsavtaler,er at kommunenbruker
sin rolle somplanmyndighet etter plan- ogbygningslovensomgrunnlag for avtale.
Utbyggerpå sin side forplikter segtil å gjennomføreeller bekostetiltak somkommunen
ellers har ansvaret for.

Pbl åpner for at det kan avtalesat utbygger helt eller delvis skal bekostetiltak somskal
avhjelpeoffentlige behovsomskapesav utbyggingen.Det er den konkrete plan- og
utbyggingssituasjonensomavgjør i hvilken grad det foreligger et behovfor dennetypen
tiltak. Det er to hovedkriterier for at utbygger skal kunne påta segå bekosteeller ta
ansvaretfor dennetypen tiltak. Det gjelder nødvendighetfor at tiltakene blir
gjennomført ogat det foreligger en forholdsmessigheti det somavtalesslik at den
enkelteutbygger ikke finansierer mer enn den forholdsmessigedelendenne
utbyggingeninnebærer i forhold til omgivelsene.

Utbyggingsavtaler bør i stor grad forhandlesparallelt medplan. Det gir en bedre
samordningmellom planensinnhold ogdensgjennomføringsevne,enn om
utbyggingsavtaleforhandles i etterkant.

Vedlegg 1: Eksempler ressursbehov

Vedlegg 2: Interessenter i planområdet


