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• Planarbeidet igangsatt i 2016. 
• Følger opp kommuneplanens arealdel

• Grunneiere ønsker å utvikle sine arealer. 

• Planprogrammet som ble fastsatt av bystyret 
20.06.2017 definerte tre alternative 
utviklingsretninger, basert på prinsipielle 
tilnærminger til utvikling av knutepunktet og 
forholdet til byen. 

• Valg av utviklingsretning - formannskapet 
19.03.2019: vedtak om at det skulle gås videre med 
et grep som er en hybrid av de tre tidligere 
alternativene.

• Det ble gjennomført en omfattende 
medvirkningsprosess i mai – juni 2019. 
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Bakgrunn
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Hensikten med kommunedelplanen er å legge rammene for en langsiktig 

utvikling gjennom å definere robuste og fleksible rammer som tåler 

endringer og uforutsigbare utviklingstrender. Kommunedelplanen skal gi 

tydelige føringer for en utvikling av Gulskogen nord som skal være med å 

oppfylle kommunens overordnede visjon om «et godt sted å leve». 

Hensikt

• Hovedsakelig boligutvikling
• Utnytte fortettingspotensialet rundt 

jernbanestasjonen
• Sikre og bevare kulturminner og kulturmiljø
• Legge til rette for økt behov for sosial 

infrastruktur (ny skoletomt)
• Mulighet for næring, hovedsakelig rundt 

jernbanestasjonen. 
• Tydelig nettverk av trygge, grønne koblinger 

tilrettelagt for myke trafikanter
• Urban, sammenhengende forbindelse mellom 

de nye boligområdene 
• Krav til detaljregulering for alle felt

Hovedelementer
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Bebyggelsesstruktur, tetthet og høyder
• Høyest tetthet nært jernbanestasjonen
• I feltene med høyest tetthet skal det dannes tydelige kvartaler og det skal etableres et finmasket 

nett av forbindelser og park/byrom internt i feltene som bygger opp under kvartalsstrukturen.

• Variert boligsammensetning, 
både i størrelse og typologi. 

• Boligområdene skal ha 
innslag av småhusbebyggelse.

• Sentrumsområdene: 
Bydelssenter med næring, 
handels- og servicefunksjoner 
nært jernbanestasjonen. 
Aktive fasader i første etasje 
og offentlig plassrom/torg. 



• Elvepromenaden bevares og videreutvikles. For å skape variasjon vil bredden på korridoren variere, og det skal 
tilrettelegges for flere parkrom i varierende størrelse langs korridoren.

• Grønnstrukturen skal være offentlig og være tilgjengelig for allmenn ferdsel og for alle brukergrupper

• Ny turvei langs jernbanen. Kobles til elvepromenaden med grøntdrag og turveier på tvers av området. 

• Vegetasjonsskjerm mot jernbanen.
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Blågrønne strukturer

• Blågrønt nettverk: 
• Helhetlig system av blå og 

grønne strukturer

• Knytter boligområdene 
sammen med grønt- og 
idrettsområder

• Nye overvannskorridorer. 

• Tilrettelagt for mulighet for 
bekkeåpning nærmest 
Gulskogen gård. 
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Samferdsel

• Hovedveiene i planområdet er Baker Thoens allé og Nedre/Øvre Eikervei. 

• Nedre Eikervei skal transformeres til en gate integrert i en bymessig struktur, med bebyggelse langs gata. 
Korridorbredde på 25 meter gir mulighet for to kjørefelt, kollektivfelt inn mot rundkjøringen, sykkelvei 
med fortau og trær. 

• Øvre Eikervei: tverrsnitt på 
15 meter gir mulighet for to 
kjørefelt, ensidig sykkelvei 
med fortau på sørsiden og 
fortau på nordsiden av veien.



• Området skal utvikles slik at beboerne hovedsakelig skal velge å gå, sykle eller bruke kollektivt. 

• Bilparkering skal skje i flere felles mobilitetshus som skal være lett tilgjengelige fra alle boligene og godt egnet til å 
skifte mellom transportformer. 

• Mobilitetshusene skal ha plass for bildelingsordninger og sykkelparkering.

• Redusert parkeringsdekning for bil, som et viktig virkemiddel for å redusere trafikkproduksjon i området. Maks 0,8 
bilparkeringsplasser per boenhet. 
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Mobilitet og parkering



Detaljregulering for kvartalet begrenset av Doktor Hansteins
gate – Ryddinggangen – Tollbugata – Hesselbergsgate
1. gangsbehandling

• Hensikt og hovedelementer

• Hovedproblemstillinger

• Sammenhenger i området



Forslagsstiller: Fevang Desiliteren AS

Plankonsulent/fagkyndig: Arkitektkompaniet AS

Hensikt
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for fortetting i sentrum, 
med bolig, forretning, bevertning, kontor og tjenesteyting, samt å sikre 
bevaring av verneverdige bygg. 

Hovedelementer i planforslaget

• Kvartalsbebyggelse i varierende høyder opptil 7 etasjer med parkering i 
kjeller og lek og uteoppholdsarealer internt i gårdsrom og på tak.  

• Inntil 100 boenheter

• Publikumsrettet virksomhet langs Doktor Hansteins gate og Ryddinggangen.

• Bevaring av verneverdige bygg i Tollbugata 37 og 39. 

• Gatetun i deler av Ryddinggangen og bidrag til opparbeidelse av 
undergangen i Ryddinggangen og Strømsø aktivitetspark på Marienlyst. 

Detaljregulering for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, 
Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate – 1. gangsbehandling



• Foreslåtte byggehøyder på opptil 7 etasjer avviker fra rammene i sentrumsplanen, som åpner for opptil 4 etasjer. 

• Pågående planarbeid for Dr. Hansteins gate 21-25, ny bebyggelse her vil utgjøre silhuetten mot Drammenselva. 
Her åpnes det for høyere bebyggelse i tråd med grepet for utvikling av nordsiden av Doktor Hansteins gate. 

Hovedproblemstilling: Byggehøyder og volum

Detaljregulering for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, 
Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate – 1. gangsbehandling

Skisse for mulige høyder mot Drammenselva i pågående 
detaljregulering for Dr. Hansteins gate 21-25. Kilde: DARK arkitekter

Foreslått volum mot Dr. Hansteins gate, opptil 7 etasjer. Kilde: Arkitektkompaniet AS



• Utfordrende omgivelser: kvartalet ligger i overgangen mellom 
nytt byutviklingsområde langs Doktor Hansteins gate, 1970-
tallsbebyggelsen mot vest og verneverdige og fredete bygninger 
langs Tollbugata.

• Planforslaget utfordrer høydene i sentrumsplanen, samtidig som 
planen bidrar til realiseringen av viktige offentlige forbindelser og 
plassrom. 

• Høy bebyggelse på begge sider av Doktor Hansteins gate vil 
påvirke lysforhold og opplevelsen av gaterommet fra bakkeplan. 

• Tilpasning til og samspill med verneverdig bebyggelse er svært 
viktig. Rådmannen vurderer at det må jobbes videre med 
prinsippene for volumutformingen fram mot sluttbehandling, for 
å sikre en god overgang til de verneverdige bygningene. 

Hovedproblemstilling: Byggehøyder og volum

Mulig volum på nordsiden av Dr. Hansteins gate (10 etg.), og 
foreslått volum opptil 7 etg. på sørsiden av gata (rød stiplet 
linje). Kilde: DARK AS

Detaljregulering for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, 
Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate – 1. gangsbehandling


