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Områdesatsing Strømsø 2030

Innsatsområde: Bo- og nærmiljøkvaliteter

• Øke beboernes trivsel

• Styrke fysiske og sosiale 
nærmiljøkvaliteter

• Ta klimahensyn

• Utvikle grønne områder for friluftsliv og 
rekreasjon

Har vi rammene som 
trengs for å utvikle 
disse kvalitetene? 

Sikre aktiv innbyggermedvirkning – vi skal finne gode løsninger sammen



Strømsø – framtid og fortid
Byplanhistorie og –situasjon: Det fysiske utgangspunktet



Strømsø – byplanhistorie og -situasjon

• 150 år med planer

• Planregimene har gitt ulike typer 
omgivelser med ulike sett av 
muligheter og begrensninger

• Sentrumsplanen 2006 – tilbake til 
bysentrum

"De udvidede Gader i det Hele, og nevnlig de flere og bedre Tværgader; antages at ville i væsentlig grad 
bidrage til at fremme Udviklingen af Handel og Rørelse, og at ville, i Forbindelse med den Regelmæssighed 
og Skjønhed, den afbrændte Bydæl efter Gjenopførslen visslig vil faa, bidrage at i endnu høiere Grad end 
hidtil, at gjøre denne Deel af Byen til Midtpunktet for Handel og Omsætning"

- Reguleringskommisjonens innstilling til formannskapet, 21/11-1866



Strømsø – byplanhistorie og -situasjon

1900-tallet: Nye planidealer

Hageby og storgårdskvartaler

Tette, urbane, men grønne 
omgivelser

Romlig hierarki som gir 
lesbarhet



Strømsø – byplanhistorie og -situasjon

• Modernismen 1930-1980

• Bilen i fokus

• Sonering av funksjoner

• Det grønne som buffer

• Sanering av den 
eksisterende byen

• Nye bygningstyper og 
bebyggelsesmønstre –
punkthus og lamell



Strømsø – byplanhistorie og -situasjon

• Sentrumsplanen 2006 – en 
plan for utvikling og bevaring 
innenfor det sentrale 
kvartalsplanområdet (+ 
Grønland)

• Tilbake til satsing på sentrum –
utvikle byaksen



Rammer og muligheter i gjeldende 
planer
Plansituasjonen på Strømsø

• Hva kan nåværende planer

• Hvilke rammer finnes



Plansituasjon Strømsø

• Kommuneplanens arealdel 2015

• Sentrumsplanen 2006

• Kulturminneplanen 2018

• (Detaljreguleringer)

• Kommuneplanen = sentrumsplanen

• Men: kommuneplanen åpner for å 
diskutere høyere bebyggelse i sentrum, i 
sammenheng med bykvalitet / offentlige 
program og bylivsgenererende funksjoner



Sentrumsplanen



Sentrumsplanen : bebyggelsesstruktur og funksjoner

• Historisk system og bystruktur skal videreutvikles

• Kvartaler gir system/hierarki av byrom 

• Utvidelser og endringer skal bidra med nye kvaliteter (Dr 
Hansteins gate) og videreutvikle bybildet

• Sentrumsfunksjoner: publikumsrettet virksomhet og byliv

• Utforming og byform – kvalitet i utformingen

• Tilby tilstrekkelige offentlige og felles uterom og plasser



Sentrumsplanen og kommuneplanen: høyder
Sentrumsplanen Kommuneplanens arealdel

Sol- og skyggediagrammer 
Midtsommer 21. juni kl 12

h1=10m
h2=13m

h1=13m
h2=16m

h1=16m
h2=19m



Mulige nye planverktøy for Strømsø



Vurdering av planverktøy
• Omfang / juridisk binding

• Detaljnivå

• Tidshorisont

 Verktøy som sikrer høy måloppnåelse på en ressurseffektiv måte
 Nye verktøy bør gi andre / mer utfyllende rammer enn eksisterende 

planer, eller rammer for områder / tema som ikke omfattes av 
eksisterende planer



Mulige planverktøy

• Overordnet arealplan: 
Områderegulering eller 
kommunedelplan

• Juridisk bindende arealplan

• Vil erstatte sentrumsplanen / 
kommuneplanens arealdel

• Omfattende prosess hvis den 
skal inkludere arealbruk for 
byggeområder

• Prosesskrav ihht pbl

• Veiledende plan for 
offentlige rom (VPOR) eller 
tilsvarende

• Strategisk rammeverk for 
prosjekter og (private) 
detaljreguleringer

• Supplere overordnete 
arealplaner

• Fokus på byrommene: gater, 
torg, plasser, parker 

• Sikre sammenhenger i 
byutviklingen

• Vedtas politisk –
forankringsprosess og 
medvirkning underveis

• Retningslinjer som utfyller 
gjeldende arealplaner

• Føringer for utvikling 
innenfor rammene av 
arealdelen og 
sentrumsplanen

• Sikre sammenhenger i 
byutviklingen

• Vedtas politisk –
forankringsprosess og 
medvirkning underveis



Anbefaling: utvikling av supplerende verktøy

• VPOR eller tilsvarende verktøy

• Politisk sak høsten 2021
• Prinsipper for verktøyet og innhold

• Diskutere omfang  og område

• Diskutere sammenhenger med andre 
planer og prosesser

• Forslag til prosess – tidshorisont, 
medvirkning og forankring




