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Sammendrag  

Sammendraget skrives av planadministrasjonen før politisk behandling, og vil være en kort 
beskrivelse av planforslaget og de mest sentrale konsekvensene.  

  

Sammendrag

Sammendraget skrives av planadministrasjonen før politisk behandling, og vil være en kort
beskrivelse av planfors/aget og de mest sentrale konsekvensene.
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1 Hovedtrekk i forslag til planendring 
1.1  Bakgrunn  
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen har rekkefølgekrav som inneholder bestemmelser om 
etablering av ny forbindelsesvei fra Professor Smiths allé til Kreftingsgate (tilfartsvei Sundland 
(nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud)). 

Hensikten med planarbeidet er å fremme forslag til endring av reguleringsplan etter enklere 
prosess for Kikkut Terrasse, Skogliveien 63A, gnr/bnr 14/64. Gjeldende reguleringsplan for 
eiendommen har bestemmelser som inneholder rekkefølgekrav om etablering av tilfartsvei 
(tilfartsvei Sundland, nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud). Endringen gjelder å frafalle 
rekkefølgekravene under pkt. 2.1.1 og pkt. 2.1.2 fra gjeldende reguleringsplan slik at utbygging 
av eiendommen kan gjennomføres.  

Rekkefølgekravene er som følger:  

«2.1.1  Før det kan gis igangsettingstillatelse for utbygging, skal det foreligge bindende 
fremdriftsplan og finansiering for ny veiforbindelse fra Professor Smiths allé til Kreftings gate 
(tilfartsvei Sundland (nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud)). 2.1.2 Før det kan gis 
brukstillatelse for de nye boligene i felt B1 og B2, skal ny veiforbindelse fra Professor Smiths allé 
til Kreftings gate (tilfartsvei Sundland) være åpnet.» 

Reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser har fungert som et byggeforbud i 15 år.  

Innarbeidelsen av rekkefølgebestemmelsene ble vedtatt 12.06.2007 under sluttbehandlingen i 
formannskapet for å sikre tilfredsstillende vei før prosjektet blir realisert: 

«Saken sendes tilbake til rådmannen. Formannskapet ber om at det blir utarbeidet 
rekkefølgebestemmelser som sikrer tilfredsstillende vei før prosjektet blir realisert (Prof. Smiths 
allé – Kreftings gate)». 

Kunnskapsgrunnlaget for trafikkmengden på vedtakstidspunktet har i etterkant vist seg å ha vært 
vurdert som for høyt i forhold til hva som faktisk var tilfelle. Prognostisert trafikkøkning er senere 
dokumentert å ikke ha hatt en utvikling som opprinnelig forutsatt.   

Forslagstiller har søkt om dispensasjon fra de aktuelle rekkefølgekravene i flere omganger. Sist 
datert søknad om dispensasjon er 05.03.2021 (ref. saksnr.: BYGG-21/00460). Kommunen varslet 
i brev datert 07.07.2021 om mulig avslag. Det ble deretter ført dialog med kommunens 
administrasjon for å avklare hvorledes en utbygging kan tillates uten å være koblet til et 
overordnet veisystem hvor det fortsatt, etter 15 år, ikke foreligger noen bindende fremdriftsplan 
eller finansiering for den aktuelle veiforbindelsen.  

Etter avklaringsmøte 19.08.2021 med rådmann, planavdeling og byggesak konkluderte 
kommunen med å anbefale tiltakshaver å gjennomføre en forenklet planendring. Forslagsstiller 
sluttet seg til at dette er mest hensiktsmessig for bla. å sikre mulighet for samråd og medvirkning.  

Oppstartsmøte ble avholdt 09.11.2021 (saksnr.: PLAN-21/02230). Det foreligger referat fra 
oppstartsmøte (vedlegg 01). 

l Hovedtrekk i forslag til planendring
1.1 Bakgrunn
Gjeldende reguleringsplan for eiendommen har rekkefølgekrav som inneholder bestemmelser om
etablering av ny forbindelsesvei fra Professor Smiths alle til Kreftingsgate (tilfartsvei Sundland
(nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud)).

Hensikten med planarbeidet er å fremme forslag til endring av reguleringsplan etter enklere
prosess for Kikkut Terrasse, Skogliveien 63A, gnr/bnr 14/64. Gjeldende reguleringsplan for
eiendommen har bestemmelser som inneholder rekkefølgekrav om etablering av tilfartsvei
(tilfartsvei Sundland, nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud). Endringen gjelder å frafalle
rekkefølgekravene under pkt. 2.1.1 og pkt. 2.1.2 fra gjeldende reguleringsplan slik at utbygging
av eiendommen kan gjennomføres.

Rekkefølgekravene er som følger:

«2.1.1 Før det kan gis igangsettingstillatelse for utbygging, skal det foreligge bindende
fremdriftsplan og finansiering for ny veiforbindelse fra Professor Smiths alle til Kreftings gate
(tilfartsvei Sund/and (nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud)). 2.1.2 Før det kan gis
brukstillatelse for de nye boligene i felt B1 og B2, skal ny veiforbindelse fra Professor Smiths alle
til Kreftings gate (tilfartsvei Sund/and) være åpnet.»

Reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser har fungert som et byggeforbud i 15 år.

Innarbeidelsen av rekkefølgebestemmelsene ble vedtatt 12.06.2007 under sluttbehandlingen i
formannskapet for å sikre tilfredsstillende vei før prosjektet blir realisert:

«Saken sendes tilbake til rådmannen. Formannskapet ber om at det blir utarbeidet
rekkefølgebestemme/ser som sikrer tilfredsstillende vei før prosjektet blir realisert (Prof Smiths
all - Kreftings gate)».

Kunnskapsgrunnlaget for trafikkmengden på vedtakstidspunktet har i etterkant vist seg å ha vært
vurdert som for høyt i forhold til hva som faktisk var tilfelle. Prognostisert trafikkøkning er senere
dokumentert å ikke ha hatt en utvikling som opprinnelig forutsatt.

Forslagstiller har søkt om dispensasjon fra de aktuelle rekkefølgekravene i flere omganger. Sist
datert søknad om dispensasjon er 05.03.2021 (ref. saksnr.: BYGG-21/00460). Kommunen varslet
i brev datert 07.07.2021 om mulig avslag. Det ble deretter ført dialog med kommunens
administrasjon for å avklare hvorledes en utbygging kan tillates uten å være koblet til et
overordnet veisystem hvor det fortsatt, etter 15 år, ikke foreligger noen bindende fremdriftsplan
eller finansiering for den aktuelle veiforbindelsen.

Etter avklaringsmøte 19.08.2021 med rådmann, planavdeling og byggesak konkluderte
kommunen med å anbefale tiltakshaver å gjennomføre en forenklet planendring. Forslagsstiller
sluttet seg til at dette er mest hensiktsmessig for bla. å sikre mulighet for samråd og medvirkning.

Oppstartsmøte ble avholdt 09.11.2021 (saksnr.: PLAN-21/02230). Det foreligger referat fra
oppstartsmøte (vedlegg 01).
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1.2  Eksisterende situasjon og fremtidig plangrep  
1.2.1  Skisse eksisterende situasjon 

 

Illustrasjon nr. 02: Planens avgrensing tilsvarer gjeldende reguleringsplan. 
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Illustrasjon nr. 02: Planens avgrensing tilsvarer gjeldende reguleringsplan.
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1.2.2 Skisse av mulig fremtidig situasjon  

 

Illustrasjon nr. 03: Planens avgrensing og mulig fremtidig bebyggelse med inntil 75 boenheter i samsvar 
med gjeldende reguleringsplan.  

 

• Inntil 35 boenheter vil ha adkomst fra Skogliveien og 40 boenheter vil ha adkomst over 
Bjørkelia.  

• Tursti blir anlagt langs bekkedraget øst i området. 
• Det opparbeides ball-løkke på Kikkutsletta. 
• Bebyggelsen blir terrassert og innenfor regulerte høyder fra ferdig planert terreng.  
• All parkering blir lagt til parkeringskjeller under bebyggelsen. 
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Illustrasjon nr. 03: Planens avgrensing og mulig fremtidig bebyggelse med inntil 75 boenheter i samsvar
med gjeldende reguleringsplan.

• Inntil 35 boenheter vil ha adkomst fra Skogliveien og 40 boenheter vil ha adkomst over
Bjørkelia.

• Tursti blir anlagt langs bekkedraget øst i området.
• Det opparbeides ball-løkke på Kikkutsletta.
• Bebyggelsen blir terrassert og innenfor regulerte høyder fra ferdig planert terreng.
• All parkering blir lagt til parkeringskjeller under bebyggelsen.
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2 Faktadel 
2.1  Planforslagets nøkkelopplysninger  
Forslagsstiller: PRE Kikkut Terrasse AS  
 
Kontaktperson: Sigmund Rognlien 
c/o PRE Management Bolig AS, postboks 337 Skøyen, 0213 Oslo  
Mobil: 934 97 912 
e-post: sr@prembolig.no  
org.nr.: 998 177 979 
 
Fagkyndig: Arkitekt Lorentz Kielland  
 
Kontaktperson: Lorentz Kielland 
Fjordveien 1, 1363 Høvik  
Mobil: 414 71 817 
e-post: post@lk-arkitekter.no  
org.nr.: 923882175    
 
Eieropplysninger: Planområdet består av eiendommene 
  
gnr./bnr. 14/64 og 14/91 som eies av PRE Kikkut Terrasse AS 
gnr./bnr. 14/84 som eies av Drammen kommune  
gnr./bnr. 14/109 (deler av), som eies av Statens vegvesen. 
 
Arealstørrelse – planområde: Planområdet totalt:  ca. 18 300 m² 
 
Areal for hvert formål: 
B1 – Boliger - konsentrert boligbebyggelse, areal 458 m2 
B2 – Boliger    - konsentrert boligbebyggelse, areal 11 064 m2 
F1 – Ball-løkke, areal 1 271 m2 
F2 – Turvei , areal 3 026 
BP – Bolig/parkering, areal 206 m2 
Gate med fortau, areal 1 320 m2 
Kjørevei, areal 920 m2 
 
Utnyttelse – ny bebyggelse  
 

Formålsnavn  Formålskode  BRA over 
terreng m²  

BRA under 
terreng m² 

BRA totalt m² 

B1 112 7 000 2 700 9 700 

B2 112 330 120 450 

 
Utnyttelse – eksisterende bebyggelse som opprettholdes 
Over terreng:  BRA= 0 m² 
Under terreng:  BRA= 550 m² (del av eldre tilfluktsrom) 

Boligsammensetning  
Antatt antall boligenheter: 75  
Boligtype: konsentrert boligbebyggelse/blokkbebyggelse 
 
 

2 Faktadel
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Arealstørrelse - planområde: Planområdet totalt: ca. 18 300 m2

Areal for hvert formål:
B1 - Boliger - konsentrert boligbebyggelse, areal 458 m2
B2 - Boliger - konsentrert boligbebyggelse, areal 11 064 m2
F1 - Ball-løkke, areal 1 271 m2
F2 - Turvei, areal 3 026
BP - Bolig/parkering, areal 206 m2
Gate med fortau, areal 1 320 m2
Kjørevei, areal 920 m2

Utnyttelse - ny bebyggelse

Formålsnavn Formålskode BRA over BRA under BRA totalt m2
terreng m2 terreng m2

Bl 112 7 000 2 700 9 700

B2 112 330 120 450

Utnyttelse - eksisterende bebyggelse som opprettholdes
Over terreng: BRA= Om2
Under terreng: BRA= 550 m2(del av eldre tilfluktsrom)

Boligsammensetning
Antatt antall boligenheter: 75
Boligtype: konsentrert boligbebyggelse/blokkbebyggelse
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Leilighetssammensetning:   
• 9 stk. 2-rom:    12 % 
• 45 stk. 3-rom: 60 % 
• 16 stk. 4-rom: 21,3 % 
• 5 stk. 5-rom: 6,7 % 

 
Parkering 
Parkering skal være i henhold til gjeldende parkeringsbestemmelser for planområdet. Etter 
gjeldende bestemmelser innebærer dette anslagsvis: 

• 80 plasser under terreng (krav er min. 0,7 for hver bolig) 
• 150 plasser for sykkelparkering under bebyggelse/terreng 

Vurdering av forskrift om konsekvensutredning 
Forslagsstiller har vurdert materialet i henhold til Plan- og bygningslovens §4-2 
«Planbeskrivelse og konsekvensutredning» med tilhørende forskrift.  
 
Det er vurdert at planendringen ikke utløser krav til konsekvensutredning. 
 
Planadministrasjonen konkluderer med at:  
 
Planen utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning. 
 
Kunngjøring og varsling  
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort <dato> i <et avisnavn og et elektronisk medium>. 
Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert <dato>. 
 

2.2  Planstatus 
For planområdet gjelder reguleringsplan for Kikkut Terrasse, gnr./bnr. 14/25 m.fl.        (vedtatt 
28.08.2007,  Saksnr./Arkivkode 05/0585 – PLA 262). Reguleringsplanen har nasjonal 
arealplanid 3005-060264-7.  

2.2.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
Retningslinjen har som mål at arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 
effektiv arealutnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige, kompakte byer og 
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 
livskvalitet.  

 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)  
Loven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser.  
 
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne  
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne.  

 
Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helsevern  
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Forskrift om 
miljørettet helsevern har som formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, 
og å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, 
som kan ha negativ innvirkning på helsen.  

Leilighetssammensetning:
• 9 stk. 2-rom: 12 %
• 45 stk. 3-rom: 60 %
• 16 stk. 4-rom: 21,3 %
• 5 stk. 5-rom: 6,7 %

Parkering
Parkering skal være i henhold til gjeldende parkeringsbestemmelser for planområdet. Etter
gjeldende bestemmelser innebærer dette anslagsvis:

• 80 plasser under terreng (krav er min. 0,7 for hver bolig)
• 150 plasser for sykkelparkering under bebyggelse/terreng

Vurdering av forskrift om konsekvensutredning
Forslagsstiller har vurdert materialet i henhold til Plan- og bygningslovens §4-2
«Planbeskrivelse og konsekvensutredning» med tilhørende forskrift.

Det er vurdert at planendringen ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Planadministrasjonen konkluderer med at:

Planen utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning.

Kunngjøring og varsling
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort <dato> i <et avisnavn og et elektronisk medium>.
Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert <dato>.

2.2 Planstatus
For planområdet gjelder reguleringsplan for Kikkut Terrasse, gnr./bnr. 14/25 m.fl. (vedtatt
28.08.2007, Saksnr./Arkivkode 05/0585 - PLA 262). Reguleringsplanen har nasjonal
arealplanid 3005-060264-7.

2.2.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Retningslinjen har som mål at arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk
effektiv arealutnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige, kompakte byer og
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og
livskvalitet.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Loven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av
nedsatt funksjonsevne.

Lov om folkehelsearbeid og forskrift om miljørettet helsevern
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Forskrift om
miljørettet helsevern har som formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold,
og å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale,
som kan ha negativ innvirkning på helsen.
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2.2.2 Rikspolitiske retningslinjer og nasjonale mål  
Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan- 
og bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan- og byggesaksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal 
være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer 
som er i bruk til/eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  

2.2.3 Regionale planer 
Regional planstrategi for Buskerud 2017 – 2020  
Dette er en strategisk plan som skal fremme helhetlig regional utvikling og gjøre regional 
planlegging forpliktende og målrettet. Strategien redegjør for de viktigste utfordringene og 
mulighetene i Buskerud.  
 
Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035  
Planen følger opp statlige planretningslinjer og skal legge til rette for at innbyggere, næringsliv og 
tilreisende opplever levende byer og tettsteder hvor det tilrettelegges for gode boligområder, 
handel og servicefunksjoner, arbeidsplasser og opplevelser. Helse og trivsel skal fremmes 
gjennom å prioritere økt sykkel og gange, og tilgang til frilufts- og grøntarealer. Hovedmål er et 
sterkt og bærekraftig Buskerud med 
• Byer og tettsteder ned gode levekår 
• Redusert klimagassutslipp 
• Mindre transportbehov 

2.2.4 Kommunale planer 
Forholdet til overordnete planer                                                                                                                        
I kommuneplanens arealdel for Drammen kommune, vedtatt 05.10.2015, er arealformålet 
nåværende boligbebyggelse. Gjeldende planer og retningslinjer ligger tilgjengelige på 
kommunes nettsider på: 

 www.drammen.kommune.no > Arealplan, kart, seksjonering og oppmåling > Kommuneplaner 
og retningslinjer 

I henhold til kommuneplanens bestemmelse pkt 9.5 skal den eksisterende planen, 
reguleringsplan for Kikkut Terrasse, fortsatt gjelde med følgende føringer: 

 «Tidligere stadfestede og egengodkjente kommunedelplaner, regulerings og 
bebyggelsesplaner med bestemmelser skal fortsatt gjelde. Der tilsvarende tema ikke er 
behandlet i kommuneplanene, gjelder kommuneplanens bestemmelser. Unntak fra dette er krav 
til parkering og uteoppholdsareal (jf punkt 4.4 og 7.4) hvor kommuneplanens bestemmelser 
gjelder foran andre arealplaner vedtatt før 25.09.2014» 

Planinitiativet berører ellers følgende planer:  

• Kommunedelplan for Tilfartsvei vest/ Tilfartsvei Konnerud, vedtatt av Drammen bystyre 
17.12.2002 

• Kommunedelplan for Gulskogen 
• Reguleringsplan for Prof. Smiths allé/Vintergata Gulskogen - Gr. 14 bn. 25 Neversvingen 

Nord 

Pågående planarbeid  

Det pågår ikke annet planarbeid i området. 

 

2.2.2 Rikspolitiske retningslinjer og nasjonale mål
Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Disse retningslinjene, sammen med veilederen "T1513 Barn og unge og planlegging etter plan-
og bygningsloven", stiller krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan- og byggesaksbehandling
etter plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal
være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer
som er i bruk til/eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.

2.2.3 Regionale planer
Regional planstrategi for Buskerud 2017 - 2020
Dette er en strategisk plan som skal fremme helhetlig regional utvikling og gjøre regional
planlegging forpliktende og målrettet. Strategien redegjør for de viktigste utfordringene og
mulighetene i Buskerud.

Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035
Planen følger opp statlige planretningslinjer og skal legge til rette for at innbyggere, næringsliv og
tilreisende opplever levende byer og tettsteder hvor det tilrettelegges for gode boligområder,
handel og servicefunksjoner, arbeidsplasser og opplevelser. Helse og trivsel skal fremmes
gjennom å prioritere økt sykkel og gange, og tilgang til frilufts- og grøntarealer. Hovedmål er et
sterkt og bærekraftig Buskerud med

• Byer og tettsteder ned gode levekår
• Redusert klimagassutslipp
• Mindre transportbehov

2.2.4 Kommunale planer
Forholdet til overordnete planer
I kommuneplanens arealdel for Drammen kommune, vedtatt 05.10.2015, er arealformålet
nåværende boligbebyggelse. Gjeldende planer og retningslinjer ligger tilgjengelige på
kommunes nettsider på:

www.drammen.kommune.no > Arealplan, kart, seksjonering og oppmåling > Kommuneplaner
og retningslinjer

I henhold til kommuneplanens bestemmelse pkt 9.5 skal den eksisterende planen,
reguleringsplan for Kikkut Terrasse, fortsatt gjelde med følgende føringer:

«Tidligere stadfestede og egengodkjente kommunedelplaner, regulerings og
bebyggelsesplaner med bestemmelser skal fortsatt gjelde. Der tilsvarende tema ikke er
behandlet i kommuneplanene, gjelder kommuneplanens bestemmelser. Unntak fra dette er krav
til parkering og uteoppholdsarea/ (jf punkt 4.4 og 7.4) hvor kommuneplanens bestemmelser
gjelder foran andre area/planer vedtatt før 25.09.2014»

Planinitiativet berører ellers følgende planer:

• Kommunedelplan for Tilfartsvei vest/ Tilfartsvei Konnerud, vedtatt av Drammen bystyre
17.12.2002

• Kommunedelplan for Gulskogen
• Reguleringsplan for Prof. Smiths alle/Vintergata Gulskogen - Gr. 14 bn. 25 Neversvingen

Nord

Pågående planarbeid

Det pågår ikke annet planarbeid i området.
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2.3 Planprosessen  
Endring etter enklere prosess. 
Hovedregelen er at det gjelder de samme reglene for endring og oppheving av reguleringsplan 
som for utarbeiding av ny plan, jfr, plan- og bygningsloven § 12-14 første ledd. Det gjøres 
unntak for endringer i reguleringsplan når endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av 
planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til 
viktige natur- og friluftsområder, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd og tredje ledd. 
Disse endringene behandles etter en enklere prosess. 

Planadministrasjonen har vurdert foreløpig at endring av reguleringsplan for Kikkut Terrasse 
kan behandles som endring etter enklere prosess. Vurderingen er gjort med bakgrunn i at 
endringen i liten grad påvirker gjennomføringen av selve planen og ikke går utover 
hovedrammene i planen. Endringen berører heller ikke viktige natur- og friluftsområder. 
Plankartet forblir uendret. 

Endring etter enklere prosess innebærer at planprosessen kun omfatter en samlet varslings- og 
høringsrunde. 

Merknader fra offentlige myndigheter med karakter av innsigelse fører til at endringen av en 
reguleringsplan må behandles videre etter en ordinær planprosess.  

2.3.1 Medvirkning 
Varsling til forenklet endring av plan sendes til naboer og berørte parter (myndigheter, 
interesseorganisasjoner med mer).  

Ettersom planendringen begrenser seg til rekkefølgekravene under pkt. 2.1.1 og pkt. 2.1.2 fra 
gjeldende reguleringsplan, er det lagt opp til at medvirkning kun foregår i høringsperioden som 
går over 4 uker og der det er mulighet for å gi eventuelle merknader til forslaget.  

I høringsperioden er det mulig å ta kontakt med forslagsstiller/plankonsulent for utfyllende 
informasjon. 

2.3.2 Uttalelser til forslag til endring av plan 
Kort oppsummering av uttalelser til planforslaget, og hvordan dette er ivaretatt (eller ikke), og hvorfor.  
Oppsummeres etter gjennomført varslingsrunde (4 uker) i perioden (10.06.2022 – 10.07.2022). 

 

2.3 Planprosessen
Endring etter enklere prosess.
Hovedregelen er at det gjelder de samme reglene for endring og oppheving av reguleringsplan
som for utarbeiding av ny plan, jfr, plan- og bygningsloven§ 12-14 første ledd. Det gjøres
unntak for endringer i reguleringsplan når endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av
planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til
viktige natur- og friluftsområder, jfr. Plan- og bygningsloven§ 12-14 andre ledd og tredje ledd.
Disse endringene behandles etter en enklere prosess.

Planadministrasjonen har vurdert foreløpig at endring av reguleringsplan for Kikkut Terrasse
kan behandles som endring etter enklere prosess. Vurderingen er gjort med bakgrunn i at
endringen i liten grad påvirker gjennomføringen av selve planen og ikke går utover
hovedrammene i planen. Endringen berører heller ikke viktige natur- og friluftsområder.
Plankartet forblir uendret.

Endring etter enklere prosess innebærer at planprosessen kun omfatter en samlet varslings- og
høringsrunde.

Merknader fra offentlige myndigheter med karakter av innsigelse fører til at endringen av en
reguleringsplan må behandles videre etter en ordinær planprosess.

2.3.1 Medvirkning
Varsling til forenklet endring av plan sendes til naboer og berørte parter (myndigheter,
interesseorganisasjoner med mer).

Ettersom planendringen begrenser seg til rekkefølgekravene under pkt. 2.1.1 og pkt. 2.1.2 fra
gjeldende reguleringsplan, er det lagt opp til at medvirkning kun foregår i høringsperioden som
går over 4 uker og der det er mulighet for å gi eventuelle merknader til forslaget.

I høringsperioden er det mulig å ta kontakt med forslagsstiller/plankonsulent for utfyllende
informasjon.

2.3.2 Uttalelser til forslag til endring av plan
Kort oppsummering av uttalelser til planfors/aget, og hvordan dette er ivaretatt (eller ikke), og hvorfor.
Oppsummeres etter gjennomført varslingsrunde (4 uker) i perioden (10.06.2022 - 10.07.2022).
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2.4  Beskrivelse av forslag til endring av plan 
2.4.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet 

 

Illustrasjon nr. 04: Planområdets avgrensing og beliggenhet i randsonen mellom Skogliveien og Bjørkelia. 

Planområdet har beliggenhet i randsonen av et etablert boligområde bestående av frittliggende 
ene- og tomannsboliger, rekkehus og enkelte leilighetsbygg.  

Området grenser til friområdet Strømsåsen sør for Gulskogen.  

Det er kort vei til bl.a. skoler, forretninger, offentlig kommunikasjon og andre servicefunksjoner.  

Adkomst er fra Skogliveien og fra Bjørkelia via Professor Smiths allé som er hovedvei gjennom 
bydelen. 

2.4 Beskrivelse av forslag til endring av plan
2.4.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet

Illustrasjon nr. 04: Planområdets avgrensing og beliggenhet i randsonen mellom Skog/iveien og Bjørkelia.

Planområdet har beliggenhet i randsonen av et etablert boligområde bestående av frittliggende
ene- og tomannsboliger, rekkehus og enkelte leilighetsbygg.

Området grenser til friområdet Strømsåsen sør for Gulskogen.

Det er kort vei til bl.a. skoler, forretninger, offentlig kommunikasjon og andre servicefunksjoner.

Adkomst er fra Skogliveien og fra Bjørkelia via Professor Smiths alle som er hovedvei gjennom
bydelen.
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2.4.2 Arealformål – planlagt arealbruk 

  

Illustrasjon nr. 05: Planområdet er samsvarende med gjeldende reguleringsplan vedtatt 2007. 

Hensikten med planarbeidet er å fremme forslag til endring av reguleringsplan etter enklere 
prosess for Kikkut Terrasse, Skogliveien 63A, gnr/bnr 14/64. Gjeldende reguleringsplan for 
eiendommen har bestemmelser som inneholder rekkefølgekrav om etablering av tilfartsvei 
(tilfartsvei Sundland, nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud). Endringen gjelder å 
frafalle rekkefølgekravene under pkt. 2.1.1 og pkt. 2.1.2 fra gjeldende reguleringsplan slik at 
utbygging av eiendommen kan gjennomføres. Rekkefølgekravene er som følger:  
«2.1.1 Før det kan gis igangsettingstillatelse for utbygging, skal det foreligge bindende 
fremdriftsplan og finansiering for ny veiforbindelse fra Professor Smiths allé til Kreftingsgate 
(tilfartsvei Sundland (nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud)). 2.1.2 Før det kan gis 
brukstillatelse for de nye boligene i felt B1 og B2, skal ny veiforbindelse fra Professor Smiths 
allé til Kreftingsgate (tilfartsvei Sundland) være åpnet.» 
 
Parkeringsdekning skal være i henhold til gjeldende parkeringsvedtekter for Drammen 
kommune. Dette fører til en halvering av antall parkeringsplasser fra tidligere 150 ned til 75 
plasser. 

Planen vil fortsatt utløse krav til at adkomstveien fra Skogliveien (mellom nr. 71 og 73) til nordre 
del av feltet skal opparbeides i hht. reguleringsplanen som regulert til 8 meter bredde. Videre at 
forlengelsen av Bjørkelia opparbeides med 10,75 meter bredde som regulert. 

Maksimalt 35 boligenheter kan ha adkomst via stikkvei fra Skogliveien mellom nr. 71 og 73. 
Resterende boenheter skal ha adkomst fra Bjørkelia. 

2.4.2 Arealformäl - planlagt arealbruk
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Illustrasjon nr. 05: Planområdet er samsvarende med gjeldende reguleringsplan vedtatt 2007.

Hensikten med planarbeidet er å fremme forslag til endring av reguleringsplan etter enklere
prosess for Kikkut Terrasse, Skogliveien 63A, gnr/bnr 14/64. Gjeldende reguleringsplan for
eiendommen har bestemmelser som inneholder rekkefølgekrav om etablering av tilfartsvei
(tilfartsvei Sundland, nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud). Endringen gjelder å
frafalle rekkefølgekravene under pkt. 2.1.1 og pkt. 2.1.2 fra gjeldende reguleringsplan slik at
utbygging av eiendommen kan gjennomføres. Rekkefølgekravene er som følger:
«2.1.1 Før det kan gis igangsettingstillatelse for utbygging, skal det foreligge bindende
fremdriftsplan og finansiering for ny veiforbindelse fra Professor Smiths alle til Kreftingsgate
(tilfartsvei Sund/and (nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud)). 2.1.2 Før det kan gis
brukstillatelse for de nye boligene i felt 81 og 82, skal ny veiforbindelse fra Professor Smiths
alle til Kreftingsgate (tilfartsvei Sund/and) være åpnet.»

Parkeringsdekning skal være i henhold til gjeldende parkeringsvedtekter for Drammen
kommune. Dette fører til en halvering av antall parkeringsplasser fra tidligere 150 ned til 75
plasser.

Planen vil fortsatt utløse krav til at adkomstveien fra Skogliveien (mellom nr. 710g 73) til nordre
del av feltet skal opparbeides i hht. reguleringsplanen som regulert til 8 meter bredde. Videre at
forlengelsen av Bjørkelia opparbeides med 10,75 meter bredde som regulert.

Maksimalt 35 boligenheter kan ha adkomst via stikkvei fra Skogliveien mellom nr. 710g 73.
Resterende boenheter skal ha adkomst fra Bjørkelia.
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3 Dagens situasjon og konsekvenser av forslag til 
planendring 

3.1 Overordnede planer og mål 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
Retningslinjen har som mål at arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 
effektiv arealutnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige, kompakte byer og 
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 
livskvalitet.  
 
Regjeringen har redefinert «nullvekstmålet» som skal oppnås for at byområdene skal få bedre 
framkommelighet, reduserte klimagassutslipp, mindre lokal luftforurensning og mindre støy. 
Drammen kommune stiller seg bak nullvekstmålet. 
 
Forslag til planendring vil bidra til å øke oppnåelsen av overordnet målsetting om «effektiv 
arealbruk» og er et bidrag til å nå nullvekst i persontransport med bil som følge av planområdets 
sentrale beliggenhet som åpner for stimulerende løsninger for bruk av sykkel og gange i det 
daglige.  

Drammen kommune Parkeringsveileder 2018 fører til en halvering av antall parkeringsplasser i 
forhold til tidligere og vil ytterligere bidra til redusert bilbruk i det daglige.  

Forslaget til planendring vil bidra til en raskere oppfyllelse av flere mål i kommuneplanen. 

3.2 Stedsutvikling 
Dagens situasjon  

Planområdet er på 18 300 m3 og ligger innenfor Gulskogen bydel, sør før Professor Smiths allé 
og bakenfor eksisterende boliger i Skogliveien. Området har skrånende terreng mot nord og 
grenser til store friområder. Det er fritt utsyn mot Drammenselva og byen i retningene nord, øst 
og vest. 

3.2.1 Landskap, bebyggelse og grønnstruktur. 
Planområdet Kikkut Terrasse ligger i kanten av det øst-vestgående dalrommet langs 
Drammenselva. Selve planområdet har beliggenhet ved foten av Strømsåsen der terrenget 
skråner opp fra platået som Gulskogen bydel er bygget på.  

Den etablerte bebyggelsen i området består hovedsakelig av eldre trehusbebyggelse med ulik 
arkitektur og kvalitet. For det meste bebyggelse av ene- og tomannsboliger, rekkehus samt 
noen leilighetsbygg.  

Nord for Professor Smiths allé ligger Gulskogen skole, Gulskogen kjøpesenter og Gulskogen 
stasjon. Flere større boligprosjekter er under utvikling på Sundland. 

3.2.2 Rekkefølgekrav og Tilfartsvei vest del 1. 
Forslag til planendring innebærer at rekkefølgebestemmelsene som knytter Kikkut Terrasse til 
Tilfartsvei vest del 1 tas ut av bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan.  

Bakgrunn for rekkefølgekravene var at det på vedtakstidspunktet for gjeldende reguleringsplan 
(vedtatt den 28.08.2007) var forventet at intensjonsavtalen (datert 20.04.2007) mellom Rom 
Eiendom, Drammen kommune og Strømsgodset Fotball AS ville føre frem. Avtalen skulle sikre 
finansiering og etablering av tilfartsvei til Sundland. Dette ble ikke gjennomført. 

3 Dagens situasjon og konsekvenser av forslag til
planendring

3.1 Overordnede planer og mål
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Retningslinjen har som mål at area/bruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk
effektiv area/utnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige, kompakte byer og
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og
livskvalitet.

Regjeringen har redefinert «nullvekstmålet» som skal oppnås for at byområdene skal få bedre
framkommelighet, reduserte klimagassutslipp, mindre lokal luftforurensning og mindre støy.
Drammen kommune stiller seg bak nullvekstmålet.

Forslag til planendring vil bidra til å øke oppnåelsen av overordnet målsetting om «effektiv
arealbruk» og er et bidrag til å nå nullvekst i persontransport med bil som følge av planområdets
sentrale beliggenhet som åpner for stimulerende løsninger for bruk av sykkel og gange i det
daglige.

Drammen kommune Parkeringsveileder 2018 fører til en halvering av antall parkeringsplasser i
forhold til tidligere og vil ytterligere bidra til redusert bilbruk i det daglige.

Forslaget til planendring vil bidra til en raskere oppfyllelse av flere mål i kommuneplanen.

3.2 Stedsutvikling
Dagens situasjon

Planområdet er på 18 300 m3 og ligger innenfor Gulskogen bydel, sør før Professor Smiths alle
og bakenfor eksisterende boliger i Skogliveien. Området har skrånende terreng mot nord og
grenser til store friområder. Det er fritt utsyn mot Drammenselva og byen i retningene nord, øst
og vest.

3.2.1 Landskap, bebyggelse og grønnstruktur.
Planområdet Kikkut Terrasse ligger i kanten av det øst-vestgående dalrommet langs
Drammenselva. Selve planområdet har beliggenhet ved foten av Strømsåsen der terrenget
skråner opp fra platået som Gulskogen bydel er bygget på.

Den etablerte bebyggelsen i området består hovedsakelig av eldre trehusbebyggelse med ulik
arkitektur og kvalitet. For det meste bebyggelse av ene- og tomannsboliger, rekkehus samt
noen leilighetsbygg.

Nord for Professor Smiths alle ligger Gulskogen skole, Gulskogen kjøpesenter og Gulskogen
stasjon. Flere større boligprosjekter er under utvikling på Sundland.

3.2.2 Rekkefølgekrav og Tilfartsvei vest del 1.
Forslag til planendring innebærer at rekkefølgebestemmelsene som knytter Kikkut Terrasse til
Tilfartsvei vest del 1 tas ut av bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan.

Bakgrunn for rekkefølgekravene var at det på vedtakstidspunktet for gjeldende reguleringsplan
(vedtatt den 28.08.2007) var forventet at intensjonsavtalen (datert 20.04.2007) mellom Rom
Eiendom, Drammen kommune og Strømsgodset Fotball AS ville føre frem. Avtalen skulle sikre
finansiering og etablering av tilfartsvei til Sundland. Dette ble ikke gjennomført.
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Tilfarstvei Vest del 1 er planlagt å gå fra Øvre Sund bru til Sundland. Hensikten med ny tilfartsvei 
til Sundland er begrunnet med å være en forutsetning for byutvikling av Sundlandområdet. Den 
skal også være en avlastning for Professor Smiths allé som da kan prioriteres for kollektivtrafikk 
med begrenset lokaltrafikk. Tilfarstvei Vest del 1 vil også avlaste Konnerudgata og Nybyen og 
føre trafikken til Gulskogen utenom Konnerudgata.  

 

Illustrasjon nr. 06: Situasjon til planutredning Sundland 2007 (med stadion som senere ble avlyst). Mørk 
rød vei representerer tilfartsvei Sundland. 

Buskerudbypakke 2 skulle senere sørge for finansiering og etablering av ny tilfartsvei Sundland. 
Bypakken er som kjent avlyst. Det er pr. i dag ingen konkrete planer for finansiering og bygging 
av Tilfartsvei vest del 1. Buskerudbyen ATM-utvalg (Areal-, transport- og miljøutvalget) arbeider 
med mandat for et tverrpolitisk grunnlag for forhandling om en byvekstavtale uten bompenger. 
Ingen av de store veipakkene er med i denne utredningen og det er uvisst når Tilfartsvei vest del 
1 vil kunne bli realisert. 

 

Illustrasjon nr. 07: Oversiktsplan som viser Tilfartsvei vest del 1 og del 2 gjennom Gulskogen bydel. 

Tilfarstvei Vest del 1 er planlagt å gå fra Øvre Sund bru til Sundland. Hensikten med ny tilfartsvei
til Sundland er begrunnet med å være en forutsetning for byutvikling av Sundlandområdet. Den
skal også være en avlastning for Professor Smiths alle som da kan prioriteres for kollektivtrafikk
med begrenset lokaltrafikk. Tilfarstvei Vest del 1 vil også avlaste Konnerudgata og Nybyen og
føre trafikken til Gulskogen utenom Konnerudgata.

Illustrasjon nr. 06: Situasjon til planutredning Sund/and 2007 (med stadion som senere ble aylyst). Mork
rød vei representerer tilfartsvei Sund/and.

Buskerudbypakke 2 skulle senere sørge for finansiering og etablering av ny tilfartsvei Sundland.
Bypakken er som kjent avlyst. Det er pr. i dag ingen konkrete planer for finansiering og bygging
av Tilfartsvei vest del 1. Buskerudbyen ATM-utvalg (Areal-, transport- og miljøutvalget) arbeider
med mandat for et tverrpolitisk grunnlag for forhandling om en byvekstavtale uten bompenger.
Ingen av de store veipakkene er med i denne utredningen og det er uvisst når Tilfartsvei vest del
1vil kunne bli realisert.

Illustrasjon nr. 07: Oversiktsplan som viser Tilfartsvei vest del 1 og del 2 gjennom Gulskogen bydel.
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3.2.3 Relevante reguleringsplaner tilknyttet samme område og veisystem. 
Flere nyere reguleringsplaner er vedtatt etter at reguleringsplanen for Kikkut Terrasse ble 
vedtatt i 2007 og som tilhører samme område og veisystem. Området er definert av Gulskogen 
bydel mellom Kreftingsgate og Baker Thoens allé, med Professor Smiths allé som hovedvei inn 
og ut av området. 
 
Relevante trafikkbelastninger i området er i første rekke en følge av trafikk til og fra Gulskogen 
Senter fra Nedre Eiker vei via Baker Thoens allé samt gjennomgangstrafikk mellom 
Kreftingsgate og Nedre Eiker vei, i begge retninger. 
  
Reguleringsplan for Sundland/Proffen Hageby 2015.  
Proffen Hageby er et boligprosjekt i regi av BaneNor Eiendom. 

 

Illustrasjon nr. 08: Områdeplan for Sundland vedtatt 16.06.2015 viser planlagte byggeområder og 
tilfartsvei Sundland 

Bestemmelsene til områdeplanen for Sundland tillater inntil 50 000 m2 BRA uten rekkefølgekrav 
om at tilfartsvei Sundland er etablert og tatt i bruk. I praksis betyr dette at all trafikk fra denne 
utbyggingen er vurdert opp mot trafikk i samme område som reguleringsplanen for Kikkut 
Terrasse og som med tillatte 75 boenheter tilsvarer ca. 15% av Sundlandutbyggingen/Proffen 
Hageby før Tilfartsvei vest del 1 kreves tatt i bruk.  

3.2.3 Relevante reguleringsplaner tilknyttet samme område og veisystem.
Flere nyere reguleringsplaner er vedtatt etter at reguleringsplanen for Kikkut Terrasse ble
vedtatt i 2007 og som tilhører samme område og veisystem. Området er definert av Gulskogen
bydel mellom Kreftingsgate og Baker Thoens alle, med Professor Smiths alle som hovedvei inn
og ut av området.

Relevante trafikkbelastninger i området er i første rekke en følge av trafikk til og fra Gulskogen
Senter fra Nedre Eiker vei via Baker Thoens alle samt gjennomgangstrafikk mellom
Kreftingsgate og Nedre Eiker vei, i begge retninger.

Reguleringsplan for Sundland/Proffen Hageby 2015.
Proffen Hageby er et boligprosjekt i regi av BaneNor Eiendom.
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Illustrasjon nr. 08: Områdeplan for Sund/and vedtatt 16.06.2015 viser planlagte byggeområder og
tilfartsvei Sund/and

Bestemmelsene til områdeplanen for Sundland tillater inntil 50 000 m2 BRA uten rekkefølgekrav
om at tilfartsvei Sundland er etablert og tatt i bruk. I praksis betyr dette at all trafikk fra denne
utbyggingen er vurdert opp mot trafikk i samme område som reguleringsplanen for Kikkut
Terrasse og som med tillatte 75 boenheter tilsvarer ca. 15% av Sundlandutbyggingen/Proffen
Hageby før Tilfartsvei vest del 1 kreves tatt i bruk.
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Illustrasjon nr. 09: Byutvikling Sundland/Proffen Hageby (vest).   

Totalt, inklusive forretninger og kontor, tillater planen for Sundland/Proffen Hageby inntil 
260 000 m2 BRA. Første trinn av utbyggingen er gjennomført.  

Reguleringsplan for Vintergata/Skulpturen. 
Skulpturen er et boligprosjekt i regi av JM Eiendom. 

 

Illustrasjon nr. 10.: Detaljregulering for Vintergata 11-15 og Prof. Smiths allé 46-50 vedtatt 26.09.2017  
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Illustrasjon nr. 09: Byutvikling Sundland/Proffen Hageby (vest).

Totalt, inklusive forretninger og kontor, tillater planen for Sundland/Proffen Hageby inntil
260 000 m2 BRA. Første trinn av utbyggingen er gjennomført.

Reguleringsplan for Vintergata/Skulpturen.
Skulpturen er et boligprosjekt i regi av JM Eiendom.

............_.,._,,......,llfliljlU•.i
,_. ·
t o o -

a0-- - - · . . . . . . -______--,........,j....,.,
-----

-----·----·-·------
, : : _ _ - -
-$-KBAltKITEKTER

Illustrasjon nr. 10.: Detaljregulering for Vintergata 11-15 og Prof Smiths alle 46-50 vedtatt 26.09.2017
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Bestemmelsene til detaljreguleringen for Vintergata tillater 24 600 m2 BRA. Det er ikke stilt 
rekkefølgekrav som knytter utbyggingen til Tilfartsvei Vest del 1 og all trafikk er beregnet å benytte 
eksisterende veisystem inntil Tilfartsvei vest del 1 en gang i fremtiden er gjennomført og tatt i 
bruk. Dette er samme veisystem som «Proffen Hageby» med 50 000 m2 BRA og Kikkut Terrasse 
med i underkant av 10 000 m2 BRA.  

 

Illustrasjon nr. 11: Byutvikling Vintergata/Skulpturen (nord-vest). 

Gjeldende reguleringsplan Kikkut Terrasse tillater 75 boenheter og tilsvarer ca. 30% av Vintergata 
(Skulpturen) med 230 boenheter. Første trinn i Vintergata/Skulpturen er igangsatt. 

Dette medfører at over 700 nye boenheter er tillatt etablert og tilknyttet eksisterende veisystem 
uten rekkefølgkrav om at «Tilfartsvei vest del 1» er bygget og tatt i bruk. 
 
Til sammen er det for Sundland- og Vintergatautbyggingen vurdert og regulert for at det kan 
bygges 74 600 m2 BRA tilsvarende 730 boenheter, uten at «Tilfartsvei vest del 1» er etablert og 
tatt i bruk. Det må forutsettes at begge planene er nøye vurdert opp mot trafikale hensyn og at 
eksisterende veisystem i området Gulskogen er konkludert med å være dimensjonert for å ta 
opp denne mertrafikken.  
 
Områdeplanen for Sundland ble vedtatt i 2015 og detaljregulering for Vintergata i 2017, 
henholdsvis 8 og 10 år etter at reguleringsplanen for Kikkut Terrasse ble vedtatt.  

Det må følgelig kunne forutsettes at vurderingene i forhold til trafikk- og miljøbelastning gjort i 
forarbeidet til begge planene vedtatt i 2015 (Sundland) og 2018 (Vintergata) er langt mer 
grundigere og basert på mer eksakt tall- og faktamateriale enn hva som ble lagt til grunn for 
planen for Kikkut Terrasse som ble vedtatt i 2007. Det er dokumentert at faktisk trafikk i området 
er lavere i dag enn forutsatt i 2006. 

 

 

Bestemmelsene til detaljreguleringen for Vintergata tillater 24 600 m2 BRA. Det er ikke stilt
rekkefølgekrav som knytter utbyggingen til Tilfartsvei Vest del 1 og all trafikk er beregnet å benytte
eksisterende veisystem inntil Tilfartsvei vest del 1 en gang i fremtiden er gjennomført og tatt i
bruk. Dette er samme veisystem som «Proffen Hageby» med 50 000 m2 BRA og Kikkut Terrasse
med i underkant av 10 000 m2 BRA.

I
/ 2'.

$
3a-

N,

!
I

I ,
/ '·

/

/OPPHOLD/TRIM

13/66

--tinrs. 7r /
I

I
I

I

I

Illustrasjon nr. 11: Byutvikling Vintergata/Skulpturen (nord-vest).

Gjeldende reguleringsplan Kikkut Terrasse tillater 75 boenheter og tilsvarer ca. 30% av Vintergata
(Skulpturen) med 230 boenheter. Første trinn i Vintergata/Skulpturen er igangsatt.

Dette medfører at over 700 nye boenheter er tillatt etablert og tilknyttet eksisterende veisystem
uten rekkefølgkrav om at «Tilfartsvei vest del 1» er bygget og tatt i bruk.

Til sammen er det for Sundland- og Vintergatautbyggingen vurdert og regulert for at det kan
bygges 74 600 m2 BRA tilsvarende 730 boenheter, uten at «Tilfartsvei vest del 1» er etablert og
tatt i bruk. Det må forutsettes at begge planene er nøye vurdert opp mot trafikale hensyn og at
eksisterende veisystem i området Gulskogen er konkludert med å være dimensjonert for å ta
opp denne mertrafikken.

Områdeplanen for Sundland ble vedtatt i 2015 og detaljregulering for Vintergata 2017,
henholdsvis 8 og 10 år etter at reguleringsplanen for Kikkut Terrasse ble vedtatt.

Det må følgelig kunne forutsettes at vurderingene i forhold til trafikk- og miljøbelastning gjort i
forarbeidet til begge planene vedtatt i 2015 (Sundland) og 2018 (Vintergata) er langt mer
grundigere og basert på mer eksakt tall- og faktamateriale enn hva som ble lagt til grunn for
planen for Kikkut Terrasse som ble vedtatt i 2007. Det er dokumentert at faktisk trafikk i området
er lavere i dag enn forutsatt i 2006.
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3.2.4 Konsekvenser av planforslaget. 
Overordnede planer og mål 

Gjeldende Kommuneplan for Drammen legger til grunn at det skal tilrettelegges for en 
boligproduksjon p. ca. 430 boliger pr. år. Det skal satses på boligvekst i bykjernen, i de bynære 
områdene og i dalbunnen langs med elven. Boligene skal tilrettelegges for aldersmessig og 
kulturelt mangfold med hensyn på boligformer, boligstørrelser og andel utleieboliger. 

Planforslaget vil bidra til kommuneplanens måloppnåelse med fortetting i et sentrumsnært 
område med god teknisk og sosial infrastruktur.  

Planforslaget er et konkret bidrag til variert boligsammensetning.   

Stedsutvikling 

Planområdet ligger i et godt etablert boligområde sør for Professor Smiths allé og Skogliveien. 
Bebyggelsen i området er preget av boligbebyggelse med hovedvekt på ene- og 
tomannsboliger samt noen rekkehus og enkelte leilighetsbygg.  

Det lokale veinettet er oversiktlig organisert i rektangulære inndelinger typisk for villaveier i flatt 
område. Bebyggelsen som ligger i skrånende terreng har diagonale adkomstveier. Mellom 
veiene er det flere stier og stikkveier for gående og syklende. Samlet bidrar dette til trafikksikker 
skolevei og korte gangavstander til kollektivtrafikk, skole og forretninger med mer.  

Planområdet er i dag bebygget med en kondemnerbar enebolig. Det går en uregulert sti 
gjennom den private tomten som fungerer som inngang til friområdene sør for planområdet fra 
Skogliveien. I forbindelse med oppføring av de nye boligene setter gjeldende regulering krav til 
at det etableres en ny turvei langs bekken øst i planområdet. Dette vil sikre almen tilgang til 
store friområder og Strømsåsen for fremtiden. 

3.3 Sosial infrastruktur 
Dagens situasjon 

 

Illustrasjon nr. 12: Planområdets avstander til teknisk og sosial infrastruktur samt ulike deler av byen. 

3.2.4 Konsekvenser av planforslaget.
Overordnede planer og mål

Gjeldende Kommuneplan for Drammen legger til grunn at det skal tilrettelegges for en
boligproduksjon p. ca. 430 boliger pr. år. Det skal satses på boligvekst i bykjernen, i de bynære
områdene og i dalbunnen langs med elven. Boligene skal tilrettelegges for aldersmessig og
kulturelt mangfold med hensyn på boligformer, boligstørrelser og andel utleieboliger.

Planforslaget vil bidra til kommuneplanens måloppnåelse med fortetting i et sentrumsnært
område med god teknisk og sosial infrastruktur.

Planforslaget er et konkret bidrag til variert boligsammensetning.

Stedsutvikling

Planområdet ligger i et godt etablert boligområde sør for Professor Smiths alle og Skogliveien.
Bebyggelsen i området er preget av boligbebyggelse med hovedvekt på ene- og
tomannsboliger samt noen rekkehus og enkelte leilighetsbygg.

Det lokale veinettet er oversiktlig organisert i rektangulære inndelinger typisk for villaveier i flatt
område. Bebyggelsen som ligger i skrånende terreng har diagonale adkomstveier. Mellom
veiene er det flere stier og stikkveier for gående og syklende. Samlet bidrar dette til trafikksikker
skolevei og korte gangavstander til kollektivtrafikk, skole og forretninger med mer.

Planområdet er i dag bebygget med en kondemnerbar enebolig. Det går en uregulert sti
gjennom den private tomten som fungerer som inngang til friområdene sør for planområdet fra
Skogliveien. I forbindelse med oppføring av de nye boligene setter gjeldende regulering krav til
at det etableres en ny turvei langs bekken øst i planområdet. Dette vil sikre almen tilgang til
store friområder og Strømsåsen for fremtiden.

3.3 Sosial infrastruktur
Dagens situasjon
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Illustrasjon nr. 12: Planområdets avstander til teknisk og sosial infrastruktur samt ulike deler av byen.
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Planområdet har kort avstand til sosial infrastruktur og som bidrar til redusert behov for bruk av 
bil i det daglige. Det er kort avstand til barnehager, skole, forretninger og kollektivtransport. 
Planområdet grenser direkte til friområde.  

Konsekvenser  

Planendringen vil ikke medføre noen konsekvenser for sosial infrastruktur. 

3.4 Trafikkforhold og trafikksikkerhet 
Dagens situasjon  
Rambøll har bistått utbygger med trafikkvurderinger for Kikkut Terrasse i flere omganger fra 
2006 frem til i dag. Siste vurderinger er datert 09.05.2022.  

Trafikkmengden har vært relativt stabil i mange år, og man har i de senere årene sett en viss 
nedadgående trend i Prof. Smiths allé. Den relativt høye veksten man hadde prognostisert for i 
2006 har ikke kommet.  

3.4.1 Trafikktall 
Trafikksituasjonen er litt endret siden forrige trafikkanalyse i 2006.  

Figur 13 er hentet fra Rambølls notat i 2006, og viser hva som ble lagt til grunn for gjeldende 
reguleringsplan basert på daværende antatte trafikksituasjon. 

 

Illustrasjon nr. 13: Trafikkmengder lagt til grunn for gjeldende reguleringsplan i 2005/2006 på nærliggende 
vegnett 
 

 

 

Planområdet har kort avstand til sosial infrastruktur og som bidrar til redusert behov for bruk av
bil i det daglige. Det er kort avstand til barnehager, skole, forretninger og kollektivtransport.
Planområdet grenser direkte til friområde.

Konsekvenser

Planendringen vil ikke medføre noen konsekvenser for sosial infrastruktur.

3.4 Trafikkforhold og trafikksikkerhet
Dagens situasjon
Rambøll har bistått utbygger med trafikkvurderinger for Kikkut Terrasse i flere omganger fra
2006 frem til i dag. Siste vurderinger er datert 09.05.2022.

Trafikkmengden har vært relativt stabil i mange år, og man har i de senere årene sett en viss
nedadgående trend i Prof. Smiths alle. Den relativt høye veksten man hadde prognostisert for i
2006 har ikke kommet.

3.4.1 Trafikktall
Trafikksituasjonen er litt endret siden forrige trafikkanalyse i 2006.

Figur 13 er hentet fra Rambølls notat i 2006, og viser hva som ble lagt til grunn for gjeldende
reguleringsplan basert på daværende antatte trafikksituasjon.

Illustrasjon nr. 13: Trafikkmengder lagt til grunn for gjeldende reguleringsplan i 2005/2006 på nærliggende
vegnett
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Utviklingen av trafikkmengder på nærliggende vegnett siden 2005/2006 viser følgende  

(bygger på tall fra Statens vegvesens tall Nasjonal vegdatabank): 

Veg ÅDT 
2005/06 

Beregnet 
trafikk 
etter 

utbygging 

Prognose 
2016 

Registrert 
trafikk 
2008 - 
2015 

Registrert 
trafikk pr 

2017 

Registrert 
trafikk pr 

2019 

Registrert 
trafikk pr 

2021 

Prof.  8 850 
Smiths allé (1 dag) 

  8.314 

  

10.000     7.400 – 
8.200 

(2. halvår) 

7.700 7.526 

Skogliveien 
øst for 
Bjørkelia 

1.000 1.200 1.400 
    

Skogliveien 
v/nr 59b 

1.250 1.450 1.670         

Nederst i  
Bjørkelia 

675 950 1.100         

Illustrasjon nr. 14: Trafikkmengder på nærliggende vegnett i perioden 2005/06 til 2021 

Som man ser er dagens trafikk i hele området lavere enn det man forutsatte i 2006.  

I 2006 prognostiserte man med en årlig vekst på 1,4%, noe som ikke er kommet. Man har tvert 
imot hatt en nedgang i trafikken i hele området. Nyere tall fra 2020/2021 viser ytterligere 
nedgang. Statens vegvesens faste tellepunktet i Professor Smiths allé har hatt en utvikling fra 
8.300 i 2017, via 8.000 i 2018 og 7.700 i 2019. Tallene for 2020 og hittil i 2021 viser en 
ytterligere nedgang men disse er ikke hensyntatt grunnet usikkerhet rundt «coronaeffekten».  

Selve Kikkut-utbyggingen var i 2006 antatt å være på 88 leiligheter, fordelt med omtrent 
halvparten til Skogliveien og halvparten til Bjørkelia. Dette var altså en noe større utnyttelse enn 
det som ble vedtatt. 

I forbindelse med planene for utviklingen av Gulskogen nord har Asplan Viak i en trafikk og 
transportutredning fra 2019 beregnet en trafikkmengde i Prof. Smiths allé på 9.400 i 2030. Dette 
gjelder 0-alternativet. I utredningsalternativene for planlagt utvikling av Gulskogen nord, og uten 
Buskerudbypakke 2/Tilfartsveg vest blir den ekstra trafikkveksten i Prof. Smiths allé bare på 50 
biler. Selv med utviklingen av Gulskogen nord vil trafikken i Prof. Smiths allé i 2030 ligge under 
2005-nivået. 

Trafikktall fra kommunen samferdsel, vei og park 2020 
Det har vært ført dialog med kommunens etat for samferdsel, vei og park for å bringe klarhet i 
faktagrunnlaget og samkjøre opplysninger innhentet fra Statens vegvesen og andre faglige 
rådgiveres vurderinger og trafikkanalyser/notat over lengre tid.  

Kommunen har i denne sammenheng stilt spørsmål ved riktigheten av ÅDT for Prof. Smiths allé 
som er lagt til grunn for planforslaget til Kikkut Terrasse i 2007 og at beregninger med ÅDT 10 000 
kan ha vært for høyt.  

Samferdsel, vei og park v/Gert Myhren har utarbeidet en oversiktlig sammenstilling av trafikktall 
for Prof. Smiths allé fra gjeldende plans vedtakstidspunkt og frem til 2020. I tillegg har Statens 
vegvesen gjort automatiske trafikktellinger i Prof. Smiths allé siden 2017: 

Utviklingen av trafikkmengder på nærliggende vegnett siden 2005/2006 viser følgende

(bygger på tall fra Statens vegvesens tall Nasjonal vegdatabank):

Veg ÅDT Beregnet Prognose Registrert Registrert Registrert Registrert
2 0 0 5 / 0 6 trafikk 2016 trafikk trafikk pr trafikk pr trafikk pr

etter 2008 - 2017 2019 2021
utbygging 2015

Prof.
Smiths alle

10.000 7.400 -
8.200

8 850
(l dag)
8.314

(2. halvär)

7.700 7.526

Skogliveien 1.000 1.200 1.400
øst for
Bjorkelia
Skogliveien 1.250 1.450 1.670
v / n r 59b
Nederst i 675 950 1.100
Bjorkelia

Illustrasjon nr. 14: Trafikkmengder på nærliggende vegnett i perioden 2005/06 til 2021

Som man ser er dagens trafikk i hele området lavere enn det man forutsatte i 2006.

I 2006 prognostiserte man med en årlig vekst på 1,4%, noe som ikke er kommet. Man har tvert
imot hatt en nedgang i trafikken i hele området. Nyere tall fra 2020/2021 viser ytterligere
nedgang. Statens vegvesens faste tellepunktet i Professor Smiths alle har hatt en utvikling fra
8.300 i 2017, via 8.000 i 2018 og 7.700 i 2019. Tallene for 2020 og hittil i 2021 viser en
ytterligere nedgang men disse er ikke hensyntatt grunnet usikkerhet rundt «coronaeffekten».

Selve Kikkut-utbyggingen var i 2006 antatt å være på 88 leiligheter, fordelt med omtrent
halvparten til Skogliveien og halvparten til Bjørkelia. Dette var altså en noe større utnyttelse enn
det som ble vedtatt.

I forbindelse med planene for utviklingen av Gulskogen nord har Asplan Viak i en trafikk og
transportutredning fra 2019 beregnet en trafikkmengde i Prof. Smiths alle på 9.400 i 2030. Dette
gjelder 0-alternativet. I utredningsalternativene for planlagt utvikling av Gulskogen nord, og uten
Buskerudbypakke 2/Tilfartsveg vest blir den ekstra trafikkveksten i Prof. Smiths alle bare på 50
biler. Selv med utviklingen av Gulskogen nord vil trafikken i Prof. Smiths alle i 2030 ligge under
2005-nivået.

Trafikktall fra kommunen samferdsel, vei og park 2020
Det har vært ført dialog med kommunens etat for samferdsel, vei og park for å bringe klarhet i
faktagrunnlaget og samkjøre opplysninger innhentet fra Statens vegvesen og andre faglige
rådgiveres vurderinger og trafikkanalyser/notat over lengre tid.

Kommunen har i denne sammenheng stilt spørsmål ved riktigheten av ÅDT for Prof. Smiths alle
som er lagt til grunn for planforslaget til Kikkut Terrasse i 2007 og at beregninger med ÅDT 10 000
kan ha vært for høyt.

Samferdsel, vei og park v/Gert Myhren har utarbeidet en oversiktlig sammenstilling av trafikktall
for Prof. Smiths alle fra gjeldende plans vedtakstidspunkt og frem til 2020. I tillegg har Statens
vegvesen gjort automatiske trafikktellinger i Prof. Smiths alle siden 2017:
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Årstall Trafikkmengde Kilde/merknad 

2006 Ca. 10 000 Fra saksframlegg om Kikkut terrasse, datert 17.11.2006. Kilde for 
trafikktallet ikke angitt. 

2008 7 417 Presentasjon om Sundland fra 2008, utdrag mottatt fra Statens 
vegvesen. Kilde ikke omtalt. Det oppgis at det ble telt 8 085 
kjt/døgn, omregnet til ÅDT 7 417 kjt/døgn. 

2009 8 202 Korttidstelling 10.-12. november 2009, utført av Rambøll 

2010 7 938 Korttidstelling 8.-15. april 2010, utført av Oslo Vei. Til 
sammenligning oppgis ukesdøgntrafikken fra denne tellingen 
(dvs. ikke omregnet til ÅDT) å være 7 680 kjt/døgn. 

2014 7 820 

2014 7 794 

Begge disse tellingene er fra uke 46-47, 2014. Den første er utført 
for Gulskogen senter, den andre for Drammen kommune. 
Tellesnittene var litt ulikt plassert i Professor Smiths allé, men 
resultatene er som vi ser svært like. Dette er ukesdøgntrafikk, dvs. 
ikke omregnet til ÅDT. Kilde: Notat fra Norsam, 29.12.2014. 

2015 7 788 Korttidstelling uke 39, 2015, utført av Statens vegvesen 

2017 8 850 Korttidstelling ved Gulskogen skole i uke 41-43, 2017 

2017 8 314 Telling, Statens vegvesen, nivå 1-teller sent i juni - desember 

2018 8 033 Telling, Statens vegvesen, nivå 1-teller for hele året 

2019 7 668 Telling, Statens vegvesen, nivå 1-teller for hele året 

 

Illustrasjon nr. 15: Trafikkmengden har etter kommunes vurdering vært relativt jevn siden 2006 og frem til 
2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årstall Trafikkmengde Kilde/merknad

2006 Ca. 10 000 Fra saksframlegg om Kikkut terrasse, datert 17.11.2006. Kilde for
trafikktallet ikke angitt.

2008 7 417 Presentasjon om Sundland fra 2008, utdrag mottatt fra Statens
vegvesen. Kilde ikke omtalt. Det oppgis at det ble telt 8 085
kjt/dogn, omregnet til ÄDT 7 417 k j t / d g n .

2009 8 202 Korttidstelling 10.-12. november 2009, utført av Ramball

2010 7 938 Korttidstelling 8.-15. april 2010, utført av Oslo Vei. Til
sammenligning oppgis ukesdøgntrafikken fra denne tellingen
(dvs. ikke omregnet til ÅDT) å være 7 680 kjt/dogn.

2014 7 820 Begge disse tellingene er fra uke 46-47, 2014. Den første er utført
for Gulskogen senter, den andre for Drammen kommune.

2014 7 794 Tellesnittene var litt ulikt plassert i Professor Smiths alle, men
resultatene er som vi ser svært like. Dette er ukesdøgntrafikk, dvs.
ikke omregnet ti l ÅDT. Kilde: Notat fra Norsam, 29.12.2014.

2015 7 788 Korttidstelling uke 39, 2015, utført av Statens vegvesen

2017 8 850 Korttidstelling ved Gulskogen skole i uke 41-43, 2017

2017 8 314 Telling, Statens vegvesen, nivå l-tel ler sent i juni - desember

2018 8 033 Telling, Statens vegvesen, nivå l-tel ler for hele året

2019 7 668 Telling, Statens vegvesen, nivå l-tel ler for hele året

Illustrasjon nr. 15: Trafikkmengden har etter kommunes vurdering vært relativt jevn siden 2006 og frem til
2020.
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Statens vegvesen automatisk trafikktelling 
Statens vegvesen har gjort automatiske trafikktellinger i Prof. Smiths allé siden 2017: 

 

Illustrasjon nr. 16: Trafikktall fra statens vegvesen trafikkdatabase, automatisk trafikktelling 2017-2021. 

Trafikktall 2017/2018/2019/2020/2021 fra statens vegvesen trafikkdatabase:  

- 2017 – Prof. Smiths allé med ÅDT 8 314 kjøretøy/døgn 
- 2018 – Prof. Smiths allé med ÅDT 8 033 kjøretøy/døgn 
- 2019 – Prof. Smiths allé med ÅDT 7 668 kjøretøy/døgn 
- 2020 – Prof. Smiths allé med ÅDT 7 335 kjøretøy/døgn 
- 2021 – Prof. Smiths allé med ÅDT 7 526 kjøretøy/døgn 
 

Tallene viser en konsekvent nedgang i trafikkmengde i perioden 2017 – 2020 og en marginal 
økning for 2021 og for de to første månedene i 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statens vegvesen automatisk trafikktelling
Statens vegvesen har gjort automatiske trafikktellinger i Prof. Smiths alle siden 2017:

Tidsoppieosning

ARSDQGNTRAFIKK

Døgntype

• Alle dager

kjere tylengde

w Alle

Felt og retnng

w Alle

Gjennomsnittlig døgntrafikk per år.

0 Tall for inneværende år blir tilgjengelige ved årsslutt. Les mer under Om trafikkdata.

Passeringer

1 0 0 0 0

8 000

6 0 0 0

4 0 0 0

2 0 0 0

2017
•

2018
•

2019
•

2020
•

2021 Ar

• Høy dekningsgrad @ a Lavdekningsgrad @ Ukjent dekningsgrad 0

Illustrasjon nr. 16: Trafikktall fra statens vegvesen trafikkdatabase, automatisk trafikktelling 2017-2021.

Trafikktall 2017/2018/2019/2020/2021 fra statens vegvesen trafikkdatabase:

2017- Prof. Smiths alle med ÅDT 8 314 kjøretøy/døgn
2018- Prof. Smiths alle med ÅDT 8 033 kjøretøy/døgn
2019- Prof. Smiths alle med ÅDT 7 668 kjøretøy/døgn
2020 - Prof. Smiths alle med ÅDT 7 335 kjøretøy/døgn
2021 - Prof. Smiths alle med ÅDT 7 526 kjøretøy/døgn

Tallene viser en konsekvent nedgang i trafikkmengde i perioden 2017 - 2020 og en marginal
økning for 2021 og for de to første månedene i 2022.
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3.4.2 Trafikkulykker 
Figuren under viser ulykkessituasjonen i området, basert på politiregistrerte ulykker med 
personskade de siste 10 årene. 

 

Illustrasjon nr. 17: Ulykkessituasjonen de siste 10 år (siden 01.01.2011). Politiregistrerte ulykker med 
personskade. 
 
I «rimelig nærhet» til det planområdet har det skjedd tre trafikkulykker de siste 10 årene. Alle 
disse skjedde i krysset Prof. Smiths allé x Arboalléen. Av disse var en påkjøring bakfra (bil og 
moped), en påkjørt fotgjenger som krysset vegbanen og ytterligere en påkjørsel bakfra (to 
personbiler). 
I lokalt vegnett (Skogliveien og tilliggende vegnett) er det registrert en ulykke, vest for Rødgata 
de siste 10 årene. Dette var en velteulykke med moped. 

Det er ingen forhold som tilsier at ulykkessituasjonen er spesielt vanskelig i dette området, 
snarere tvert imot. Utviklingen over tid viser at det her som ellers i Norge har vært en betydelig 
reduksjon i antall ulykker de siste 10 årene. Dette gjelder spesielt i professor Smiths allé. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Trafikkulykker
Figuren under viser ulykkessituasjonen i området, basert på politiregistrerte ulykker med
personskade de siste 10 årene.

DRAMMENSELVA
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Illustrasjon nr. 17: Ulykkessituasjonen de siste 10 år (siden 01.01.2011). Politiregistrerte ulykker med
personskade.

I «rimelig nærhet» til det planområdet har det skjedd tre trafikkulykker de siste 10 årene. AIie
disse skjedde i krysset Prof. Smiths alle x Arboalleen. Av disse var en påkjøring bakfra (bil og
moped), en påkjørt fotgjenger som krysset vegbanen og ytterligere en påkjørsel bakfra (to
personbiler).
I lokalt vegnett (Skogliveien og tilliggende vegnett) er det registrert en ulykke, vest for Rødgata
de siste 10 årene. Dette var en velteulykke med moped.

Det er ingen forhold som tilsier at ulykkessituasjonen er spesielt vanskelig i dette området,
snarere tvert imot. Utviklingen over tid viser at det her som ellers i Norge har vært en betydelig
reduksjon i antall ulykker de siste 10 årene. Dette gjelder spesielt i professor Smiths alle.
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3.4.3  Oppsummering av trafikksituasjonen 
Trafikkveksten som ble anslått i 2005/2006 har ikke slått til. Trafikkmengden har over lang tid 
vært nokså stabil, men har de senere årene gått noe ned. Dette gjelder også årene før 
koronapandemien. Trafikkmengden i dag er derfor noe lavere enn tidligere, og betydelig lavere 
enn prognosene fra 2005/2006 tilsa. 

Ulykkessituasjonen de siste 10 årene viser få ulykker og en stabil situasjon uten behov for 
spesielle tiltak. 

Ifølge Trafikksikkerhetsplanen skal barneskoleelever i Drammen kunne gå eller sykle til skolen, 
noe det ligger godt til rette for i planforslaget. Kort avstand, oversiktlig veisystem og snarveier 
bidrar til trafikksikker skolevei. 
 
Planområdet ligger med 5 minutter gangavstand til kollektivtrafikk (bussholdeplass Gulskogen 
skole/Professor Smiths Allé) og 10 minutter gangavstand til Gulskogen stasjon. 
 
I Gulskogen bydel er trafikkbelastningen størst i Professor Smiths allé, Baker Thoens allé og 
Nedre Eiker vei. I Professor Smiths allé er ca 40% av trafikken i morgenrushet 
gjennomgangstrafikk, viser trafikktellinger.  
 
Den bydels-interne trafikken er relativt beskjeden både om morgenen og om ettermiddagen 
(henholdsvis 4 % og 7 %). 

Trafikkstrømmen som kommer utenfra bydelen og har målpunkt inne i bydelen (inn-trafikk) og 
trafikkstrømmen som har startpunkt inne i bydelen og målpunkt utenfor bydelen (ut-trafikk) er 
begge relativt store både morgen og ettermiddag. Inn-strømmen er størst om morgenen, ut-
strømmen er størst om ettermiddagen. 

Trafikkstrømmen som hverken har start- eller målpunkt i bydelen, gjennomgangstrafikken, 
utgjør 41 % av totaltrafikken i morgenrushet og 35 % i ettermiddagsrushet. 

Det vil samtidig si at 59 % av trafikken som ble registrert i Professor Smiths allé i morgenrushet 
og 65 % av trafikken som ble registrert i ettermiddagsrushet er trafikk som har start- og/eller 
målpunkt i bydelen (interntrafikk, inn-trafikk og ut-trafikk). 

Gulskogen bydel har flere målpunkter som trekker til seg reiser, både arbeidsplasser og 
handelstilbud. Av disse er Gulskogen Senter det største enkeltmålpunktet. 

Konsekvenser 

I trafikkanalysen fra 2006 prognostiserte man en trafikkvekst på 440 biler, basert på 5 bilturer pr 
boenhet. Det planforslaget som foreligger nå inneholder nærmere detaljer om boligenes 
størrelse, og det er også kommet grunnlagstall som gir bedre tallmateriale for å prognostisere 
trafikk fra ulike boenheter (bl.a. PROSAM-rapport nr 137 Turproduksjon for boliger i Oslo og 
Akershus) som antas å ha en viss relevans også for Drammen. Fordeling av boliger etter 
størrelse, og med beregnet turproduksjon er vist i tabellen under. Turgenereringen er basert på 
områder av middels tetthet/urbant og en avstand på 3 – 4 km fra sentrum. 

3.4.3 Oppsummering av trafikksituasjonen
Trafikkveksten som ble anslått i 2005/2006 har ikke slått til. Trafikkmengden har over lang tid
vært nokså stabil, men har de senere årene gått noe ned. Dette gjelder også årene før
koronapandemien. Trafikkmengden i dag er derfor noe lavere enn tidligere, og betydelig lavere
enn prognosene fra 2005/2006 tilsa.

Ulykkessituasjonen de siste 10 årene viser få ulykker og en stabil situasjon uten behov for
spesielle tiltak.

Ifølge Trafikksikkerhetsplanen skal barneskoleelever i Drammen kunne gå eller sykle til skolen,
noe det ligger godt til rette for i planforslaget. Kort avstand, oversiktlig veisystem og snarveier
bidrar til trafikksikker skolevei.

Planområdet ligger med 5 minutter gangavstand til kollektivtrafikk (bussholdeplass Gulskogen
skole/Professor Smiths Alle) og 10 minutter gangavstand til Gulskogen stasjon.

I Gulskogen bydel er trafikkbelastningen storst i Professor Smiths alle, Baker Thoens alle og
Nedre Eiker vei. I Professor Smiths alle er ca 40% av trafikken i morgenrushet
gjennomgangstrafikk, viser trafikktellinger.

Den bydels-interne trafikken er relativt beskjeden både om morgenen og om ettermiddagen
(henholdsvis 4 % og 7 %).

Trafikkstrømmen som kommer utenfra bydelen og har målpunkt inne i bydelen (inn-trafikk) og
trafikkstrømmen som har startpunkt inne i bydelen og målpunkt utenfor bydelen (ut-trafikk) er
begge relativt store både morgen og ettermiddag. Inn-strømmen er størst om morgenen, ut-
strømmen er størst om ettermiddagen.

Trafikkstrømmen som hverken har start- eller målpunkt i bydelen, gjennomgangstrafikken,
utgjør 41 % av totaltrafikken i morgenrushet og 35 % i ettermiddagsrushet.

Det vil samtidig si at 59 % av trafikken som ble registrert i Professor Smiths alle i morgenrushet
og 65 % av trafikken som ble registrert i ettermiddagsrushet er trafikk som har start- og/eller
målpunkt i bydelen (interntrafikk, inn-trafikk og ut-trafikk).

Gulskogen bydel har flere målpunkter som trekker til seg reiser, både arbeidsplasser og
handelstilbud. Av disse er Gulskogen Senter det største enkeltmålpunktet.

Konsekvenser

I trafikkanalysen fra 2006 prognostiserte man en trafikkvekst på 440 biler, basert på 5 bilturer pr
boenhet. Det planforslaget som foreligger nå inneholder nærmere detaljer om boligenes
størrelse, og det er også kommet grunnlagstall som gir bedre tallmateriale for å prognostisere
trafikk fra ulike boenheter (bl.a. PROSAM-rapport nr 137 Turproduksjon for boliger i Oslo og
Akershus) som antas å ha en viss relevans også for Drammen. Fordeling av boliger etter
størrelse, og med beregnet turproduksjon er vist i tabellen under. Turgenereringen er basert på
områder av middels tetthet/urbant og en avstand på 3 - 4 km fra sentrum.
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Illustrasjon nr. 18: Turgenerering pr. boenhet 

Beregningen over viser at det nå er grunn til å tro at omsøkte utbygging vil generere vesentlig 
færre biler enn det man trodde i 2006. Dette både fordi utbyggingen blir mindre, leilighetene 
gjennomsnittlig blir mindre og nye erfaringstall tilsier lavere trafikk enn før. Samtidig har også 
trafikken i området for øvrig gått ned, også nominelt siden 2006. Det beregnes at 75 leiligheter 
nå vil generere en trafikk på 305 bilturer. 

Av den beregnede trafikkveksten i ÅDT på 305 biler antas ingen veger å få over 200 flere biler i 
døgnet, eller tilsvarende ca 30 flere biler i makstime. Dette kan være godt merkbart på veger 
med meget liten trafikk i dag, men har ingen praktisk betydning for kapasitet og trafikksikkerhet i 
det nærliggende vegnettet.  

Trafikkens fordeling ut på vegnettet vises i figurene under. 

 

 

Illustrasjon nr. 19: Trafikkmengder i 2019, før corona (blå tall) og endring etter utbygging (røde tall).                        
ÅDT (døgntrafikk) 
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Illustrasjon nr. 18: Turgenerering pr. boenhet

Beregningen over viser at det nå er grunn til å tro at omsøkte utbygging vil generere vesentlig
færre biler enn det man trodde i 2006. Dette både fordi utbyggingen blir mindre, leilighetene
gjennomsnittlig blir mindre og nye erfaringstall tilsier lavere trafikk enn før. Samtidig har også
trafikken i området for øvrig gått ned, også nominelt siden 2006. Det beregnes at 75 leiligheter
nå vil generere en trafikk på 305 bilturer.

Av den beregnede trafikkveksten i ÅDT på 305 biler antas ingen veger å få over 200 flere biler i
døgnet, eller tilsvarende ca 30 flere biler i makstime. Dette kan være godt merkbart på veger
med meget liten trafikk i dag, men har ingen praktisk betydning for kapasitet og trafikksikkerhet i
det nærliggende vegnettet.

Trafikkens fordeling ut på vegnettet vises i figurene under.
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Illustrasjon nr. 19: Trafikkmengder i 2019, før corona (blå tall) og endring etter utbygging (røde tall).
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Illustrasjon nr. 20: Trafikkmengder i 2019 før corona (blå tall) og endring etter utbygging (røde tall). 
Makstimetrafikk.  

Planforslaget utgjør en trafikkvekst på 2,6 % av trafikken i Professor Smiths allé før nedgangen 
som følge av corona inntrådte. Samtidig har trafikken her gått ned fra 2006 til i dag. 

Mertrafikk inn i Konnerudgata vil være svært liten. Trafikkutviklingen de siste 10 årene der har 
vært svært stabil, ca 11.000 biler i ÅDT uten særlig variasjon. Tall fra Statens vegvesens faste 
tellepunkt i Konnerdgata viser ubetydelig utvikling fra 11.200 i 2008 til 11.000 i 2019, deretter en 
coronarelatert nedgang til 9.500 i 2020. Planforslaget sitt bidrag her vil være mindre enn 
årsvariasjonen, sannsynligvis under 100 biler i døgnet. Dette utgjør i så fall mindre enn 0,8% av 
trafikken nederst i Konnerudgata. 

I Rambølls trafikkvurderinger til planforslaget for Vintergata11-15, Prof. Smiths allé 46-50, med 
230 boenheter som p.t. er under oppføring, ble det konkludert med følgende: 
 
«En utbygging av Sundland Hageby vil gi en økning på 365 bilturer/døgn i forhold til 
eksisterende arealbruk. Økningen innebærer en marginal trafikkvekst i Professor Smiths allé og 
en begrenset trafikkvekst på rundt 20 % for Sundlandsveien og Arboalléen, mens Vintergata får 
en tredobling i trafikkvolum, men fra et veldig lavt utgangspunkt». 
 
«Både den relativt lave totale trafikkveksten og fordelingen utover veinettet innebærer at 
trafikken 
fra Sundland Hageby vil ha begrenset effekt på områdets trafikkflyt og veikapasitet. 
Trafikkøkninger på hovedveinettet er også lav i forhold til antatt trafikkøkning som følge av 
planlagt utbygging på Sundland og generell befolkningsvekst i Drammen. 
Da hovedadkomsten for beboere i Sundland Hageby vil være via Professor Smiths allé vil de i 
mindre grad bidra til, eller bli berørt av, eksiterende trafikkavviklingsproblematikk i Baker Thoens 
allé forbi Gulskogen senteret. Ved åpningen av forbindelsen mellom Sundlandsveien og 
Tilfartsveg Vest, vil dette bli hovedadkomst for beboere i Sundland Hageby». 
 
«Det må allikevel sies at trafikkavviklingssituasjonen i Gulskogenområdet er tidvis presset i 
dagens situasjon og at enhver økning i trafikk vil kunne forverre denne situasjonen. På den 
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Illustrasjon nr. 20: Trafikkmengder i 2019 før corona (blå tall) og endring etter utbygging (røde tall).
Makstimetrafikk.

Planforslaget utgjør en trafikkvekst på 2,6 % av trafikken i Professor Smiths alle før nedgangen
som følge av corona inntrådte. Samtidig har trafikken her gått ned fra 2006 til i dag.

Mertrafikk inn i Konnerudgata vil være svært liten. Trafikkutviklingen de siste 10 årene der har
vært svært stabil, ca 11.000 biler i ÅDT uten særlig variasjon. Tall fra Statens vegvesens faste
tellepunkt i Konnerdgata viser ubetydelig utvikling fra 11.200 i 2008 til 11.000 i 2019, deretter en
coronarelatert nedgang til 9.500 i 2020. Planforslaget sitt bidrag her vil være mindre enn
årsvariasjonen, sannsynligvis under 100 biler i døgnet. Dette utgjør i så fall mindre enn 0,8% av
trafikken nederst i Konnerudgata.

I Rambølls trafikkvurderinger til planforslaget for Vintergata11-15, Prof. Smiths alle 46-50, med
230 boenheter som p.t. er under oppføring, ble det konkludert med følgende:

«En utbygging av Sund/and Hageby vil gi en økning på 365 bilturer/døgn i forhold til
eksisterende area/bruk. Økningen innebærer en marginal trafikkvekst i Professor Smiths alle og
en begrenset trafikkvekst på rundt 20 % for Sundlandsveien og Arboalleen, mens Vintergata får
en tredobling i trafikkvolum, men fra et veldig lavt utgangspunkt».

«Både den relativt lave totale trafikkveksten og fordelingen utover veinettet innebærer at
trafikken
fra Sund/and Hageby vil ha begrenset effekt på områdets trafikkflyt og veikapasitet.
Trafikkøkninger på hovedveinettet er også lav i forhold til antatt trafikkøkning som følge av
planlagt utbygging på Sund/and og generell befolkningsvekst i Drammen.
Da hovedadkomsten for beboere i Sund/and Hageby vil være via Professor Smiths alle vil de i
mindre grad bidra til, eller bli berørt av, eksiterende trafikkavviklingsproblematikk i Baker Thoens
alle forbi Gulskogen senteret. Ved åpningen av forbindelsen mellom Sundlandsveien og
Tilfartsveg Vest, vil dette bli hovedadkomst for beboere i Sund/and Hageby».

«Det må allikevel sies at trafikkavviklingssituasjonen i Gulskogenområdet er tidvis presset i
dagens situasjon og at enhver økning i trafikk vil kunne forverre denne situasjonen. På den
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annen side, vil Sundland Hageby skape et trafikkarbeid som er kun en brøkdel av det Sundland 
transformasjonsområde og Gulskogen senteret (nå og i fremtiden) vil skape». 
 
Det er verdt å merke seg at Sundlandutbyggingen er langt tettere enn planforslaget for Kikkut 
Terrasse, med lavere p-dekning og i kortere avstand til kollektivtrafikk, Gulskogen stasjon og 
forretninger (Gulskogen senter) osv. Trafikkanalysen for Sundland kan derfor ikke 
sammenlignes direkte med beregning av trafikk fra planområdet Kikkut Terrasse som har en 
beregnet biltrafikkmengde pr leilighet som er mye større enn Sundland. Til tross for det gir 
Sundlandutbyggingens fase 1 ca 2.000 bilturer og Vintergata 1.120 bilturer. Dette kan 
sammenlignes mot planforslagets 305 bilturer til/fra Kikkut Terrasse. Dette synliggjør med all 
mulig tydelighet hvor liten konsekvens planforslaget har på vegnettet i nærområdet, 
sammenlignet med Sundlandutbyggingen og Vintergata. 
 
Samlet vil planforslaget ha svært begrensede trafikale konsekvenser, og mindre enn tidligere 
beregnet. 
 
Nye Kikkut Terrasse er i samsvar med regjeringens definisjon av nullvekstmålet: 

«I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy reduseres gjennom effektiv 
arealbruk og at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange». 

Målformuleringen er tydelig på hvilke hensyn som ligger til grunn, og trekker inn effektiv arealbruk 
som virkemiddel samtidig som målet om nullvekst i persontransport med bil videreføres. 

Nye Kikkut Terrasse er med sin beliggenhet et bidrag for kommunen til å nå 0-vekst målet i 
biltrafikken. Boligene vil ha en sentral beliggenhet, som sammen med prosjektets klare miljøprofil 
og løsningsvalg, vil søke å inspirere beboerne til å foretrekke å gå/sykle fremfor å bruke privatbil 
i det daglige.  

Gjennom kommunens parkeringsstrategi 2018 (vedlegg 13) kan prosjektet halvere antall 
parkeringsplasser (fra 150 til 75 plasser). Dette vil redusere biltrafikken til og fra eiendommen 
vesentlig. 
 
Bruk av sykkel har generelt vokst siden 2007, betydelig mer de siste årene, og har etter hvert 
erstattet den daglige bilkjøringen for et stort antall innbyggere. Prosjektet vektlegger derfor å 
utvikle attraktive, lett tilgjengelige sykkelparkeringer med ladestasjoner og felles verksted som 
skal inspirere beboerne til å velge sykkel fremfor bil.  

Prosjektet knytter seg til eksisterende gangveier/stier som går på tvers av kjøreveiene i området 
og gir trygg skolevei og kort avstand til kollektivtrafikk, skole og forretninger. 

Det vil bli vurdert ulike valg som kan fremme bruk av el-bil og bildeling i tråd med nyeste kunnskap 
rundt mobilitet i sentrumsnære områder. Dette er en trend som stadig finner nye løsninger. 

3.5 Teknisk infrastruktur 
Dagens situasjon  

Veinettet i området er godt utbygget og oversiktlig. Trafikkbelastningen på nærveiene 
(Skogliveien og Bjørkelia med øvrige veier mellom planområdet og Professor Smiths allé) er lav.  

Professor Smiths allé fungerer som hovedvei gjennom bydel Gulskogen og er til tider belastet 
med gjennomgangstrafikk og trafikk til og fra arbeidsplasser samt Gulskogen Senter, spesielt i 
rush-tiden. 

 

annen side, vil Sund/and Hageby skape et trafikkarbeid som er kun en brøkdel av det Sund/and
transformasjonsområde og Gulskogen senteret (nå og i fremtiden) vil skape».
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Terrasse, med lavere p-dekning og i kortere avstand til kollektivtrafikk, Gulskogen stasjon og
forretninger (Gulskogen senter) osv. Trafikkanalysen for Sundland kan derfor ikke
sammenlignes direkte med beregning av trafikk fra planområdet Kikkut Terrasse som har en
beregnet biltrafikkmengde pr leilighet som er mye større enn Sundland. Til tross for det gir
Sundlandutbyggingens fase 1 ca 2.000 bilturer og Vintergata 1.120 bilturer. Dette kan
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Målformuleringen er tydelig på hvilke hensyn som ligger til grunn, og trekker inn effektiv arealbruk
som virkemiddel samtidig som målet om nullvekst i persontransport med bil videreføres.
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biltrafikken. Boligene vil ha en sentral beliggenhet, som sammen med prosjektets klare miljøprofil
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vesentlig.
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erstattet den daglige bilkjøringen for et stort antall innbyggere. Prosjektet vektlegger derfor å
utvikle attraktive, lett tilgjengelige sykkelparkeringer med ladestasjoner og felles verksted som
skal inspirere beboerne til å velge sykkel fremfor bil.

Prosjektet knytter seg til eksisterende gangveier/stier som går på tvers av kjøreveiene i området
og gir trygg skolevei og kort avstand til kollektivtrafikk, skole og forretninger.

Det vil bli vurdert ulike valg som kan fremme bruk av el-bil og bildeling i tråd med nyeste kunnskap
rundt mobilitet i sentrumsnære områder. Dette er en trend som stadig finner nye løsninger.

3.5 Teknisk infrastruktur
Dagens situasjon

Veinettet i området er godt utbygget og oversiktlig. Trafikkbelastningen på nærveiene
(Skogliveien og Bjorkelia med ovrige veier mellom planomrädet og Professor Smiths alle) er lav.

Professor Smiths alle fungerer som hovedvei gjennom bydel Gulskogen og er til tider belastet
med gjennomgangstrafikk og trafikk til og fra arbeidsplasser samt Gulskogen Senter, spesielt i
rush-tiden.
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Konsekvenser 

Slik trafikkvurderingene konkluderer, vil beregnet mertrafikk på eksisterende veisystem som 
følge av en utbygging av Kikkut Terrasse ikke være av betydning og knapt merkbar. Samlet vil 
planforslaget ha svært begrensede trafikale konsekvenser, og mindre enn tidligere beregnet (se 
foregående avsnitt). 

3.6  Barn og unges interesser 
Ettersom eiendommen ikke har vært bebodd på 20 år har barn og ungdom i nærområdet 
benyttet deler av området til lek og fritid. Foreldre i nabolaget har nylig bygget en lekeplass for 
barn med diverse lekeapparater og trehytte innenfor den private eiendommen og planområdet. 

Før de nye boligene kan tas i bruk er det krav til at det etableres en ball- og lekeplass på 
Kikkutsletta på planområdets sørlige del. Det kan være en løsning at foreldre i nabolaget 
samtidig oppretter en tilsvarende lekeplass med lekeapparater og trehytte i skogen utenfor 
planområdet og på kommunens eiendom. Det synes naturlig at foreldrene innhenter grunneiers 
(kommunen) aksept før dette eventuelt finner sted. 

Med direkte forbindelse til store naturområder og med kort avstand til offentlig infrastruktur og et 
urbant miljø, sikrer planforslaget rask etablering av et godt og variert bomiljø med gode 
oppvekstvilkår for barn og unge.  

3.7  Folkehelse  
Planforslaget vil gjøre det mulig å gjennomføre reguleringsplanens intensjoner om å etablere et 
godt og naturnært bomiljø med gode bokvaliteter, generøse utearealer for barn og unge, 
forbedret tilgang til friområder og kultivering av grønnstruktur med bekkedrag og 
kantvegetasjon. 
 

3.8  Risiko- og sårbarhet 
En oppsummering av risikoanalysen viser følgende konklusjoner: 

 
› Høy risiko (rødt): 0 hendelser 
› Middels risiko (gult): 1 hendelser 

› Lav risiko (grønt): 8 hendelser 
 

Kommentarer og mulige avbøtende tiltak til hendelsene som har kommet ut med lav 
middels risiko (gult) er som følger: 
• Hendelse 5  - radon 
• Hendelse 7  - nedbør  
• Hendelse 9 - sårbar fauna 
• Hendelse 28 - støv og støy; trafikk 
• Hendelse 43 - ulykke i av-/påkjørsler 
• Hendelse 44 - ulykke 

 gående/syklende 
• Hendelse 49 - naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 
• Hendelse 51 - trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 
• Hendelse 53 - skog- og lyngbrann, nærhet til store friområder 

Hendelsene vil bli fulgt opp med avbøtende tiltak i 
byggesak. 
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3.9  Økonomiske konsekvenser 
Planadministrasjonens tekst 

3.10  Juridiske forhold 
Planadministrasjonens tekst 

4 Forhold som sikres i plankart og 
reguleringsbestemmelser 

Hensikten med planforslaget er å frafalle rekkefølgekravene under pkt. 2.1.1 og pkt. 2.1.2 fra 
gjeldende reguleringsplans bestemmelser slik at utbygging av området kan gjennomføres.  

Risiko og sårbarhet  
Radongass:   Tiltak er sikret gjennom gjeldende planbestemmelser pkt. 2.3.11 

Nedbør:  Tiltak er sikret gjennom gjeldende planbestemmelser pkt. 2.2.1 

Sårbar fauna: Tiltak er sikret gjennom gjeldende planbestemmelser pkt. 3.3.2 

Støv og støy fra trafikk: Tiltak er sikret gjennom gj. planbestemmelser pkt. 2.3.6 og 2.3.12 

Ulykke i av-/påkjørsler: Tiltak er sikret gjennom gj. planbestemmelser pkt. 2.1 Rekkefølgekrav 

Ulykke med gående/syklende: Tiltak er sikret gjennom gj. planbestemmelser pkt. 2.1 
Rekkefølgekrav 

Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare: Tiltak sikret gjennom TEK 17 § 8-3, 
veiledning til tredje ledd. 

Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring: Tiltak er sikret gjennom gj. planbestemmelser pkt. 2.1 
Rekkefølgekrav. 

Skog- og lyngbrann: Slukkevann er ivaretatt gjennom vannforsyningen. 

5 Forslagsstillers argumentasjon 
5.1 Forslagsstillers faglige begrunnelse 
Forslag til endring av reguleringsplan for Kikkut Terrasse skal sikre at utbyggingen av 
planområdet kan gjennomføres uten å være betinget av en etablering av Tilfartsvei vest del 1.  
 
Vurderingen blir om en frafallelse av rekkefølgekravene medfører uønskede eller uheldige 
konsekvenser (trafikkøkning/trafikkulykker), eller om planendringen vil føre til en ønsket utvikling 
(fortetting i sentrumsnært område, naturnære familieboliger) i tråd med overordnede føringer. 
 
Planbeskrivelsen henviser til trafikkvurdering utarbeidet for dette planforslaget spesielt, men 
også til flere andre trafikkvurderinger gjort over tid for nyere reguleringsplaner tilhørende samme 
veisystem og generelle trafikktellinger. Tallmaterialet som ligger til grunn for vurderingene som 
er gjort har forankring i kommunens egen oversikt over trafikkforholdene, med spesiell vekt på 
trafikken i Professor Smiths allé. 
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Samtlige vurderinger kommer til at det eksisterende veinettet i området bydel Gulskogen til tider 
er belastet, men at det likevel er god nok kapasitet til å ta opp nåværende og fremtidig beregnet 
trafikk. I motsetning til tidligere vurderinger (2007) viser det seg at trafikkmengden ikke har økt 
som forventet. Samtidig er det også fremhevet at det aktuelle veinettet er oversiktlig og 
trafikksikkert. Dette sett i en nasjonal sammenheng. Kommunens sterke satsning på sykkelbruk 
forventes å påvirke til en reduksjon i den daglige bilbruken i sentrumsnære områder. Professor 
Smiths allé er en del av det fremtidige sykkelveinettet. 
 
At beboere i bydel Gulskogen reagerer på til tider stor trafikkbelastning og kødannelse har flere 
faktorer som ligger utenfor konsekvensene fra dette planforslaget. Trafikkvurderingene 
beskriver tydelig at det er tilreisende og gjennomgangstrafikk som først og fremst er årsak. 
Fagfolk har vurdert at mertrafikken som følge av dette planforslaget ikke vil være merkbar. 
 
Planforslaget sikrer oppgradering av Bjørkelia med fortau fra Skogliveien, opparbeidelse av ball-
løkke på Kikkut-sletta og ny turvei fra Skogliveien opp til friområde Strømsåsen. Dette er tiltak 
som kommer alle til gode. 
 
Forslaget fører til at den fraflyttede boligen på eiendommen/området blir revet og en uavklart 
tilstand kan avsluttes når de nye boligene blir oppført. 
 
Forslagsstiller har forståelse og for at beboere i umiddelbar nærhet vil bli belastet i en 
anleggsperiode og har respekt for at endringer kan oppleves negativt. Imidlertid har 
forslagsstiller målsetting og klare forventninger til at planforslaget samlet vil tilføre omgivelsene 
en fornyelse som vil bidra til økt attraktivitet. Både nåværende og tilkommende beboere i 
området har like stort behov for trivsel og godt fungerende omgivelser, noe som setter krav til 
standard og endelig resultat. I dette ligger det behov for å skape gode uteområder og glidende 
overganger til nabolag og omgivelser.    
 
Endringsforslaget vil ikke påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, vil ikke gå utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 
 

 
 
Illustrasjon nr. 21: Skisse til fremtidig bebyggelse – mulighetsstudie 
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