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BEKKELANGS
Parallelloppdrag for Sykehusområdet i Drammen
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BEKKELANGS – PÅ BRAGERNES
Det tidligere sykehusområdet utvikles til en kompakt og blågrønn 
bydel med origo ved Kanalplassen og busstoppet. Naturkorridorer 
med attraktive gang- og sykkeltraseer følger bekkene, og samles 
ved bekkemøtet rett nord for knutepunktet. Fortetting, funksjons-
blanding, varierte boligtyper og nye opplevelser tilrettelegger for 
mangfold og en aktiv hverdag. Det nye helseknutepunktet inte-
greres i bystrukturen.

KOMLETTERING AV SENTRUM
Hensikten med parallelloppdraget for sykehusområdet på Bragernes er å ut-
forske et bredt spekter av muligheter for utvikling og etterbruk av området. 
Parallelloppdraget har høye ambisjoner om klimavennlig byutvikling. Vårt 
team har blitt tildelt innfallsvinkelen som omhandler komplettering av sen-
trum. Dette er ikke et eget tema i besvarelsen, men har fungert som en «filter» 
eller en «fargelegging» av besvarelsen. Hovedspørsmålsstillingen er lik for alle 
teamene i parallelloppdraget.

BRAGERNES
Bragernes har en langstrakt byplan bestående av kvartaler av variert stør-
relse og form (rutenettplanen). Antall og areal gjør at kvartalene skaper 
en forholdsvis homogen byplan, som naturligvis utfordres av den konstante 
fornyelsen og byutviklingen som skjer i Drammen i dag – og i fremtiden. Pla-
nområdet ligger i vestre del av rutenettplanen, og er dominert av institusjons-
bebyggelse. Vest for planområdet overtar småhusbebyggelsen med gamle 
innfartsveier og villaveier fra 1900-tallet.

RENESSANSEN FOR DEN NORSKE BYKULTUREN
Det er 100 byer og 900 tettsteder i Norge. Drammen er den femte største 
byen med 117 510 innbyggere. Bykulturen er truet på grunn blant annet på 
grunn av privatbilisme og utflytende arealbruk. Vårt byplangrep skal vid-
ereutvikle bykulturen i Drammen. Sentrumskjernen i byen forsterkes ved at 
Hamborgstrøm utvikles til en sentrumsbydel, der man kan gå og sykle til «alt». 
Nærheten til bussholdeplassen og Drammen stasjon gjør også til man slipper 
å eie bil. Det skal være attraktivt for drammensere å bo på Bragernes og å 
bo i Drammen sentrum.

FOLKEHELSE - GÅ OG VÆR GLAD
Folkehelse er et overordnet tema som omfatter både sosial og miljømessig 
bærekraft. Vi er skapt til å gå, ikke sitte krumbøyd foran datamaskinene eller 
telefonene. Allerede ved halvtimes rask gange oppnås stor helseeffekt. Den 
gangvennlige byen er helsebringende ved at det er korte avstander til alt. Vi 
har derfor vært opptatt av å lage en finmasket byvev, bygd på det eksister-
ende gatenettet, som inviterer og oppfordrer oss til å gå og sykle. Dobbelt så 
brede, beplanta fortau gir prioritet til de gående. Helseknutepunktet og den 
nye bydelen Hamborgstrøm er bygd rundt dagens bussholdeplass i Hauges 
gate, sentralt plassert mot Parken og ikke langt unna Bragernes torg.

GEOHISTORIE
Vi har tatt utgangspunkt i stedets logikk som premiss for byplangrepet for 
sykehusområdet, ved å bringe grunnleggende fag som geografi, hydrologi 
og historie inn i prosjektet.

Geografi
• Vassdragene er stedets logikk og geografi ved at de beskriver lavpunk-

tene i landskapet. 
• Vassdragene binder sammen Marka og Drammenselva ved å åpne bek-

kene, beplante breddene og anlegge turveier gjennom byggesonen.

Hydrologi
• Det rennende, reine vannet i bekkene introduserer blågrønne, vakre og 

levende strukturer i prosjektene. Det reine vannet vil umiddelbart bli leve-
områder for planter og dyr, og rekreasjonsområder for folk.

Historie
• Gatene er byens eldste kulturminner og historiefortellere. De får alle hov-

edrolle i prosjektet, og utformes på fotgjengernes og syklistenes premisser

SENTRUMSREKTANGLET – MED DRAMMENSELVA I MIDTEN
Drammen sentrum; oppstrøms fra Bragernes torg, oppleves å strekke seg opp 
til byparken Drammen park på Bragernes-siden; og fra Drammen stasjon/ 
Strømsø torg til Grønland på Strømsø-siden. Gangbroen Ypsilon binder Dram-
men park og Grønland sammen. Sentrumsvandringen danner et «sentrums-
rektangel», med Drammenselvas vannspeil som blått midtpunkt. Bragernes 
torg, Drammen stasjon/ Strømsø torg og Grønland er allerede tydelige mål-
punkter. Drammen park og sykehusområdet har ikke tilsvarende styrke som 
målpunkt i byen, og det mangler i dag et hjørne i sentrumsrektanglet.

Drammen park fungerte tidligere i større grad som en «folkepark» med 
servering og konserter. De siste tiårene har det vært stillere i parken, men på 
2000-tallet er opprustingen i gang. Det er bygget lekeplass, aktivitetspark og 
treningsanlegg for både små barn og ungdom. Parken har også musikkpa-
viljong, fontene og toaletter, og en ny avdeling i parken for den godt voksne 
delen av befolkningen er under etablering. Drammen park har mange gam-
le, flotte edelløvtrær.

FRA SYKDOM – TIL LIVSGLEDE
Vi foreslår å bygge videre på den positive utviklingen i parken. Vi etablerer et 
nytt «sentrumshjørne» vis-a-vis parken, ved bussholdeplassen og det nye mo-
bilitetspunktet ved Hauges gate. Dette blir «brennpunkt» og origo i bydelen. 
Her møtes ulike generasjoner i et nytt «Livsgledehus» ved Kanalplassen; som 
er et helseknutepunkt kombinert med andre offentlige og private/kommer-
sielle sentrumsfunksjoner. Livsgledehuset vil også inneholde restaurant (med 
uteservering på bra dager), kafé, matbutikk, helse og pleie, servicefunksjon-
er, fleksible møteplasser, barnehage og nytt hotell; samt lokaler for byens 
ildsjeler og organisasjoner. I tillegg kommer boliger for eldre, studenter og 
alternative boformer. Dette suppleres av varierte boligtypologier i planområ-
det for øvrig.

SAMLE – IKKE SPRE
Livsgledehuset består av flere bygninger og funksjoner, samlet rundt en felles 
uteplass, «Kanalplassen». Her samles også de gjenåpnede bekkene fra Dram-
mensmarka i dammen ved bekkemøtet, før de ledes gjennom Kanalplas-
sen og videre til Drammen park og Drammenselva. Den friskmeldte «Ku-
dalsbekken» blir et symbol for helsebydelen Hamborgstrøm. Drammens nye 
blågrønne korridor med turstier fra marka til elva følger bekken og svinger seg 
ned til Kanalplassen, mobilitetspunktet og Drammen park. Den blågrønne 
korridoren for folk, planter og dyr blir «vår tids branngate» i Drammens byplan. 

4 STRATEGIER
Mulighetsstudiet er inndelt i fire deltema, eller fire strategier. Vi foreslår et eller 
flere forbildeprosjekter innen de fire strategiene.

Fotgjengerbyen
Drammen er en by det er godt å gå i. Det skal være attraktivt å gå, sykle 
og bruke kollektiv-trafikk. Forbindelser nord-syd og øst-vest vektlegges. For-
tauene er byens viktigste byrom. Aktuelt forbildeprosjekt: 28 dekar nye fortau 
og nye  mobilitetspunkter.

Den blå byen 
Drammenselva, bekker og parker binder byen sammen. Vi jobber for frodige 
parkdrag fra Ypsilon til Spiralen. Parkdraget med en friskmeldt Kudalsbekk er 
vår tids «branngate». Aktuelt forbildeprosjekt: Bekkeåpning og etablering av 
Kanalplassen med Helsekanalen.

0-100+ byen 
Bykultur utvikler gode naboskap og fellesskap mellom generasjonene. Op-
plevelsesrike omgivelser og et «livsgledehus» blander alders- og brukergrup-
per fra 0–100 år. Aktuelle forbildeprosjekter: Livsgledehuset (også innen ma-
terial- og energibruk) og Bekkeparken.

En realiserbar by 
Omfatter både økonomi/finansiering og gjennomførbarhet. Infrastrukturen i 
planområdet er foreldet. Modernisering er en forutsetning for å lykkes med 
utviklingen av området. Aktuelt forbildeprosjekt: Modernisering av infrastruk-
turen i området.

?

Bekkelangs på Bragernes

Sentrumsrektanglet - med Drammenselva i midten Fra Bragernes torg, via Strømsø torg og Grønland til et nytt sen-
trumshjørne ved Parken, Kanalplassen og Livsgledehuset

Dagens gatenett og manglende forbindelser i området

Modellbilde sett fra sør med blågrønn korridor fra elva til Drammensmarka

Modellbilde sett fra nord
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Livsgledehuset og Helsekanalen sett fra bussholdeplassen
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Fotgjengerbyen
MOBILITET
Drammen har som mål at byen skal vokse uten at det blir vekst i personbil-
trafikken. Da er det behov for nye grep som bidrar til mindre bilbruk og at 
flere i stedet velger å gå, sykle og reise kollektivt. Kommunen ønsker samtidig 
å legge til rette for et mangfold av boliger, som er rimelige og som er attrak-
tive for barnefamilier. Da må de trafikale forhold være trygge for barn, bolig-
er må skjermes for støy og luftforurensning.

Drammensernes reisevaner er i dag preget av mye bilbruk, men dette er i en-
dring. Fra 2014-2018 har andel husholdninger uten tilgang til bil økt med 50%, 
fra 8 til 12% (Kilde; Nasjonal reisevaneundersøkelse 2019). I Drammen er det 
husholdninger i sentrum som har lavest bilhold. Vi tror utviklingen de siste 4 år 
bare er begynnelsen på en utvikling som etter hvert vil nærme seg Oslo-nivå. 
I Oslo har over 50% av husholdningene i sentrum ikke egen bil. 

Parkeringskrav til boliger påvirker både bilholdet, de trafikale forhold i om-
rådet og kostnad for boliger. Vi mener at det er rom for å fravike Drammen 
kommunes eksisterende parkeringskrav for sykehusområdet. Samtidig tror vi 
at felles parkeringsanlegg i utkanten av sykehusområdet vil gi bedre trafikale 
forhold for beboere i området. Fellesanlegg gir dessuten stordriftsfordeler – 
det totale antallet parkeringsplasser kan reduseres gjennom sambruk.

Mobilitetsløsninger i sykehusområdet vil kunne komplettere tilbudet ellers i 
sentrum når det gjelder mobilitet og bilhold og samtidig gi høy attraktivitet 
for barnefamilier.

5 KM GATER OG 28 DEKAR NYE FORTAU
Gatenettet er historisk interessant, siden veier og gater ofte er de eldste, byg-
de strukturene i bygd og by. De gamle gateløpene er kulturhistorie. Ombyg-
ging av gateprofil på bilens premisser til gater med brede fortau på fotgjen-
gernes og syklistenes premisser er avgjørende for en bærekraftig bykultur. 
Fortauet er byens viktigste byrom, siden man bruker fortauet hele døgnet 
gjennom hele året. Vår plan viser nesten 28,5 dekar (28.500 m2) med nye 
fortau, som vil være en scene for bykulturen og en premiss for folkehelsa.

FOLKEHELSE: Å GÅ
Den gangvennlige byen er helsebringende ved at det er korte avstander til 
alt. Vi har derfor vært opptatt av å lage en finmasket byvev, bygd på det ek-
sisterende gatenettet, som inviterer og oppfordrer oss til å gå og sykle. Dob-
belt så brede, beplanta fortau gir prioritet til de gående. Bussholdeplassen 
er lagt på det meste sentral stedet ut mot plassen foran Helseknutepunktet i 
Hauges gate. Hele den nye bydelen Hamborgstrøm med helseknutepunktet 
er bygd opp rundt dette kjernepunktet. 

Ny teknologisk utvikling er i ferd med å endre hvordan vi tenker om mobilitet 
i by. Et sømløst transporttilbud er i ferd med å bli tilgjengelig gjennom bruker-
vennlige applikasjoner. Eget bilhold vil snart bli umoderne og unødvendig 
dyrt. I stedet vil bildelingsordninger, elektriske bysykler og øvrig kollektivtilbud 
være tilgjengelig med få tastetrykk på mobiltelefonen. Vi har etablert tre 
mobilitetspunkt i sykehusområdet der det er raskt og smidig å skifte transport-
middel mellom bil, buss, sykkel og gange.

Bildelingsordninger vil kunne gjøre tilgangen til bil rimeligere og mer fleksi-
bel. For husholdninger som bor sentrumsnært i sykehusområdet, vil mange 
kunne klare seg uten bil i hverdagen. Dersom man har behov for bil vil man 
gjennom bildelingsordning få tilgang på et spekter av ulike typer bil. En lit-
en el-bil egner seg til turer i byområdet, når kollektivtransport er uaktuelt. En 
større bil egner seg for lengre familieturer, en fraktebil for spesielle behov osv. 
Bildelingsbiler kan reserveres i mobilitets-applikasjonen på mobiltelefonen og 
være tilgjengelig i parkeringshus og -kjellere i de tre mobilitetspunktene i ut-
kanten av sykehusområdet.

MOBILITETSPUNKT – SØMLØS, FLEKSIBEL OG RIMELIG MOBILITET

Gatene er byens spor, og forteller Drammens historie. Gatenettet i bydelen 
består av fire hovedtyper av gater:
• Hauges gate er hovedgaten for kollektivtrafikken. Den mest trafikkerte 

bussholdeplassen blir ved Hauges gate mellom Livsgledehuset og Dram-
men park. Det er også en busstopp ved Fylkeshuset.

• Det foreslås en busstopp i Konggata nord, ved den nye «Dampsentralen 
skole». Konggata blir derfor også bussgate. 

• Boliggatene er rolige gater, hvor der er tilrettelagt for intern trafikk i bydel-
en. Her foregår trafikkavviklingen på de gåendes og syklendes premisser 
(«sykkelgater»).

• Det er lagt opp til et nett av gangforbindelser gjennom bydelen. Andras 
Thunes gate blir en blågrønn akse helt fra Børresen skole til Det engelske 
kvarteret. En ny gangforbindelse oppstår i nordlig retning fra plassen ved 
krysset Hauges gate/ Rosenkrantzgata til Dampsentralen. I øst-vest-retning 
forlenges Wildhagens vei gjennom sykehusområdet og videre til Bragernes 
kirkegård, som en ny og viktig rute gjennom byen for drammenserne. 

 

GÅBYEN

Drammen er ingen sykkelby i dag. Sykkelandelen er lav, men forholdene kan 
forbedres gjennom å gi sykkelen bedre og tydeligere plass i gatenettet. Vi 
har ønsket å legge til rette for syklende gjennom å etablere nye sykkelfelt og 
sykkelgater i sykehusområdet. Dette er løsninger som passer for den «raske» 
transportsyklisten som skal til og fra jobb. 

De blå-grønne forbindelsene bidrar til å skape et mangfold av sykkelruter for 
ulike brukergrupper. Elektriske by-sykler kan reserveres i mobilitets-applikas-
jonen på mobiltelefonen og er tilgjengelig i de tre mobilitetspunktene i ut-
kanten av sykehusområdet og ellers spredt på stativer rundt i byen.

SYKKELBYEN

Sykehusområdet er sentralt lokalisert i Drammen. En hovedakse for kollek-
tivtrafikken er Rosenkrantzgate og Hauges gate mellom Eiker og Drammen 
sentrum. Denne kollektivforbindelsen går videre fra Bragernes torg gjennom 
Engene til Brakerøya og det nye sykehuset eller fra Bragernes torg og over By-
brua. God framkommelighet for buss er viktig i konkurransen med personbil. 
Vi tror det er mulig å sikre god framkommelighet for både buss og bil i Hauges 
gate og sentrum gjennom god trafikkstyring. 

Tilfartskontroll på innfarten til sentrum i Rosenkrantzgate kan sikre at trafikken 
flyter forbi Fylkeshuset og i Hauges gate. Rosenkrantzgate kan fungere som 
kø-magasin hvor biler kan vente, mens kollektivtrafikken og et begrenset an-
tall biler fritt kan passere inn mot sentrum. Dette grepet, sammen med kollek-
tivfelt i Rosenkrantzgate vil kunne gjøre kollektivtrafikken raskere enn person-
bil på arbeidsreiser til sentrum. Reisevanene vil dermed kunne endre seg, på 
litt lengre reiser vil flere velge kollektivtransport og sykkel og færre velge bil. 
Dette grepet bidrar til at det det ikke vil være behov for uheldige arealinn-
grep i gatenettet i sentrum for å øke kapasiteten i vegnettet. 

KOLLEKTIVBYEN

Vi har lagt til rette for parkering i tre parkeringshus og -kjellere i utkanten av 
sykehusområdet, samlokalisert med bussholdeplasser og elektriske by-sykler. 
Dette bidrar til å begrense bilkjøring internt i sykehusområdet og gir et attrak-
tivt by- og bomiljø. Vi foreslår at parkeringsplasser ikke knyttes direkte til hver 
enkelt boenhet, men at beboere gis en leie-mulighet i fellesanleggene for de 
som ønsker å ha egen bil. Dette vil kunne gi rimeligere boliger og et incentiv 
til å begrense bilholdet. Tilgang til parkering kan reguleres med markedspris. 

I utgangspunktet vil det totalt sett kunne etableres i størrelsesorden 500-650 
parkeringsplasser i området for næring, besøksparkering og boliger – fordelt 
på de tre fellesanleggene. I sykehusområdet vil det likevel være mulig å sette 
fra seg bil på spesielle oppstillingsplasser nærmere boliger og virksomheter i 
området. Men disse parkeringsplassene er kun egnet ved spesielle behov, 
og kun for kort tid. På sikt vil parkeringshuset ved Fylkeshuset kunne endre 
innhold til annen bruk, dersom parkeringsdekningen i området blir større enn 
framtidig behov.

BILDELINGSBYEN

HAUGES GATE
Byens nye aveny og hovedbusstrasé. 
S t kk lf lt d kilt f ibSeparate sykkelfelt adskilt fra veibanen 
ved hjelp av grønne rabatter.

DRONNINGATA
Eksisterende linde-trerekker bevares. Ny bebyggelse 
trekkes vekk fra gaten på linje med de vernede byggene
og i overgangssonen opparbeides forhager.g g g pp g

KONGGATA
Busstrasé nord-syd legges til Konggata
og nytt busstopp opparbeides.  Brede 
beplantede fortau bringer frodighet og 
menneskelig skala inn i gatetverrsnittet.

NY GANG- OG SYKKELGATE
En ny gang- og sykkelforbindelse 
øst-vest knyttter Wildhagens vei og
Welhavens gate sammen, og blir blant 
annet barnas skolevei. 

ANDREAS THUNES KANAL
Andreas Thunes gate gjenoppstår i form av en
blågrønn strøkspark. Kudalsbekken gjenåpnes i
traséen til dagens veibane, og nye grusganger 
på begge sider av bekken  tilrettelegger for
sykling og gange gjennom området. 

NYTT PARKDRAG
Et nytt parkdrag kobler marka sammen 
med Drammenselva, og blir samlende for 
hele den nye bydelen. Eksisterende stinett
videreutvikles og nye kommer tilvidereutvikles og nye kommer til. 
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volorernam dicimodi as milit qui autatem porehention eost eatenecto qui officie 
ntionsequis sa que nihilla borpore volupta volorum quiam, ipit hici doluptur?
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Aquiates eum net ipsa volupta ventium quae corias earchiliquis sim hillabo. Et 
fuga. Sam qui quid quost, enem sam, simolo bea dolupid mostempos sus.

NYTT PARKDRAG
Et nytt parkdrag kobler marka sammen
med Drammenselva, og blir samlende for 
hele den nye bydelen. Eksisterende stinett
videreutvikles og nye kommer tilvidereutvikles og nye kommer til. 

B-B HAUGES GATE
 
Byens nye aveny og hovedbusstrasé.
Separate sykkelfelt adskilt fra veibanen 
ved hjelp av grønne rabatter.

A-A KONGGATA

Busstrasé nord-syd legges til Konggata og 
nytt busstopp opparbeides. Brede bep-
lantede fortau bringer frodighet og  men-
neskelig skala inn i gatetverrsnittet.

A

A

C-C DRONNINGGATA

Eksisterende lindetrerekker bevares. Ny 
bebyggelse trekkes vekk fra gaten på lin-
je med de vernede byggene, og i over-
gangssonen opparbeides forhager. 

B

B

C

C

D

D

D-D NY GANG- OG SYKKELGATE
 
En ny øst-vest-gående gang- og sykkel-
forbindelse knytter Wildhagens vei og 
Welhavens gate sammen, og blir blant 
annet barnas skolevei.

Mobilitetspunktet ved Hauges gate
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Håndtering av overvann har de senere årene fått større oppmerksomhet i 
forbindelse med utvikling av nye bolig- og næringsområder. Dette skyldes kli-
maendringene og endret arealbruk som har resultert i flere flommer og over-
belastning av avløpsnettet.

Sykehusområdet har et gammelt vann- og avløpsnett som trenger oppgra-
dering. Avløpsnettet er et såkalt fellesavløpssystem dvs. at spillvann og over-
vann fra bebyggelsen føres i samme ledning og alt vannet ledes til rensean-
legg. I tillegg ledes også bekker fra marka inn på avløpssystemet. Tilsvarende 
avløpssystem finnes i flere byområder i Drammen. Hovedutfordringen med 
dette systemet er at tilførselen av bekkevann og overvann overbelaster led-
ningsnettet som fører til store forurensende overløp til Drammenselva (over-
løp i Vinjesgate/Kongata). I tillegg føres unødvendig store vannmengder til 
renseanlegg som medfører drifts- og kostnadsmessige ulemper. 

Å lede bekker i lukket anlegget gjennom bebyggelsen medfører en flom-
risiko. Overgangen fra åpen bekk til ledning er sårbar for tilstopping av inn-
løpsrist og oversvømmelse. Et lukket anlegg er også statisk mht kapasitet som 
gir utfordringer med tanke på klimautvikling og økt nedbør i fremtiden. 

Gatene i planområdet trenger en oppgradering. Fortauene er smale og 
gatene inviterer ikke til verken gange eller sykling. Grøntstrukturen er også 
generelt dårlig utviklet. Naboskapet til Drammen park gir muligheter for en 
sammenhengende standardheving.

Andreas Thunes kanal
NY STRØKSPARK

Den blå byen

Det kommer 5 bekker fra marka som ledes gjennom planområdet. Den største 
bekken, Kudalsbekken ligger lengst vest i planområdet. Den nest største bek-
ken møter bebyggelsen i øst ved oppkjøringen til Spiralen (mangler navn, 
vist som nummer 4). Denne bekken tilføres også drensvann fra tunnelen som 
bidrar til stabil vannføring. De øvrige bekkene er mindre bekker (mangler 
navn, vist som nummer 1-3). 

Det foreslås etablert 2 blågrønne strukturer gjennom planområdet. Den ene 
strukturen baseres på gjenåpning av Kudalsbekken som føres åpent i An-
dreas Thunes gate. Den andre blågrønne strukturen baseres på en oppsam-
ling av de 4 øvrige bekkene i en avskjærende kanal ovenfor bebyggelsen.

Bekkevannet føres inn i en grøntstruktur som strekker seg fra dagens sykehu-
sbebyggelse og ned til Drammen park. Bekkevannet føres åpent gjennom 
parkstrukturen og frem til elva. Kryssingen med Haugsgate kan skje i eksister-
ende undergang for gående. Med dette tiltaket utvikles en sammenhengen-
de blågrønnstruktur fra elva til marka. 

Overgangen fra byen til marka blir mer attraktiv for “kortreist” friluftsliv. Her vil 
utbedring av stier og skiløyper øke bruksverdien og attraktiviteten for fremti-
dige beboere i planområdet og byen for øvrig. 

Overvannshåndteringen i planområdet planlegges med overflatebaserte 
løsninger. Overvann fra bygninger og gårdsrom føres til lokale fordrøyning-
sløsninger. Slike løsninger kan være regnbed eller nedsenkede grønne areal-
er. I gatene tilstrebes å lede overvannet til grøntstruktur (nedsenkede rabat-
ter). Ved store regn føres overskytende vann i renner til de åpne bekkeløpene 
(blågrønne strukturene). Gatenettet og de åpne bekkene vil fungere som 
sikre flomveier ved ekstremnedbør. 

Det er i prosjektet vist et system med renner og regnbed for overvann i be-
byggelsen og sammenhengende vannveier (og flomveier) frem til bekkene. 

Drammen kommunes “Veileder for overvannshåndtering” fremheves nød-
vendigheten av å redusere overvannstilførsel til avløpsnettet for å unngå 
overbelastning, forurensning og flomskader. Veilederen anbefaler at den fre-
mtidige byutviklingen i Drammen øker satsingen på overflatebaserte løsninger 
og utjevningstiltak, som for eksempel grønne tak og regnbed. Fordelen med 
overflatebaserte løsninger er at overvannet blir en ressurs for opplevelse, lek 
og biologisk mangfold, samt at det gir økt trivsel i byrommet.

Konsekvensen av kommunens føringer er at bekkene som i dag ledes luk-
ket gjennom planområdet i fremtiden må kobles fra avløpsnettet. Bekkene 
bør føres åpent i bebyggelsen der det er hensiktmessig for å fremme økte 
kvaliteter i byutviklingen. Utviklingen av planområdet baseres på en åpen lo-
kal overvannshåndtering i bebyggelsen som leder overvannet på overflaten 
til elva uten å belaste avløpsnettet. Den fremtidige løsningen for bekker og 
overvann skal gi planområdet en høy flomsikkerhet.

Gjenåpning av bekkene i planområdet oppfyller kommunens målsetning om 
å frakoble bekkevannet fra avløpsnettet. Gjenåpning av bekkene og op-
pgradering av avløpsnettet er 2 sider av samme sak (dobbel gevinst). Tiltaket 
fjerner forurensning til elva og overbelastning av renseanlegget Samtidig til-
føres planområdet livgivende bekkevann og grøntområder om bidrar til å 
løfte byområdets kvalitet og attraktivitet. Bekkeløpene utformes i tråd med 
sikkerhetskravene i TEK 17. 

De blågrønne strukturene blir også viktige ferdselsårer for gange og sykkel.
Det avsettes arealer til byjordbruk i grøntstrukturen nær dagens sykehusbe-
byggelse. Bekken kan benyttes til vanning. Det er også mulig å legge by-
jordbruk i markasonen ovenfor bebyggelsen langs oppsamlingskanalen for 
bekkeen. For øvrig legges til rette for byjordbruk i gårdsrom i bebyggelsen. 
Takvann kan utnyttes til vanningsformål. 
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ANDREAS THUNES KANAL

NYTT PARKDRAG

Andreas Thunes gate gjenoppstår i form av en 
blågrønn strøkspark. Kudalsbekken gjenåpnes i 
traséen til dagens veibane, og nye grusganger 
på begge sider av bekken  tilrettelegger for 
sykling og gange gjennom området. 

Et nytt parkdrag kobler marka sammen 
med Drammenselva, og blir samlende for 
hele den nye bydelen. Eksisterende stinett 
videreutvikles og nye kommer til. 

ANDREAS THUNES KANAL
Andreas Thunes gate gjenoppstår i form 
av en blågrønn strøkspark, Kudalsbekken 
gjenåpnes i traseen til dagens veibane, 
og nye grusganger på begge sider av 
bekken tilrettelegger for sykling og gange 
gjennom området.

NYTT PARKDRAG FRA MARKA
Et nytt parkdrag kobler marka sammen 
med Drammenselva, og blir samlende for 
hele den nye bydelen. Eksisterende sti-
nett videreutvikles og nye kommer til.
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En ny gang- og sykkelforbindelse 
knytter sammen Wildhagens vei og 
Welhavens gate, og blir barnas nye 
skolevei. 

Kudalsbekken gjenåpnes som Andreas 
Thunes kanal, og den tidligere gaten 
blir nabolagets strøkspark. Slake grønne 
bredder tillater vannstanden å stige, 
samtidig som vannet blir tilgjengelig for 
lek. 

De ulike boligtunene får egne 
dyrkingsområder, og små orangeri kan 
fungere like mye som lysthus som drivhus - 
avhengig av beboernes ønsker. 
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På torget går bekken over til å bli 
en grønn «Helsekanal». Der kanalen 
skifter retning mot øst, faller den videre 
i fiskevennlige småfosser og stryk 
gjennom den gamle undergangen, 
før den lager en ny parkdam i dagens 
bypark, for til slutt å renne ut i elva. 
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Vannet fra fire mindre bekker ned åssiden 
samles i én litt større bekk, åpnes og føres 
inn i den nye parkstrukturen fra marka 
til Drammenselva. Eksisterende stinett 
videreutvikles og små broer tar deg på tvers 
av bekken. 

4

En allmenning på tvers av Hauges gate 
styrker forbindelsen mellom det nye 
torget og Drammen park, som igjen 
kopler seg på Ypsilon og Strømsø-
siden.  
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På torget går bekken over til å bli 
en grønn «Helsekanal». Der kanalen 
skifter retning mot øst, faller den videre 
i fiskevennlige småfosser og stryk 
gjennom den gamle undergangen, 
før den lager en ny parkdam i dagens 
bypark, for til slutt å renne ut i elva. 
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Vannet fra fire mindre bekker ned åssiden 
samles i én litt større bekk, åpnes og føres 
inn i den nye parkstrukturen fra marka 
til Drammenselva. Eksisterende stinett 
videreutvikles og små broer tar deg på tvers 
av bekken. 

4

En allmenning på tvers av Hauges gate 
styrker forbindelsen mellom det nye 
torget og Drammen park, som igjen 
kopler seg på Ypsilon og Strømsø-
siden.  

6

Kudalsbekken gjenåpnes som 
Andreas Thunes kanal, og den 
tidligere gaten blir nabolagets 
strøkspark. Slake grønne bredder 
tillater vannstanden å stige, sam-
tidig som vannet blir tilgjengelig 
for lek.

Vannet fra fire mindre bekker ned ås-
siden samles i én litt større bekk, åpnes 
og føres inn i den nye parkstrukturen fra 
marka til Drammenselva. Eksisterende 
stinett videreutvikles og små broer tar 
deg på tvers av bekken.

På Kanaplassen går bekken over til å 
bli en grønn “Helsekanal”. Der kanalen 
skifter retning mot øst, faller den videre 
i fiskevennlige småfosser og stryk gjen-
nom den gamle undergangen, før den 
lager en ny parkdam i dagens bypark, 
for til slutt å renne ut i elva.

FRA 1400 M BEKKELUKKING 
TIL 1,4 KM BEKKEKLUKKING
Det reine vannet stopper aldri å fascinere oss. Kloakk og 
overvann skal nå legges i hvert sitt system. Kudalsbek-
ken åpnes i over 800 m lengde. Bekkeåpninga skjer rett 
ovenfor Børresens skolen, og danner en parkdam foran 
de flotte skolebygningene i jugendstil. Denne Skoledam-
men blir et utendørs klasserom i for eksempel naturfag 
og kunstfag, og blir iscenesettelse av skolebygningene. 
Deretter forvandles Kudalsbekken til en oppsiktsvek-
kende blågrønn promenade i Andreas Thunes gate, der 
den gamle kjørebanen blir en frodig, grønn kanal. «An-
dreas Thunes kanal» vil også motta overvann fra tak og 
harde flater fra de nye bykvartalene. 

20 DEKAR TYNNPARK
4 småbekker fra Drammensmarka samles og åpnes til en 
litt større bekk, som sikksakker seg 600 m gjennom vårt 
område og skaper en parkstruktur fra Drammenselva til 
marka. Det vil alltid renne vann i dette lille vassdraget, 
siden noe av grunnvannet fra dreneringa av Spiralen 
ledes hit. «Bekkemøtet» er en større dam, som oppstår 
i møtet med Kudalsbekken.  Videre nedstrøms bygger 
vi en grønn «Helsekanal», som blir et blågrønt ikon på 
plassen langs Hauges gate. Bak bussholdeplassen faller 
bekken videre i fiskevennlige småfosser og stryk gjennom 
den gamle undergangen, før den lager en ny parkdam 
i dagens bypark, for til slutt å renne ut i elva. Parken er 
byfolks hage. Denne nye tynnparken er over 500 meter 
lang og rundt 30 meter bred, og blir vår tids branngate, 
siden parkbredden tilsvarer omtrent bredden til den 
grønne delen av den Gamle Kirkeplass.

600 NYE BYTRÆR
Vi har introdusert et gatehierarki fra den minste sti, via 
gang- og sykkelveier, promenader for gående, smug, 
boliggater, samlegater, hovedgater og en aveny. Alle 
er beplanta med gatetrær i en eller annen form. Vi ser 
for oss en rik palett av sorter og arter av sterke bytrær, 
som skal tilfredsstille en rekke faktorer. Planen viser 450 
nye gatetrær, som sammen med de 200 parktrærne, er 
med på å gjøre sentrumskjernen levbar, grønn og vak-
ker. Trærne introduseres årstidene i den minerale byen. 
Det skal plantes i sjikt med bunndekkere, busker og kla-
treplanter, som sammen med trekronene, gjør byrom-
mene levende. Ved rett bruk vil de dempe de klimatiske 
ulempene som stekende sol og sur vind. 

REINT VANN REFLEKTERER SUNN BY
Et annet viktig element fra konseptplanutredningene 
er at det reine vannet et symbol på god helse til byen 
og dens innbyggere. Det rennende, reine vannet og 
de glitrende vannspeilene har derfor fått hovedrollen i 
helseknutepunktene. I vår byplan ligger helseknutepunk-
tet i forbindelse med «Bekkemøtet», «Helsekanalen» og 
de nye bekkeåpningene, og blir symbol på en ny vår og 
nytt liv i bydelen, et utstillingsvindu for Drammen og en 
norsk referanse i byplanlegging.

BEKKELØP OG OVERVANN
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Sosialt program; dagsenter, aktivitetstilbud,møteplass, 
flerbruksrom (ca. 1.300 m2 BRA), Villa Fredrikke

Livsløpsboliger, korttidsplasser, alternative bokon-
septer (ca. 3.300 m2 BRA)

Resepsjoner, kafé/restaurant, kiosk, pleie/helse, mat- 
butikk, apotek, mobilitetspunkt (ca. 2.800 m2 BRA)

BBS “livsgledesykehjem”, ca. 70 boenheter 
(ca. 4.300 m2 BRA)

Hotellrom, ca. 150 rom (ca. 4.000 m2 BRA), restau-
rant, møteplass m.m. deles med HKP

Barnehage, ca. 270 barn (ca. 2.700 m2 BRA)

Studentboliger, alternative bokonsepter 
(ca. 4.800 m2 BRA)

Livsgledehuset med helseknutepunkt, helsekanal, 
mobilitetspunkt, hotell, barnehage, studentboliger 
m.m.

BLANDING AV FOLK OG FUNKSJONER
Det foreslås funksjonsblanding og varierte aktiviteter og møteplasser i bydel-
en. Sykehusområdet får boligområder med stor variasjon i boligtypologi, noe 
som vil tiltrekke seg folk i ulike livssituasjoner og livsfaser. I forbindelse Livsglede-
husets (helseknutepunktets) inngangspartier mot Hauges gate og Kanalplas-
sen vil det etableres utadrettet virksomheter, som bevertning, forretninger og 
servicetilbud. Skole- og idrettsaksen fra Dampsentralen skole, via Børresen 
skole til Fylkeshuset blir en mangfoldig leke- og aktivitetspark for både små og 
større barn og unge. Treningspunktene vil også brukes av eldre på trenings- 
eller spasertur. 

RUNDT KAFFEKOPPEN
I arbeidet med konseptplanutredninger for de ni helseknutepunktene for 
de respektive administrasjonsområdene i Drammen, fant vi ut at de nye 
helseknutepunktene skulle bygges opp rundt kaffekoppen, siden nesten alle 
samles rundt kaffetrakteren. I de ni konseptplanutredningene er derfor en 
utadrettet kafé lagt som origo i plangrepet. Helsekafeen skal være åpen for 
alle og legges på det mest attraktive hjørnet i bydelen. Vi har fulgt opp denne 
tankegangen på Hamborgstrøm ved å bygge opp hjertet i helseknutepunk-
tet ved bussholdeplassen i Hauges gate. Dette er også det hjørnet av Ham-
borgstrøm som ligger nærmest Drammens bykjerne og nabo til Parken. 

HELSEKNUTEPUNKTET – ET LIVSGLEDEHUS
Vi ønsker at de som bor i eller ved et helseknutepunkt skal bo i et samfunn hvor 
det skjer mye. En viktig målsetting for Livsgledehuset er å skape et nærsenter, 
som bidrar både til aktivitet i bydelen og til sentrumsutviklingen i Drammen. 
Det skal være en arena for beboere, pårørende, frivillige, barnehager og an-
dre i forbindelse med kulturarrangementer og andre aktiviteter. Det er ønske-
lig å samarbeide med aktuelle private og kommersielle aktører. Vi må kvitte 
oss med sykehjemstempelet. 

Livsgledehuset er basert på romprogrammet skissert i konseptutredningen 
fra 2018. Livsgledehuset (eller senteret) består av flere bygg plassert rundt 
Kanalplassen og dammen ved bekkemøtet. I tett kontakt med byen, Dram-
menselva og Drammensmarka. Aktiv bruk av byens rom er en sentral del av 
programmeringen. Alle førsteetasjene inneholder utadrettede funksjoner.

Det sosiale programmet er samlet øst for Kanalplassen, og knytter forbind-
elsen til naboene i Villa Fredrikke i Det engelske kvarteret.  Det sosiale pro-
grammet omfatter blant annet dagsenter, aktivitetstilbud, møteplasser og 
fleksible flerbruksrom. 

På vestsiden av plassen ligger kafeen og restauranten, i samarbeid med det 
nye hotellet. Det blir felles foajé, men separate resepsjoner for Livsgledehuset 
og hotellet. Mobilitetspunkt, matbutikk, kiosk, apotek, frisør og helse-/pleietil-
bud m.m. henvender seg ut mot plassen. I etasjene over ligger bo- og be-
handlingssenteret (rundt 70 boenheter), med tilgang til atrier og takterrasser 
på alle plan. Hotellrommene ligger i bakkant. Det er skissert et hotell med 
rundt 150 rom.

Barnehagen ligger ved bekkemøtet i parken, og kan romme i overkant av 
250 barn. Her ligger også kvartalet med studentboligene og mulig tilbud for 
alternative boformer. 

DELOMRÅDER MED VARIERTE BOLIGTYPER
For å oppnå en variasjon i bydelens innbyggere er det naturlig å kunne til-
by ulik boligtyper og bygningstyper. Mulighetsstudiet skisserer i hovedsak fire 
ulike bolig- og bebyggelsestypologier, beliggende i samme bydel. 

Bekkeparken – den sosiale bebyggelsesplanen
Fellesskap forebygger ensomhet, og det er behov for flere valgfrie fellesskap 
rundt boligen og i hverdagen. De felles gårdsrommene og den gjennom-
gående «Bekkeparken» legger til rette for aktiviteter og fellesskap tvers av 
generasjoner. Vi har utviklet bebyggelsesplanen med fokus på formelle og 
uformelle møter mellom folk; for å skape de beste rammene for felleskap.

Bekkeparken kan bli et attraktivt boligområde beliggende rundt Andras 
Thunes gate og Kudalsbekkens bredder; mellom Børresen skole og bydels-
sentrumet. Bekkeparken består av fire kvartaler, knyttet sammen av bekken. 
Bekkeparken vil vektlegge sosial bærekraft, med enkel tilgang til fellestilbud. 
Eksisterende, bevaringsverdige hus kan med hell i fremtiden benyttes til fell-
eshus i bydelen. Det kan omfatte gjestehus, kaffehus, verksteder, hagesent-
er, byttestasjon m.m. Det etableres felles veksthus og dyrkingsfelt for hage-
bruk i alle kvartalene. Bebyggelsesstrukturen tilrettelegger for ulike grader av 
privat- og offentlighet, fra den private uteplassen, via forhagen, veksthusene 
og den felles hagen; til promenaden langs Kudalsbekken. Den friskmeldte 
Kudalsbekken blir et ikon for hele bydelen.

Bebyggelsen er høyest mot de omkringliggende gatene (4-6 etasjer), og 
trappes ned til 3-4 etasjer inn mot det midtre parkdraget. Det foreslås varias-
jon i boligtyper, fra 2-roms leiligheter til 5-roms leiligheter. Bekkeparken kan 
bli attraktive sentrumsboliger for barnefamilier i Drammen, med kort vei til 
nærlekeplasser og til lekeparken ved nye Dampsentralen skole.

Kanalplassen
Kanalplassen omfatter Livsgledehuset, Kanalplassen med Helsekanalen, og 
parken ved bekkemøtet. Delområdet er beskrevet nærmere over. 

Sykehuset og tre nye tretårn
Sykehusområdet tilbyr til sammen fem boligtårn på 12-14 etasjer. Det foreslås 
en fordeling på to bygningstyper. Det tidligere sykehusbygget vil utgjøre to 
av boligtårnene, basert på de eksisterende konstruksjonene. Sykehusets store 
og høye «skive» utgjør i dag en barriere i Drammen, både følelsesmessig og 
konkret, for å bevege seg i byen. Konstruksjonen foreslås spaltet i to tårn. På 
den måten etableres ny åpenhet, forbedrede lysforhold og forbindelser på 
tvers av bydelen, samtidig som historiske spor bevares. Etasjetallet vil gi frem-
tidige utbyggere en forholdsvis høy tetthet. 

Beliggenheten inntil åsen under Spiralen gir rom for større høyder på bebyg-
gelsen i dette området. Sykehuset har allerede etablert en aksept for noe 
større høyde i området. Tre nye boligtårn plasseres under åsen, med utsikt 
mot Bragernes torg og Drammensfjorden i øst; til Gulskogen og Mjøndalen i 
vest. De tre nye høyhusene foreslås som mulig forbildeprosjekt innen trekon-
struksjoner; av en særegen typologi. En rasjonell kjerne med 3-6 boenheter 
per plan, er omgitt av en avrundet og mer organisk balkongsone. Det gjør 
bygningstypen samtidig både «byggbar», leken og arkitektonisk spektakulær. 
Alle leiligheter vil få utsikt i flere retninger.

Bragernes hageby
Bragernes hageby ligger inntil det bevaringsverdige engelske kvarteret. En 
tett, men småskala boligbebyggelse på ca. tre etasjer (to boenheter over 
hverandre), gir alle beboerne tilgang til sørvendte forhager. Ved nennsom 
utvikling kan hagebyen bli et interessant supplement til det engelske kvarter-
et. Den nye forbindelsen på tvers av sykehuset (Welhavens gate) gir forbe-
drede solforhold på ettermiddags- og kveldstid.

Skole- og idrettsaksen
Skole og idrettsaksen omkranser boligområdene, med Børresen ungdomss-
kole og ny Dampsentralen barneskole. Mellom de to skolene bygges en ny 
flerbrukshall. I lia ved Dampsentralen skole anlegges en ny naturlekepark; 
tilgjengelig for hele Drammens befolkning, både skolen og øvrige beboere. 
På taket over tunnelen ved Fylkeshuset foreslås en ballbane. 

Sosialt program; dagsenter, aktivitetstilbud,møteplass, 
flerbruksrom (ca. 1.300 m2 BRA), Villa Fredrikke

Livsløpsboliger, korttidsplasser, alternative bokon-
septer (ca. 3.300 m2 BRA)

Resepsjoner, kafé/restaurant, kiosk, pleie/helse, mat- 
butikk, apotek, mobilitetspunkt (ca. 2.800 m2 BRA)

BBS “livsgledesykehjem”, ca. 70 boenheter 
(ca. 4.300 m2 BRA)

Hotellrom, ca. 150 rom (ca. 4.000 m2 BRA), restau-
rant, møteplass m.m. deles med HKP

Barnehage, ca. 270 barn (ca. 2.700 m2 BRA)

Studentboliger, alternative bokonsepter 
(ca. 4.800 m2 BRA)
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En ny gang- og sykkelforbindelse 
knytter sammen Wildhagens vei og 
Welhavens gate, og blir barnas nye 
skolevei. 

Kudalsbekken gjenåpnes som Andreas 
Thunes kanal, og den tidligere gaten 
blir nabolagets strøkspark. Slake grønne 
bredder tillater vannstanden å stige, 
samtidig som vannet blir tilgjengelig for 
lek. 

De ulike boligtunene får egne 
dyrkingsområder, og små orangeri kan 
fungere like mye som lysthus som drivhus - 
avhengig av beboernes ønsker. 
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Sosialt program; dagsenter, aktivitetstilbud,møteplass, 
flerbruksrom (ca. 1.300 m2 BRA), Villa Fredrikke

Livsløpsboliger, korttidsplasser, alternative bokon-
septer (ca. 3.300 m2 BRA)

Resepsjoner, kafé/restaurant, kiosk, pleie/helse, mat- 
butikk, apotek, mobilitetspunkt (ca. 2.800 m2 BRA)

BBS “livsgledesykehjem”, ca. 70 boenheter 
(ca. 4.300 m2 BRA)

Hotellrom, ca. 150 rom (ca. 4.000 m2 BRA), restau-
rant, møteplass m.m. deles med HKP

Barnehage, ca. 270 barn (ca. 2.700 m2 BRA)

Studentboliger, alternative bokonsepter 
(ca. 4.800 m2 BRA)

BEKKELANGS PÅ BRAGERNES
Boligkvartalene i Bekkeparken ligger rundt An-
dreas Thunes gate og den friskmeldte Kudals-
bekken
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A_KANALPLASSEN BTA
Bygg A1 12597
Bygg A2 5180
Bygg A3 5375
Bygg A4 4764
Vernede bygg 966
Sum A (BTA) 28882

Areal Delområde A 14042
Delområde-utnyttelse %-BRA 185

B_BEKKEPARKEN BTA
Sum Kvartal B_1 17125
Sum Kvartal B_2 13347
Sum Kvartal B_3 9929
Sum Kvartal B_4 9627
Bygg Konggata nord 3732
Sum B (BTA) 53759

Areal Delområde B 36582
Delområde-utnyttelse %-BRA 132

C_SYKEHUSOMRÅDET BTA
Bygg C1 (bhg) 3111
Bygg C2 ("tårn 1") 10850
Bygg C3 ("tårn 2") 10075
Bygg C4-6 17862
Sum C (BTA) 41898

Areal Delområde C 14281
Delområde-utnyttelse %-BRA 264

D_BRAGERNES HAGEBY BTA
Bygg D1-D15 14586
Sum D (BTA) 14586

Areal Delområde D 13984
Delområde-utnyttelse %-BRA 94

E_HAUGES GATE BTA
Bygg E1-E4 14087
Vernede bygg 390
Sum E (BTA) 14477

A_KANALPLASSEN BTA
Bygg A1 12597
Bygg A2 5180
Bygg A3 5375
Bygg A4 4764
Vernede bygg 966
Sum A (BTA) 28882

Areal Delområde A 14042
Delområde-utnyttelse %-BRA 185

B_BEKKEPARKEN BTA
Sum Kvartal B_1 17125
Sum Kvartal B_2 13347
Sum Kvartal B_3 9929
Sum Kvartal B_4 9627
Bygg Konggata nord 3732
Sum B (BTA) 53759

Areal Delområde B 36582
Delområde-utnyttelse %-BRA 132

C_SYKEHUSOMRÅDET BTA
Bygg C1 (bhg) 3111
Bygg C2 ("tårn 1") 10850
Bygg C3 ("tårn 2") 10075
Bygg C4-6 17862
Sum C (BTA) 41898

Areal Delområde C 14281
Delområde-utnyttelse %-BRA 264

D_HAMBORGSTRØM HAGEBY BTA
Bygg D1-D15 14586
Sum D (BTA) 14586

Areal Delområde D 13984
Delområde-utnyttelse %-BRA 94

E_HAUGES GATE BTA
Bygg E1-E4 14087
Vernede bygg 390
Sum E (BTA) 14477

Areal Delområde E 5025
Delområde-utnyttelse %-BRA 259

F_DAMPSENTRALEN SKOLE BTA
Bygg F1 (flerbrukshall) 2720
Bygg F2 (nybygg skole) 4775
Dampsentralen (skole) 2248
Vernede bygg 1098
Sum F (BTA) 10841

Areal Delområde F 16498
Delområde-utnyttelse %-BRA 59

ØVRIG BEBYGGELSE BTA
Børresen skole 3730
Fylkeshuset 6919
Eks. bygg Wildhagens vei 17 1316
Vernede bygg / småhus 1908
Sum Øvrig bebyggelse (BTA) 13873

Areal totalt planområde (DK) 196000
Totalt bruttoareal BTA (hele omr.) 178315
Total områdeutnyttelse (%-BRA) 82

Areal Kjerneområdet 121584
Områdeutnyttelse Kjerneområdet (%-BRA) 132

Bragernes
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Områdenes funksjoner

Funksjoner i ny bebyggelse

Byggehøyder

Bevaringsverdig bebyggelse, eksisterende bebyggelse og ny bebyg-
gelse

En realiserbar by
Suksesskriterier for utvikling av sykehusområdet vil inkludere i hvilken grad re-
sultatet av mulighetsstudiet faktisk lar seg gjennomføre, regulere og bygge. 
Aktuelle stikkord kan være teknisk og økonomisk gjennomførbarhet, utbyg-
gingsavtaler, byggetrinn, minste uteoppholdsareal, solforhold, brutto-net-
to-faktor, konstruksjoner og generell byggbarhet. Dette er tema som nesten 
alltid kommer sterkt inn i bildet når man nærmer seg byggefasen.

INFRASTRUKTUR
Infrastrukturen i planområdet er foreldet og modernisering er en forutsetning 
for å lykkes med utviklingen av planområdet. Sanering av VA-ledninger krev-
er oppgraving i gatene. Det er store økonomiske besparelser på å gjennom-
føre VA-sanering og oppgradering av gatene samtidig. Sanering av avløps-
nettet, oppgradering av gatene, gjenåpning av bekker og etablering av 
blågrønne strukturer inngår i en samlet integrert tiltakspakke. Den blågrønne 
strukturen inngår også som del av mobilitetsstrukturen for planområdet. En 
samordnet oppgradering av infrastrukturen vil gi en økonomisk fordelaktig 
utvikling av planområdet og tilføre området et betydelig kvalitetsmessig løft.

HØYHUSET - SYKEHUSBYGGET
Høyblokkens dimensjoner egner som dårlig for ombygging til boligtårn. Bred-
den på ca. 27 meter og lengden på ca. 100 meter gir stort sett ensidige 
boliger med forholdsvis stor dybde. Selv ved dybder på 7-8 meter, gjenstår et 
betydelig, mørkt areal med cirka 12 meter bredde i den midtre sonen. Det vil 

gi en meget dårlig brutto-netto-faktor for et boligprosjekt. Det synes vanskelig 
å fylle et såpass stort areal med andre funksjoner, som ikke er avhengige av 
dagslys og utsyn. Ombyggingen til to boligtårn gir dimensjoner som er bedre 
tilpasset funksjonen som boligbygg. I tillegg vil dette ha positive konsekvenser 
for den omkringliggende bebyggelsen og forbindelsene i byveven.

BYGGETRINN
Utbyggingen bør skje i etapper som ivaretar stedets kvaliteter også underveis, 
slik at det fremstår som et attraktivt område selv om det ikke er ferdig utbyg-
get. Utviklingen av Hamborgstrøm må skje trinnvis. Det blir viktig å starte på 
ett sted og etablere forutsigbare planer, slik at private aktører kan følge opp. 
Videre planlegging bør trekke lokalbefolkningen med for å sikre en god plan 
med høy grad av legitimitet. En byplan med forholdsvis stor tetthet tar også 
hensyn til fremtidige generasjoners utbyggingsbehov.

Start med utbygging av Kanalplassen med Helsekanalen, Livsgledehuset, 
mobiliteten, infrastrukturen og møteplassene. Det skal bygges mange nye 
boliger. For at bydelen skal bli attraktiv som boligområde må infrastrukturen 
og møteplassene være på plass. Folk skal komme lett til og fra Hamborgstrøm 
til fots, på sykkel, og med buss og bil.  Det skal være meningsfullt å opphol-
de seg og «henge» ved Kanalplassen, Livsgledehuset og mobilitetspunktet, 
både for barn, ungdom, voksne og eldre.

3.000 NYE DRAMMENSERE
Sykehusområdet skal utvikles til en bærekraftig og attraktiv bydel der både 
sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter vektlegges. En forutsetning er 
funksjonsblanding, korte avstander og høy, men «riktig» tetthet. Bydelen må 
ha tilstrekkelig tetthet for kommersiell drift og et levende bydelssentrum. En 
godt utformet, tett bebyggelse kan styrke de sosiale og miljømessige kvalite-
tene, og kan legge til rette for fellesløsninger, både sosialt og innen energ-
ibruk. 10 boliger per dekar er en aktuell tetthet, og er som eksempel angitt 
som minimumstetthet i sentrale bydeler i Trondheim.

Totalt gir planforslaget et bruttoareal (BTA) på rundt 180.000 kvadratmeter. 
Det foreslås fordelt på ca. 70% bolig, rundt 15% næring og 15% offentlig. 

Hele planområdet (rundt 196 dekar) får en områdeutnyttelse på i overkant 
av 80%. Kjerneområdet (rundt 122 dekar; unntatt skoleaksen med skolene, 
lekeparkene og idrettsanleggene) får en områdeutnyttelse på rundt 130% 
(inkludert gater, parker og offentlig rom). Utnyttelsen på de enkelte bygge-
felt varierer, i tråd med bygningstypologien. Til sammenligning planlegges 
nye bydeler i Moss med en områdeutnyttelse rundt 150% (Verket og Sjøsiden).

Det er lagt inn en gjennomsnittlig boligstørrelse på 80 kvadratmeter bruksare-
al (BRA). Det gir rundt 1.500 nye boenheter på Hamborgstrøm. Det kan tilsva-
re i overkant av 3.000 nye drammensere. Det bør være en variasjon i bolig-
størrelser mellom for eksempel 50, 80 og rundt 100 kvadratmeter. Fordelingen 

må vurderes nærmere i samarbeid med aktører som kjenner markedet. I til-
legg kommer student- og eldreboligene. En mangel på mindre boligtyper og 
en forholdsvis stor andel enslige, aleneforeldre og eldre i sentrumsområdet 
kan tilsi en fordeling med rundt 1/3 på hver boligstørrelse, med litt større antall 
mindre boenheter. Det er også et poeng at boligene får en overkommelig 
pris for en stor andel av de aktuelle kjøperne.

MILJØ OG ENERGI
Det kan oppnås størst reduksjon i CO2-utslipp innen mobilitet, energibruk og 
materialbruk. En reduksjon i transportbehovet vil samtidig bedre folkehelsen, 
ved at folk i større grad går og sykler. Passive tiltak for bebyggelsen, som 
enkle og kompakte bygningsvolumer, er grunnleggende i planleggingen. 
Bebyggelsen foreslås delvis med solceller på takene, samt med en andel 
grønne tak. Prinsippene fra bruk av blågrønn faktor (BGF) tas med i videre 
planlegging. I konstruksjoner, fasader og interiør vektlegges bruk av tre og 
naturlige materialer. Gjenbruk i stor og liten skala vil bidra positivt. Sambruk 
av bygg reduserer behovet for nybygg, og bidrar også til sosialt samvær, ved 
at ulike mennesker møtes i hverdagen.

SYKEHUSBYGGET: ombyggingen til to tårn gir dimensjoner som er bedre 
tilpasset funksjonen som bolig og skaper nye forbindelser i byveven

De tre nye tretårnene foreslås som mulig forbildeprosjekt innen trekonstruksjoner; av en særegen typologi


