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INNLEDNING

BAKGRUNN OG HENSIKT FOR OPPDRAGET
Drammen kommune har våren 2019 gjennomført et 
parallelloppdrag (mulighetsstudie) for sykehusområdet i 
Drammen, med tilhørende nærområde.

Drammen sykehus skal flytte til Brakerøya i 2024/25. 
Eiendommene som i dag utgjør Drammen sykehus skal 
avhendes, og dette vil bidra til finansieringen av det nye 
sykehuset på Brakerøya. Drammen kommune og Vestre 
Viken helseforetak har derfor inngått en intensjonsavtale 
om å gjennomføre et parallelloppdrag for å få belyst et bredt 
spekter av muligheter for etterbruk av sykehusområdet i 
Drammen.

Resultatene fra studien vil danne grunnlaget for videre 
arbeid med regulering av området, dersom de nødvendige 
vedtakene fattes. For å sikre at eiendommene får 
en fremtidsrettet bruk etter 2024, tar planleggingen 
utgangspunkt i at også andre typer arealbruk enn offentlige 
formål og funksjoner skal kunne etableres innenfor området, 
slik som for eksempel bolig og kontor. Dette må sees i 
sammenheng med sentrum og bydelen for øvrig. 

Fire tverrfaglige team har deltatt i parallelloppdraget. Det er 
lagt til grunn høye ambisjoner om klimavennlig byutvikling, 
og parallelloppdraget er gjennomført i samarbeid med 
FutureBuilt. 

ARBEIDSPROSESS OG GJENNOMFØRING 
Fire tverrfaglig sammensatte team har på bakgrunn 
av kompetanse innen byplanlegging, arkitektur, 
landskapsarkitektur, klima, grønn mobilitet og byøkologi blitt 
valgt til å gjennomføre oppdraget i perioden fra 30. januar til 
9. mai 2019.
Arbeidet ble innledet med et felles oppstartsseminar 
(30. januar) der teamene ble satt inn i oppgaven. Det ble 
videre gjennomført to felles verksted (27. februar og 3. 
april), der teamene har presentert sine foreløpige ideer og 
oppgavene har blitt diskutert og mottatt innspill fra inviterte 
aktører. Etter hvert av verkstedene har teamene mottatt en 
skriftlig tilbakemelding med kommentarer og spørsmål fra 
vurderingskomiteen som grunnlag for videre arbeid. 

Følgende aktører har deltatt i verkstedene:

• Ungdommer fra Børresen skole
• Ressurser fra Drammen kommune på mobilitet
• Ressurser fra Drammen kommune på vann- og avløp/

bekkeåpning/overvann
• Energi v/ Rolf Hagen
• Befaring av sykehuset (høyblokken) v/ Vestre Viken  

Verkstedene var åpne for alle team, slik at de har fått innblikk i 
hverandres ideer underveis i prosessen. 

EVALUERING OG VURDERINGSKOMITEENS ROLLE
Det er etablert en vurderingskomité med deltagere fra 
ulike fagmiljøer som er relevante for problemstillinger 
som parallelloppdraget favner, i tillegg til representanter 
fra Drammen kommune og Vestre Viken helseforetak. 
Dette dokumentet oppsummerer evalueringsarbeidet av 
parallelloppdraget. Vurderingskomiteens evaluering og 
anbefalinger slik de fremkommer i dette dokumentet er 
råd og innspill til den videre politiske behandlingen og 
planprosessene for å komme frem til en god etterbruk av 
eiendommene når sykehuset flytter.
I evalueringsarbeidet er det lagt vekt på å peke på 
gode innspill, muligheter og utfordringer ved de ulike 
besvarelsene, og samles om felles anbefalinger for 
områderegulering av hele eller deler av området. 

Parallelloppdrag er ingen konkurranse og det kåres ingen 
vinner.

Vurderingskomitéen har bestått av følgende:
Einar H. Lunøe, alt.arkitektur as, leder oppnevnt av NAL 
Ulla Hahn, Futurebuilt
Rolf Hagen, Context as
Lena Basma, plansjef i Drammen kommune
Marit Engseth, prosjektleder, Drammen kommune 
byprosjekter 
Anders Rudlang, Drammen kommune planavdeling
Anne Rosfjord Wik, Drammen kommune planavdeling
Irene Beheim, VestRe Viken HF

LPO arkitekter ved Anette Flygansvær har bistått 
vurderingskomiteen i forbindelse med verkstedene og ved 
utarbeidelsen av evalueringsrapporten.
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Ungdommer fra Børresen skole svarer på spørsmål

Verksted med alle team

Fra Børresen skole: Magnus S. Rognebakke og Joy Ange Munyeshyaka

Presentasjon av foreløpige ideer
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OPPGAVEN

MÅLSETTINGER
Parallelloppdraget skal bidra til å belyse muligheter/løsninger 
for en helhetlig og bærekraftig byutvikling og etterbruk 
innenfor prosjektområdet basert på miljøvennlige transport- 
og energiløsninger. Området skal komplettere og supplere 
Drammen sentrum. Med fokus på boliginnovasjon og en 
byøkologisk tilnærming, skal teamene foreslå nye funksjoner 
og undersøke byformgrep for området med utgangspunkt i 
kommuneplanens føringer. 

Samfunnsmål: 
Potensialer ved utvikling og etterbruk av det eksisterende 
sykehusområdet og stedets sentrale beliggenhet skal 
undersøkes gjennom oppdraget. Videre skal tett, helhetlig, 
mangfoldig og bærekraftig byutvikling med fokus på å 
videreutvikle byens system av offentlige rom og forbindelser 
utforskes. 

Effektmål: 
1. God arealbruk som bidrar til miljøvennlig transport/

grønn mobilitet. 
2. Variert og innovativt boligtilbud (boformer, boligtyper, 

prisnivå, fellesskapsløsninger, livsløp). 
3. Forbedrede forbindelser gjennom området som knytter 

seg til omkringliggende funksjoner. Løsningene bidrar 
til gater og forbindelser som er attraktive for gående og 
syklende. 

4. En ny struktur av attraktive offentlige rom (romforløp) 
innenfor studieområdet, tilpasset foreslått byutvikling 
og som knytter seg til resten av byen. 

5. Utvikling som bidrar til gode bolig, bruks- og oppholds 
kvaliteter for barn og unge nær sentrum. 

6. Byform og bygningsstruktur som bidrar til å utvikle en 
levende, attraktiv og urban bydel. 

7. Foregangsområde for et lavutslippssamfunn 
(energiløsninger, materialbruk). 

INNFALLSVINKLER
For å sikre bredde i undersøkelsene fikk de fire teamene 
tildelt ulike innfallsvinkler til oppgaven ved oppstart. 
Innfallsvinklene har ikke vært ment å utgjøre egne tema 
i studien, men heller å fungere som et «filter» eller 
«fargelegging» av besvarelsen. Hovedspørsmålsstillingen 
og prosjektmål for parallelloppdraget har vært lik for alle 
teamene. De ulike innfallsvinklene har vært som følger:

1. Bolig og mobilitet: Teamet skal utforske hvordan området 
kan utformes med grønne mobilitetsløsninger og høy 
boligandel, og:
• Drøfte hvordan funksjonene i området kan fungere mest 

mulig bilfritt.
• Vise plangrep, funksjonsblanding og deleløsninger 

for reisemidler/ mobilitet som gir en mest mulig bilfri 
hverdag, samtidig som funksjonene får dekket sitt 
mobilitetsbehov.

2. Barn i by: Teamet skal utforske hva/om/hvordan et spesielt 
fokus på å tilrettelegge for barnefamilier og barn i by påvirker 
utviklingen av området, og:
• Vise løsninger for skole- og barnehage, inkludert 

alternativ som viser mulighet for en ny skole i tillegg til 
eksisterende

3. Komplettere sentrum: Teamet skal ha spesielt fokus på 
24 timers byen og undersøke hva det har å si for utviklingen av 
dette området. Vurderingene skal ta utgangspunkt i at dette 
området skal supplere og komplettere sentrumsområdet, og: 
• Drøfte hvorvidt området kan utvikles til å bli et 

tyngdepunkt for spesielle funksjoner som kanskje 
mangler i nærområdet og eller sentrum i dag.

4. Gjenbrukspotensial og materialbruk: Teamet 
skal utforske muligheter for å benytte eksisterende 
sykehusbebyggelse/høyblokka i forbindelse med løsninger 
for utvikling av området. Løsninger med stor grad av gjenbruk 
samt hvilke funksjoner som kan/bør etableres i en eventuell 
ombygget situasjon skal undersøkes, og:
• Der gjenbruk eller transformasjon vurderes ikke å 

være hensiktsmessig, skal bygninger i størst mulig 
grad demonteres ved selektiv riving og materialer, 
bygningsdeler og –elementer søkes gjenbrukt i nybygg 
innenfor området.

• Ny bebyggelse skal planlegges for fremtidig demontering 
og gjenbruk. Materialer med risiko for innhold av 
miljøgifter og komposittmaterialer som vanskeliggjør 
gjenbruk, skal derfor unngås i så stor grad som mulig.

• Ved utvikling av tomten skal det settes av et område 
for mellomlagring og eventuell prosessering av 
bygningsmaterialer for ombruk.

• Materialer som tilføres området skal ha lavest mulig 
klimagassutslipp.
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MULIGHETSSTUDIENE

Teamene har levert et svært omfattende og idérikt materiale 
og det har ikke vært mulig å omtale alle aspekter ved 
bidragene i en kort beskrivelse. Vi anbefaler interesserte å gå 
gjennom det innleverte materialet for mer informasjon om 
hvert forslag. 

Beskrivelser og vurderinger i dette kapittelet er basert på 
teamenes innleverte bidrag. Vurderingskomitéens evaluering 
av forslagene fremkommer i kapittel 4.
Komplette leveranser ligger på Drammen kommunes sine 
hjemmesider: https://www.drammen.kommune.no/om-
drammen-kommune/organisasjon-og-administrasjon/
prosjekter/eksisterende-sykehusomradet/
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NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE 
OG NORCONSULT

BRAGERNES 2.0

INNFALLSVINKEL
Boliger og mobilitet

BYFORM, ARKITEKTUR OG BYLANDSKAP
Teamet påpeker at området i dag preges av bil, store 
parkeringsarealer, fragmentert bystruktur og fravær av 
gode uteoppholdsarealer. Sykehusfunksjonen utgjør en 
viktig brikke i områdets historie, og preger områdets fysiske 
utforming og identitet. Forslaget legger vekt på å ta vare på en 
stedsidentitet knyttet til helse, men å vri dette til å omhandle 
bærekraft (klodens helse) og folkehelse, som er to sider av 
samme sak, ved å forbedre områdets fysiske levemiljø. 

Det vektlegges mål om å oppnå et blandet byområde, sett 
i forhold til den sentrale beliggenheten området har, og at 
nærheten til elv og mark gir området potensial for gode 
kvaliteter.  

Hovedgrepet er basert på en videreutvikling av eksisterende 
grønnstruktur, der de foreslår en gjennomgående grønn 
«aktivitetsloop». Aktivitetsloopen skal skape en grønn 
tilstedeværelse i hele planområdet, og etablere en forbindelse 
mellom Drammensmarka og elven. Aktivitetsloopen skal 

koble sammen eksisterende skoler og barnehager, og gi trygge 
gangveier. Den skal bestå av mange byrom i ulik skala med 
ulike program. Midt i planområdet der avstanden til loopen 
er lengst, er det foreslått å etablere et torg, for å sikre at hele 
planområdet har nærhet til byrom. Torget er plassert i møtet 
mellom Hauges gate og Rosenkrantzgata. 

NYE FUNKSJONER
Teamet foreslår å etablere en ny ungdomsskole øst for 
høyblokka, med svømmehall og store utearealer. I dagens 
bebyggelse for ungdomsskole er det foreslått etablert 
barneskole. Skolenes arealer skal tilrettelegges for sambruk, 
og skal være en arena for lokale fritidsaktiviteter. 

Av eksisterende sykehusbebyggelse foreslås det å bevare 
høyblokka. Høyblokka sees som et interessant element for 
videreutvikling ved at den allerede, og kan videre, tilføre 
identitet til området. De to nederste etasjene og de to øverste 
etasjene er presentert med offentlige funksjoner, som er 
ment å generere aktivitet og liv til bygget og omgivelsene 
rundt, i tillegg til å åpne bygget som en destinasjon for hele 
Drammen. Øverste etasje er vist som en helårs hage, «Zen-
hage», med matproduksjon og spisesteder. De to nederste 
etasjene er presentert som mulig samfunnshus, bibliotek, 
kunstverkets og fasiliteter for ulik type idrett og lek. Disse 
funksjonene er ment å skulle brukes av skoler, barnehager, 
eldre og beboere.

Det er foreslått å etablere tre mobilitetshubber innenfor 
studieområdet som skal ligge tett på bussholdeplasser, og 
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skal danne små nabolagssentra. Her skal det være en liten 
matbutikk, apotek og post, i tillegg til parkering for privat bil 
og delebilsordninger. Det er vist to mobilitetshubber langs 
Hauges gate og en øverst i Konggata.

BOLIGER, NÆRMILJØ OG (SOSIAL INFRASTRUKTUR)
Drammenskvartalet 2.0
Forslaget ser potensial i å videreføre det typiske kvartalet på 
Bragernes, som en videreutvikling av by- og boligstrukturen 
i planområdet. Kvartalsstrukturen tilpasses eksisterende 
dimensjoner og gatestruktur, og kan derfor utvikles gradvis 
over tid. Endret gatebruk, ved at bilen uteblir fra enkelte 
gater, gir potensial for nye naboskap ved at flere kvartaler 
grupperes, danner klynger, med bilfrie gater som fellesrom 
imellom. Bilfrie gater kombinert med grønne gårdsrom skal gi 
varierte uterom i tilknytning til boligen. 

Teamet utdyper kvartalets muligheter gjennom beskrivelse 
av gaten og hvordan den kan sikres oppholdskvalitet. Langs 
gate foreslås veggsoner for mer privat bruk, der boligene 
første etasje kan trekkes ut til en kaffeplass med benk, eller 
med små forhager.

Bakgården kan romme fellesskapsfunksjoner, bytte- og 
lånebod, og det kan innpasses felleshus til arrangementer og 
foreninger. Hvis boligstørrelsen holdes små kan beboerne 
være villige til å betale for slike tillegg.
Det anbefales en medium skala på bebyggelsen, med 
gjennomsnittlig høyde på 3-4 etasjer. Teamet presenterer 
en mulighet for inndeling av kvartalet i et modulsystem, 

som skal muliggjøre en fleksibel utvikling med tanke på 
bygningsstørrelser. Hensikten med dette er å tilrettelegge 
for ulike utviklingsmodeller som selvbygg, kommunal 
eiendomsutvikling og tradisjonelle utbyggere. Teamet 
presenterer også ulike realiseringsmodeller for det nye 
Drammenskvartalet, som har til hensikt å sikre at det blir 
innovasjon i boligformer. Det påpekes at kommunen bør 
være aktiv for å sikre at dette gjennomføres.   

Med unntak av øverste og de to nederste etasjene, skal det 
etableres boliger i høyblokka. Av hensyn til byggets dybde er 
det tegnet ensidige leiligheter med brede fellesrom i midten. 
For leilighetene er det vist et modulsystem som muliggjør 
ulike størrelser, og dermed en ramme for å oppnå en blandet 
beboergruppe. Alle leilighetene er tegnet med tre meter 
dype balkonger, i tillegg til at det noen steder skal etableres 
vinterhager som trekkes lengre inn i volumet. Dette vil bidra 
til bedre lysforhold i de innerste arealene.  

MOBILITET
Teamet foreslår en mobilitetsstrategi der gående, syklende og 
kollektivreisende prioriteres fremfor bilen. Dette gjøres ved 
å stenge flere gater i planområdet for gjennomkjøring med 
bil, og gir bilen lengre omveier og færre direkte ruter gjennom 
planområdet. Flere gaterom som i dag opptas av bilen frigis 
til andre formål og foreslås omdannet til et nytt nettverk av 
attraktive forbindelser og nye oppholdsarealer, slik at det skal 
bli enklere og mer attraktiv å gå eller å sykle i området.

Teamet foreslår en ny utforming av Hauges gate, der gaten 
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skal stenges for bilkjøring fra Heyerdahls gate/Vinjes gate og 
inn mot sentrum. Dette skal sikre bedre fremkommelighet 
for bussen. Sykkelfeltet er foreslått flyttet over til sørsiden 
av gaten, slik at nordsiden kan etableres med et bredt fortau 
som også åpner for oppholdssoner langs bebyggelsen. Det 
understrekes at å stenge Hauges gate for biltrafikk er et grep 
som kan gjennomføres på kort eller lang sikt.  

Bilister kan ankomme planområdet via Øvre Storgate i sør 
eller Bergstien i nord, og inn Dronninggata/Konggata, via en 
ny vei langs østsiden av parken og videre opp Capjons gate, i 
tillegg til Vinjes gate/Heyerdahls gate. 
Hovedsykkelveier gjennom planområdet er foreslått i 
Hauges gate og Øvre Storgate, med en tverrforbindelse via 
Dronninggata og Parken.

Mobilitethubs
Det foreslås å samle all parkering i området i tre 
mobilitetshubs, strategisk plassert i planområdet. Disse skal 
ligge med en maks avstand på 250 meter fra boligene. Dette 
skal motvirke at bilen blir førstevalget, ved at den vanligvis er 
så tilgjengelig i tett tilknytning til boligen. Det påpekes at en 
viss avstand mellom bolig og parkering vil bidra til økt byliv 
ved at folk motiveres til å gå mellom målpunkt og på den 

måten tar i bruk byen og gaterom. Mobilitetshubbene skal 
også samle andre funksjoner for sykkel, mat og informasjon 
i tillegg til bil, og på den måten etablere møtepunkter i 
nabolagene. 

ENERGI OG KLIMA
Forslaget legger vekt på at transport er en av de største 
kildene til utslipp i dag, og at det dermed er viktig å 
tilrettelegge for grønn mobilitet på plannivå. Teamets grep 
for mobilitet er oppsummert i forrige avsnitt. I tillegg til å 
i større grad prioritere gående og syklende fremfor bilen, 
påpeker teamet viktigheten av at gode stedskvaliteter vil 
stimulere til en mer bærekraftig adferd. En samlokalisering av 
hverdagsfunksjoner, som bolig, skole/barnehage, dagligvare, 
etc. påpekes også som et grep som vil redusere det generelle 
behovet for transport.   

Energi
Det er foreslått lokal produksjon av elektrisitet ved bruk av 
solceller. Det påpekes juridiske begrensinger på å dele strøm 
mellom to målere i samme nettverk. I større nettverk kan 
man i større grad unngå misforhold mellom når energien 
produseres og forbrukes, ved at ulike funksjoner forbruker 
energi til ulike tidspunkt, som kontorer og skoler på dagtid, 
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boliger om morgen og kveld.

Behov for oppvarming og varmtvann foreslås løst ved 
tilkobling til fjernvarme eller geotermiske brønner. Det 
problematiseres rundt ambisjonen om å utvikle planområdet 
som et nullutslippsområde, som er utfordrende med tanke 
på tilkobling fjernvarmenettet. Fjernvarme regnes som 
import av energi, og vil slå negativt ut i et regnestykke for 
nullutslipp. Etablering av geotermiske brønner lokalt vil slå 
positivt ut, siden energien da hentes internt i området. Det 
påpekes at det her oppstår et paradoks ved regnemetoden for 
nullutslipp, siden det er tilknytningsplikt til fjernvarme, og at 
største delen av fjernvarmen produseres lokalt i Drammen. 

Det løftes frem om det bør være en mulighet å se et større 
bilde for energivalg, med mindre vekt på regnemetoder for å 
oppnå målet om nullutslipp.  

Overvann
Overvannet presenteres som en ressurs som bør brukes 
lokalt for å skape kvaliteter. Det er kun ved kraftig nedbør 
det er behov for å bli kvitt vannet. Overvann kan samles i 
kvartalene og ledes til aktivitetsloopen, der det kan benyttes 
til vanning og bidra til biologisk mangfold. 
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POWERHOUSE COMPANY, SKAJAA 
ARKITEKTKONTOR, BOLLINGER 
+ GROHMANN INGENIØRER, 
MULTICONSULT, URGENT.AGENCY

100-METERSBYEN
INNFALLSVINKEL
Barn i by

BYFORM, ARKITEKTUR OG BYLANDSKAP
Med utgangspunkt i tildelt innfallsvinkel presenterer teamet 
et hovedgrep som omhandler å skape trygge og lokale 
nabolag med tydelig identitet. Begrepet 100-metersbyen tar 
utgangspunkt i at barn og familie, innenfor et lite område, 
skal ha tilgang til private og offentlige uterom, fellesrom og 
fellesskap. 

Teamet peker på at det kan være positivt med en relativt 
ensartet bebyggelsesstruktur, som vil tilføre området en egen 
identitet og at overordnet entydighet kan kombineres med 
et innvendig mangfold. Det fremheves ønske om å skape et 
alternativ til en tendens der det bygges generiske nabolag, 
som er lik fra by til by, uten en klar helhetlig ide og form. Ved 
at det her er store tilgjengelige areal som nå planlegges under 
ett, har man mulighet til å oppnå en helhetlig bystruktur som 
skiller seg fra andre tilbud i boligmarkedet.

Teamet foreslår en kvartalsstruktur, med en klar bytypologi, 
tilpasset småbyskalaen. Basis for strukturen er dagens 
gategrid, der det slås sammen to og to kvartal, til lengre 
kvartaler på ca. 50 x 100 meter, som også skal ha en indre 
lamell på langs av kvartalet. Teamets valg av struktur 
omhandler i stor grad mellomrommene, der forslaget 
vektlegges spesielt de intime og nære rom som utgangspunkt 
og ramme for fellesskap og trygghet. Det vurderes at 
opplevelsen av trygghet i et nabolag er en viktig faktor for 
barnefamilier, og at et begrenset antall mennesker vil gi en 
oversiktlighet som bidrar til at området oppleves som trygt. 
Det åpnes for at deler av kvartalet kan byttes med punkthus 
der solforholdene tillater det, eller der det er ønsket høyere 
utnyttelse. 

Som del av grepet vises også tre programmatisk forskjellige 
øst-vestgående gater:
• Lekegaten – der Wergelandsgate endres til grønn gate 

med fokus på lek og læring. 
• Nabolagsgaten – som gjør Andreas Thunes Gate til 

en lokal gate med god bredde hvor opphold og myke 
trafikanter prioriteres. Lokaler for kafé, nærbutikk, 
vaskeri, utstillingsrom og foreningslokale lokaliseres 
langs med, og eldre bygg i strukturen kan bevares. 

• Bygaten – bygger videre på Rosenkrantzgata og Hauges 
gate som foreslås gate langs blandet program, bolig og 
næring, og litt høyere tetthet enn resten av området. 

4 sider presentasjon/
oppsummering av hvert 
bidrag
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Av illustrasjonsplanen kan man i tillegg lese to grønne 
forbindelser, som kobler elven med marka nord-sør gjennom 
sykehusområdet og fra Børresen skole ned mot Vinjes gt.

NYE FUNKSJONER
Teamet er tydelig på at de ikke ønsker å skape et område som 
konkurrerer med dagens sentrum i Drammen, og at det er 
bolig som bør være fokus her. Det påpekes likevel et potensial 
for noe næringsvirksomhet lang Hauges gate, og at det bør 
være utadrettede funksjoner på gateplan strategiske steder. 
Basen på sykehusblokken foreslås med program knyttet til 
sport, servering og ungdomsklubb med mer, i tillegg foreslås 
Andreas Thunes gate med innslag av ulike program i en liten 
skala som hovedsakelig betjener nærmiljøet. Teamet legger 
til grunn en prosentfordeling på 20/80 mellom næring og 
bolig. 

Teamet foreslår å utvide Børresen skole til en kombinert 
barne- og ungdomsskole (1.-10.trinn). I tillegg er det illustrert 
barnehager i dampsentralen og i det engelske kvarter. 

BOLIGER, NÆRMILJØ OG SOSIAL INFRASTRUKTUR
Ny bebyggelse er vist som en kombinasjon av en 
kvartalsstruktur i 2-4 etasjer, med innslag av høyere tårn 
på 10-12 etasjer. Kombinasjonen av lav og høy bebyggelse 
vektlegges som et grep for å optimalisere bokvalitet, der den 
lave bebyggelsen har en menneskelig småskala, mens boliger 
i tårn får gode lys- og utsiktsforhold. 

Siden kvartalene har begrenset byggehøyde er det lagt opp 
til relativt smale ute- og mellomrom, uten at dette skal 
medføre dårlige solforhold. Kvartalene deles i to gårdsrom, 
og forslaget tar utgangspunkt i at intimitet og nærhet 
er kvaliteter som er positive for å skape gode nabolag. 
Gårdsrommene skal variere mellom private og felles 
utearealer. Uterommene skal ikke nødvendigvis aktiviseres 
ved hjelp av programmering, men at terskelen heller er lav for 
beboerne til å ta dem i bruk og at de oppleves som oversiktlig 
og med lav puls, for å gi trygge rammer for barna.   
Innenfor bebyggelsesstrukturen kan det være rom for ulike 
utbyggingskonsepter, både nybygg og renovering. 

Høyblokken
Av hensyn til miljøperspektivet er det vurdert at bevaring av 
sykehusblokken er det beste. Blokken er et ikon i Drammen, 
og ved å fjerne elementer i eksisterende fasader, som ikke 
er bærende, kan blokken transformeres til å få et mer åpent 
uttrykk egnet for bolig. Utadrettede program på bakkeplan 
vil i tillegg gjøre blokken til en destinasjon for en større del av 
befolkningen i Drammen. I nederste etasjene i høyblokken, 
er det vist muligheter for utadrettet program som knytter seg 
mot grønnstrukturen utenfor. 

Blokkens totale dimensjoner, med en dybde på 26 meter, 
tillater ikke gjennomgående leiligheter. Forslaget viser her 
et potensial i å tilrettelegge for andre funksjoner tilknyttet 
boligene i kjernen, som kino, klatresenter, boder mm. 
Blokken utvides på kortsidene, til boliger som vil få svært 
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gode kvaliteter med tanke på lys og utsikt. 

Alle leilighetene er tegnet med en inntrukken patio, som skal 
bedre lysforholdene i de innerste arealene, i tillegg til at alle 
boligene får et romslig privat uteareal. Leilighetsinndeling 
tar utgangspunkt i et modulssystem, som gir fleksibilitet 
med tanke på størrelser. Tegningene viser en variasjon av 
leiligheter på 63 m2 til 211 m2. 

MOBILITET
Forslagets mobilitetskonsept tar utgangspunkt i å lage et 
byområde som i størst mulig grad oppleves som bilfritt, 
i betydning at gaterommene opparbeides som attraktive 
oppholdsarealer. Biltrafikken ledes til ytterkanten av 
planområdet, og det foreslås tre parkeringshus, i Hauges 
gate, Wildhagens vei og i kjelleren på høyblokken. 
Parkeringsbehovet er beregnet primært med tanke på 
delebiler.     

Hauges gate skal tilrettelegges for superbuss, og stopp i 
krysset Hauges gate/Konggata kan kombineres med mindre 

matebusser opp Konggata.  

Bergstien og Hauges gate skal tilrettelegges for sykkel med 
mulighet for å krysse gjennom området i Heyerdahls gate, 
Konggata og Amtmand Bangs gate. 

ENERGI OG KLIMA
Transport fremheves som den viktigste kilden til utslipp. 
Forslaget har få eller ingen «vanlige» parkeringsplasser, men 
ladestasjoner for elektrifiserte kjøretøy, både bil, scooter og 
sykkel. De foreslåtte parkeringsanleggene er beregnet ut i fra 
bruk av delebil og -sykkel.  

Forslaget inneholder en miljøstrategi basert på reduksjon 
av energiforbruk, lokal energiproduksjon og bevisst 
materialvalg. Det påpekes at materialvalg er en vesentlig 
del av byggenes CO2-avtrykk, og det derfor er viktig med 
et bevisst materialvalg. Tre er det eneste materialet som er 
tilnærmet CO2-nøytralt, så lenge det kommer fra bærekraftig 
skogbruk. 
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Energi
Gruppen foreslår å etablere en ny energisentral for området 
ved dagens energisentral for sykehuset, sammen med et 
lokalt nærvarmenett. For elproduksjonen foreslås det 
solceller på tak og vegger og vindmøller på tak. Elektrisk 
bilpark skal også fungere som batteri.

Det vektlegges også at det er viktig å redusere energibehovet 
ved riktig byggemåte, som passivhus og riktig valg av 
bygningskomponenter. 

Overvann
Overvannet skal brukes til vanning av planter, eller samles i 
tanker og brukes i de sanitære anleggene. Dette kan avlaste 
det kommunale vann- og avløpsnettet i tillegg til å begrense 
bruk av drikkevann. Alle byggene der det er mulig skal 
tilrettelegges med grønne tak. Grønne tak er habitat for 
insekter, planter og fugler, som til vanlig har mistet mye av 
sine habitater i urbane strøk. Grønne tak vil også redusere 
unødvendig oppvarming av øverste etasje på sommerstid, og 
redusere temperaturen rundt solcellene og gjøre solcellene 
mer effektive.  
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ARKITEMA ARCHITECTS, DRONNINGA 
LANDSKAP, CIVITAS OG COWI
INNFALLSVINKEL
Komplettere sentrum

BYFORM, ARKITEKTUR OG BYLANDSKAP
Teamet tar utgangspunkt i fire strategier for utvikling av nytt 
byplangrep for Hamborgstrøm: 
1. Fotgjengerbyen, som beskriver en by det er godt å gå 

i, der du skal kunne sykle og bruke kollektivtrafikk. 
Fortauene fremheves her som byens viktigste byrom.

2. Den blå byen, som peker på hvor viktig det er med 
bekker og parker som binder sammen byen. Parkdrag 
fra Ypsilon til Spiralen, og en park langs åpningen av 
Kudalsbekken er vist som tiltak.

3. 0-100+ byen, som er et programmatisk grep for å styrke 
gode naboskap og legge til rette for alle generasjoner. Her 
er «livsgledehuset» et sammensatt tilbud som danner 
det urbane tyngdepunktet i planen.

4. En realiserbar by, som gir bevissthet rundt økonomi/
finansiering og gjennomførbarhet, som peker på at 
infrastrukturen i planområdet er foreldet, og at denne 
må moderniseres. Her er teamet spesielt opptatt av at 
dette danner et mulighetsrom for bekkeåpning, som vil 
gi en oppgradering av gate- og byrom og grønnstruktur.  

Teamet foreslår et grep der planområdet skal danne det 
manglende «hjørnet» i sentrumsrektangelet i Drammen. Med 

Bragernes, Strømsø, Grønland og nye Hamborgstrøm som 
en samvirkende helhet, med hver sine roller og funksjoner. 
Hjørnet mot parken og Hauges gate er vist som det urbane 
tyngdepunktet i planen, som tilrettelegges for næring, handel, 
servise og funksjoner tilrettelagt for eldre.

Teamet har hatt et stort fokus på de blågrønne kvaliteter 
som ramme for å skape bokvalitet og grønn mobilitet, med 
to store bekkeåpningsprosjekter som sentrale elementer i 
planen. Kudalsbekken skal åpnes og ledes gjennom et nytt 
boligområde, og fire mindre bekker skal samles til én og 
danne en ny grønn forbindelse mellom marka og elven, forbi 
sykehuset. «Bekkemøtet», der de to bekkene samles til én, 
etableres som det sentrale torget, Kanalplassen, like ved 
«sentrumshjørnet».

NYE FUNKSJONER
Teamet foreslå å plassere et «Livsgledehus», som et 
«origo i plangrepet» som skal bidra til en bymessig 
utvikling av planområdet ned mot Hauges gate og danne 
en fasade mot Drammen park. En viktig målsetting for 
Livsgledehuset har vært å skape et lokalsenter, som bidrar 
både til aktivitet i bydelen og til sentrumsutviklingen i 
Drammen. «Livsgledehuset» er et helseknutepunkt med 
eldresenter, hotell, behandlingstilbud og et utadrettet 
program i førsteetasje, med service og en kafé på det mest 
attraktive hjørnet. Livsgledehuset består av flere bygninger 
med torg imellom. Teamet henviser til eget arbeid med 
konseptplanutredning for helseknutepunkt på oppdrag for 
Drammen kommune, utført i 2018, som grunnlag for program 
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og organisering av Livsgledehuset i dette forslaget. 

I tilknytning til Livsgledehuset er det foreslått studentboliger 
og en stor barnehage. Videre vestover langs Hauges gate er 
det også tegnet inn næringsbebyggelse og blandet program.

Teamet foreslår en skole og idrettsakse mellom Børresen 
ungdomsskole, langs Wergelands gate, frem til Konggata. 
Her foreslås en ny barneskole, Dampsentralen barneskole, 
med etablering av ny flerbrukshall mellom de to skolene. I 
tilknytning til barneskole skal det anlegges en naturlekepark, 
som vil være tilgjengelig for hele Drammens befolkning 
utenfor skolen åpningstider. Syd for Børresen skole, på 
taket over tunnelen ved Fylkeshuset, foreslås ny ballbane. 
Det påpekes potensial for sambruk av skolebygg for lokalt 
foreningsliv og kulturaktiviteter.

BOLIGER, NÆRMILJØ OG SOSIAL INFRASTRUKTUR
Forslaget tilrettelegger fire boligområder med hver sin 
karakter og geografiske avgrensing; Bekkeparken, Sykehuset, 
Bragernes hageby og Kanalparken.  

Boligområdet Bekkeparken blir det største nye boområdet 
innenfor planområdet. Boområdet dannes av åpne kvartaler 
med en bekk gjennom, som en grønn offentlig forbindelse i 
traseen til dagens Andreas Thunes gate, i fremtiden «Andreas 
Thunes kanal». De åpne gårdsrommene skal opparbeides 

med private og offentlige soner. Boligområdet er beskrevet 
med fokus på sosial bærekraft, der bevaringsverdige hus 
kan innpasses og dels benyttes til felleshus for bydelen. 
Her beskrives også plass for veksthus og dyrkingsfelt for 
hagebruk i alle kvartalene. Byggehøyden skal variere mellom 
5 og 3 etasjer, der det er høyest langs ved Hauges gate og 
nedtrapping mot det midtre parkrommet.

Området Sykehuset skal bestå av fem boligtårn, med høyder 
på 12-14 etasjer. Teamet påpeker at en beliggenhet inntil åsen 
under Spiralen gir mulighet til større høyder på bebyggelsen. 
To av disse tårnene er en ombygging av eksisterende 
høyblokk. Teamet oppgir at dagens dimensjoner på 
høyblokka vil egne seg dårlig for ombygging til boligtårn, der 
en bredde på ca. 27 meter og lengde på ca. 100 meter vil gi 
ensidige leiligheter med forholdsvis stor dybde. De mener 
også at den midtre sonen av bygget, de mørke arealene, vil 
bli et stort areal som vil være vanskelig å fylle med andre 
funksjoner, som ikke er avhengige av dagslys og utsyn. 
Forslaget viser derfor en mulighet for ombyggingen til to 
boligtårn som gir bedre dimensjoner som er lettere å tilpasse 
et boligprogram, og som vil medføre positive konsekvenser 
for nabo bebyggelsen i form av forlengelse av Welhavens gate 
og bedre solforhold. De tre øvrige boligtårnene, er nye tårn, 
foreslått som forbildeprosjekter innen trekonstruksjoner, og 
en 3-6 boenheter per plan. 
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Bragernes hageby, plasseres inntil det bevaringsverdige 
engelske kvarteret, og bestå av rekkehus på ca. 3 etasjer. Lav 
høyde i dette område er ment som en tilpassing opp mot 
det engelske kvartal. Her er det beskrevet mulighet for to 
boenheter over hverandre, der alle enheter skal ha sørvendte 
forhager. 

Kanalparken er det mest sentrale området i planen, og 
inkluderer Livsgledehuset. Her er vist boligbebyggelse med 
4-6 etasjer, og er beskrevet som mulig beliggenhet for mulig 
studentboliger og alternative bo konsepter. Bebyggelsen 
veder mot og avgrenser den nye parken som kobler seg til 
Spiralen. 

MOBILITET
Teamet har som ett av sine viktigste grep å legge til rette 
for «fotgjengerbyen». Fortauene trekkes fram som byens 
viktigste byrom.

Rosenkrantzgate/Hauges gate er hovedgater for 
kollektivtrafikk inn mot Drammen sentrum, i tillegg skal 

det være kollektivtrafikk i Konggata, i retning nord. For å 
sikre flyt i kollektivtrafikken er det foreslått tilfartskontroll 
inn mot sentrum. Målet er at det skal være raskere å benytte 
kollektivtrafikk, og at dermed reisevaner vil endre seg slik at 
færre velger bil.

Amtmand Bangs gate, Capjons gate, Dronninggata og 
Wergelands gate er foreslått som boliggater (sykkelgater), 
der det skal tilrettelegges for intern trafikk i bydelen, men 
foregå på de gående og syklende sine premisser. Disse 
gatene, i tillegg til Hauges gate, skal tilrettelegges for de 
raske syklistene. For øvrig er det lagt opp til et nettverk av 
gangforbindelser, med Andreas Thunes gate og Welhavens 
gate i øst-vest retning og to nye i nord-syd-retning, med 
en langs ny bekkepark fra Livsgledehuset forbi sykehuset 
mot marka, og en fra Hauges gate opp til Dampsentralen 
barneskole.   

Det er foreslått tre mobilitetspunkt i planområdet. Her 
er det plass til mellom 500-650 parkeringsplasser for bil, 
som kan deles mellom privat leie og bildelingsordninger. 
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Mobilitetspunktene er samlokalisert med bussholdeplasser 
og elektriske bysykler. Det foreslås at det ikke skal etableres 
parkeringsplasser i tilknytning til hver boenhet, men at 
boligene kan leie plasser i felles parkeringsanlegg. Det vil 
i tillegg etableres noe parkering for korte opphold og HC-
plasser nærmere boligene.

ENERGI OG KLIMA
Teamet oppgir at det er størst potensial for å redusere utslipp 
med tiltak innen mobilitet, energibruk og materialbruk. 
Tilrettelegging for bedre forhold for gående og syklende, 
passive tiltak på bebyggelsen, solceller på tak, grønne tak, i 
tillegg til gjenbruk og sambruk av bebyggelsen nevnes som 

eksempler på tiltak som kan jobbes med videre.   

Overvann
Overvannshåndteringen i planområdet er i forslaget planlagt 
som overflatebaserte løsninger. Overvann fra bygg og 
gårdsrom skal ledes til lokale fordrøyningsløsninger, som 
regnbed eller nedsenkede grønne arealer, som videre ledes 
mot de åpne bekkene. I gatene skal det tilstrebes å etablere 
nedsenkede rabatter. Gater og åpne bekkeløp skal fungere 
som flomveier ved ekstremnedbør. 
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FRAGMENT, VILL URBANISME, VILL 
ENERGI, ØKOLOGI OG BÆREKRAFT, 
TRØBBELSKYTTER, NABOLAGSHAGER, 
OG HOI!
INNFALLSVINKEL
Gjenbrukspotensial og materialbruk 

BYFORM, ARKITEKTUR OG BYLANDSKAP
Teamet foreslår en stegvis utvikling, med ti steg, som 
beskriver små og store grep.  Det er illustrert en tidslinje 
med ulike tiltak og workshoper som skal bidra til å skape 
engasjement, sosial involvering og fellesskap rundt en mer 
bærekraftig levemåte. 

Et hovedgrep er å styrke Hauges gate som det urbane 
tyngdepunktet i byområdet. Alle nord-syd-forbindelser 
i planområdet kobles til denne gaten, som blir hoved 
forbindelsen videre mot sentrum. Gaten skal utformes 
som en aktiv bygate, med levende førsteetasjer og boliger. 
Gaten skal være et bindeledd mellom planområdet og 
tilgrensende områder, utforming må derfor dreies fra vei til 
gate. Kryssinger er foreslått i plan og eksisterende voller langs 
veien er foreslått fjernet for å oppnå et åpent gaterom. 

Et grøntdrag er vist som grep for å forbedre forbindelsen 
mellom marka og elva. Det er illustrert en grønn park, fra 
Hauges gate og opp forbi sykehusbebyggelsen til marka. 
Parken er vist med åpent bekkeløp. Som strategi for parken, 
og det grønne generelt i planområdet, skal det biologiske 
mangfoldet styrkes ved å benytte vekster som allerede finnes 
i område og som vil danne habitater for det eksisterende 
dyre- og insektlivet. 

Eksisterende bebyggelse ses på som en stor ressurs, og 
teamet har gjennomgått alle bygg i området og mener 
at både i et miljø- og i et bærekraftsperspektiv bør store 
deler av bebyggelsen tas vare på. I småkvartalene, som 
bygger videre på eksisterende struktur av gater, er tanken 
å ikke rive eksisterende bolighus, og at det skal fortettes 
med en infill-strategi. På det som i dag er ledige tomter og 
parkeringsplasser, langs Hauges gate, ønsker de å introdusere 
lave bygårder av samme skala som småhusene rundt. 
Det bør først fokuseres på de ledige tomtene, og deretter 
transformasjon og fortetting av det eksisterende. 

Teamet går langt i å bevare eksisterende bebyggelse og bygger 
en identitet for området knyttet til gjenbruk. Forslaget legger 
UN Habitat sine bærekrafts mål til grunn for vurderinger av 
tetthet og arealmessige prioriteringer innenfor planområdet: 
1. Min. 30% av arealbruk i et område skal være 

fotgjengerprioritert gate.
2. Sikre høy tetthet - 150 mennesker per hektar (15 per daa)
3. Funksjonsmangfold på områdenivå – min 40% andre 

funksjoner enn bolig i byområdet 
4. Antall bygninger med kun en funksjon skal ikke være 

mer enn 10% av et nabolag.
5. Stor variasjon i boligstørrelser, 20-50% av boligene er 

lavpris. ingen typologier mer enn 50% av totalen.

Ut fra dette skal området i henhold til deres vurderinger 
inneholde:
1. 70.000 kvm gateareal med gode utomhuskvaliteter, 

sikkerhet for barn og miljøvennlig mobilitet.
2. 3450 personer – 2700 flere personer enn i dag. I en 

fremtid der arealer blir knappere, og i et klimaperspektiv 
må antall kvm bolig per person reduseres, og de foreslår 



23Evalueringsrapport

å legge 30 kvm til grunn. Dette gir et behov for om lag 
100.000 kvm bolig innenfor området.

3. Med 100.000 kvm bolig, trenger området om lag 
100.000 kvm andre funksjoner

4. Det må etableres en egen strategi for hvordan 
boligutviklingen skal og må skje for å sikre en sosial 
bærekraftig utvikling i området.

5. Det må lages en egen gatebruksplan som inkluderer 
programmering av attraktive førsteetasjer. 

6. Det må legges til rette for 34500 kvm offentlig rom i 
området – 11500 kvm mer enn i dag.

7. Prosjektet skal utvikles som et nullutslippsnabolag 
(ZEN) og de har vist mulighet for å bringe 
nullutslippskonseptet til en nabolagsskala. Dette 
betyr et energieffektivt nabolag med lokal og fornybar 
energiproduksjon som kan eksportere nok energi til å 
kompensere for karbonavtrykk av områdets egen energi- 
og materialforbruk i et livssyklusperspektiv. Omfanget 
av beregninger må utvides til å omfatte bygninger, 
materialer, energisystemer, mobilitet og infrastruktur.

8. De foreslår rammer for utvikling i form av en finmasket 
tomtestruktur, men også åpne kvartaler som muliggjør 
mindre grupper som vil utvikle boliger de kan ha råd til. 
I motsetning til tomtestruktur som bare kan utvikles av 
store utbyggere kan en mer finmasket tomtestruktur 
gjøre begge deler. Dette muliggjør medvirkning, stegvis 
utvikling og boligutvikling utenfor det ordinære 
markedet og kan dermed skape et rimelig boligtilbud 
med en variert demografi.

NYE FUNKSJONER
I en tidlig fase av områdeutviklingen foreslås å etablere et 
midlertidig gjenbrukshus langs Hauges gate. Huset er ment 
som et utstillingsvindu og besøkspunkt for kommende 
transformasjon, der potensialet for gjenbruk skal vises frem. 
Huset i seg selv skal bygges med gjenbrukte elementer fra 
høyblokken. Husets funksjon skal endres når utviklingen er 
kommet lengre.  

Sykehusets gamle forsyningssentral, lager og vaskeri er 
foreslått gjenbrukt som Transformasjonshuset.  Det skal være 
et brukerstyrt grendehus og lager for bygningsmaterialer og 
bygningselementer som skal gjenbrukes. Det skal være et 
møtested, med kafé og lokaler for møter og kurs, som er ment 
å skape et miljø og stimulere til kunnskapsutvikling for rundt 
gjenbruk.  

Høyblokken er foreslått bevart, og de tre nederste etasjene er 
foreslått avsatt til ny ungdomsskole. Dagens skole, Børresens 
skole, blir barneskole. Mellom disse to skolene er det tegnet 
to nye barnehager.

Rett sør for høyblokken etableres et orchidarium, der man 
kan vise noen av de viltvoksende orkideene som finnes i 
Norge og kombinere dette med en mini-planteskole som er 
spesialisert på orkidéer.

MOBILITET
Mobilitetskonseptet i forslaget tilrettelegger for et 
desentralisert parkeringshus over bakken, i Strøms gata. I 
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tillegg er det illustrert plassering av et bilkollektiv i området 
der Wergelandsgate møter Dronninggata og fire ulike 
plasseringer av mobilitetsentre for sykkel. 

Gatenettet skal være åpent for kjøring til eiendommene, 
men flere av gatene skal forbeholdes fotgjengere og syklister. 
Det skal tilrettelegges med flere busstopp i Hauges gate 
nær dagens sykehusområde, og Hauges gate stenges for 
gjennomkjøring i møtet med Rosenkrantzgata, der trafikken 
skal følge Rosenkrantzgata. 

ENERGI OG KLIMA
Forslagets primære fokus er gjenbruk, både ved å bevare 
bebyggelse og ved å gjenbruke materialene til det som 
rives. De går langt i å beskrive mulige tiltak for å oppnå et 
nullutslippsområde, og gjør vurderinger på både material-, 
transport- og energitiltak for å nå målet. Forslaget oppgir at 
det er nødvendig med ombruk av opptil 90% av materialene, 
og at både eksisterende og nye bygg må gå i null på 
energiforbruk. 
 
Forslaget bevarer svært mye av eksisterende bebyggelse. 
Dette er det eneste forslaget som bevarer mer av 
sykehusbebyggelsen enn bare høyblokken. Materialer/

elementer fra bebyggelsen som er foreslått revet, eller 
demontert, skal gjenbrukes til nye byggeprosjekter. 
Gjenbrukspotensialet av bygningsmaterialer beskrives med 
tre ulike hovedformer: 
• Gjenbruk – materialer og bygningselementer brukes på 

nytt i den formen det har
• Upcycling - bearbeiding av et materiale til et produkt 

som får økt verdi (f.esk treflis som limes sammen til 
treplater) 

• Downcycling - bearbeiding av et materiale til et produkt 
som får redusert verdi (f.eks betong som knuses og 
brukes som fyllmasse)

Eksisterende bebyggelse foreslås oppgradert til 
passivhusstandard, for å redusere energibehovet, og ved 
tilkobling til kilder for fornybar energi, som fjernvarmenett og 
solceller. Det påpekes at for å tilfredsstille kravene til et ZEN-
område, så er det ikke mulig å benytte seg av fjernvarmenettet 
som energikilde, siden energien produseres utenfor 
planområdet, men at det da heller må satses på solceller.    

BOLIGER, NÆRMILJØ OG SOSIAL INFRASTRUKTUR
For utvikling av bebyggelsesstrukturen i planområdet 
har forslaget i grove trekk tre tilnærminger; Gjenbruk/
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transformasjon av eksisterende bebyggelse, infill/fortetting 
av eksisterende småhuskvartaler og nybygg av større 
kvartalsstruktur. All nybygging skal benytte gjenbrukte 
materialer fra bygg som rives/demonteres, og bygging skal 
skje over tid basert på tilgang til gjenbruksmaterialer. 
Det legges opp til at boligene skal ha en begrenset størrelse, 
på omlag 30 m2 per person, som veies opp med tilgang 
til fellesarealer som vaskeri, lokaler med plass til større 
selskaper, storkjøkken og gjesterom. 

Eksisterende småhuskvartaler er foreslått fortettet med 
lave bygårder i samme skala som eksisterende småhus. Som 
supplement til de små boligene er det foreslått kvartalshus 
med fellesrom og funksjoner. Fortettingen av disse kvartalene 
tar også utgangspunkt i at eksisterende boliger skal reduseres 
i størrelse for å gi rom for flere boliger.  

Det er illustrert tre alternative strategier for høyblokken, der 
teamet anbefaler den varianten som tilrettelegger for størst 
grad av bevaring. De fire øverste etasjene demonteres, for å 
få bedre stabilitet, og en andel av resterende betong skjæres 
ut slik at det gjenstår et selvbærende gridsystem. Dette skal 
danne ramme for selvbygg ved at man kan kjøpe seg andeler 
av gridet. 

Forslag til ny kvartalsstruktur er plassert der det ikke er 
eksisterende bebyggelse i dag, dagens parkeringsareal for 
sykehuset, langs Hauges gate. Kvartalene er foreslått med to 
ulike modeller for utvikling: 
1. Kvartalene deles opp i mindre tomter som muliggjør små 

utbyggere, og mindre bygg fellesskap. 
2. En kommunal utbygger utvikler et konstruksjonssystem, 

som selvbyggere og andre kan bygge innenfor. Denne 
løsningen er foreslått som en potensiell boligutstilling 
med et element av undervisning/veiledning til de som vil 
bygge.  

Det er et mål om en variert demografi og det foreslås ulike 
modeller for at flere skal få tilgang til å kjøpe egen bolig. 
Mulige modeller for tilgang til kjøp av boliger er: 
• Leie til eie og leie med sparing
• Kommunale boliger
• Byggfellesskap med varierende gard av selvbygging/

egeninnsats
Forutsetninger som nevnes for å få dette til er en viss grad 
av kommunal subsidiering, ved f.eks sosiale tomtesalg og 
langtids festekontrakter.
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Nordic office of architecture, Norconsult

Powerhouse company, Skajaa Arkitektkontor, Bollinger + Grohmann ingeniører, Multiconsult, Urgent.Agency

Arkitema architects, Dronninga Landskap, Civitas, Cowi
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VURDERINGSKOMITEENS EVALUERING

VURDERINGSKOMITEEN 
• Einar Lunøe, alt.arkitektur as (leder av komiteen)
• Lene Basma, plansjef Drammen kommune
• Irene Beheim, avdelingssjef eiendomsforvaltning og 

utvikling Vestre Viken HF
• Ulla Hahn, FutureBuilt
• Rolf Hagen, Context as
• Anne Rosfjord Wik, planavdelingen Drammen 

kommune
• Anders Rudlang, planavdelingen Drammen kommune
• Marit Engseth, byprosjekter Drammen kommune 

(prosjektleder)
• Anette Flygansvær, LPO arkitekter (sekretær)

OPPGAVEN
Vurderingskomiteen har gått inn i evalueringsarbeidet 
på de premissene som Drammen kommune har lagt for 
mulighetsstudiet; et parallelloppdrag der ulike temaer blir 
grundig undersøkt av fire team, og der det ikke skal kåres 
noen vinner eller velges ett alternativ for videre utvikling. 
Dette er en egnet metode på dette stadiet i prosessen, der 
hensikten er å få belyst et bredest mulig spekter av muligheter 
og ideer for utvikling av området. 

Vurderingskomiteen fremhever at det er summen av 
besvarelsene som er interessant. Det var et omfattende 
program som lå til grunn for oppgaven, ingen av teamene 
har derfor besvart alle problemstillingene fra programmet. 
Noen tema i programmet har totalt sett fått mindre direkte 
oppmerksomhet enn andre, mens andre tema har fått mer. 
Vurderingskomiteen ser at programmet har vært omfattende 
i forhold til tid og ressurser avsatt til oppgaven og at det 
derfor ikke har vært rom for å gå i dybden på alle de ulike 
tema. 

De fire ulike innfallsvinklene har sikret en bredde i 
besvarelsene. Teamene har også blitt styrt i ulike retninger 
underveis i prosessen, gjennom tilbakemeldingene etter 
midtveisverkstedene. Det samlede innleverte materialet 
vurderes å være et godt grunnlag for Drammen kommune 
sitt arbeid med videre utvikling av dette området som en del 
av Drammen sentrum, og for Vestre Viken i arbeidet med å 
utvikle sine eiendommer. 

Vurderingskomiteen har strukturert sin evaluering etter de 
sentrale tema som ble definert i konkurranseprogrammet. 
Da det innleverte materialet er omfattende, slik at det ikke 
vil være hensiktsmessig å omtale alle detaljer ved samtlige 
besvarelser i denne rapporten, har vurderingskomiteen valgt 
å trekke frem elementer fra de ulike besvarelsene som har 
verdi for en videre utvikling av området. Disse elementene er 
presentert på side 28-31 (de «grønne» sidene).
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ANBEFALINGER FRA VURDERINGSKOMITEEN

BYFORM, ARKITEKTUR OG 
BYLANDSKAP
• Forbindelser som knytter by, elv og ås sammen bør 

forsterkes: 
 - Kvartalsstrukturen bør utvikles basert på 

komplettering av eksisterende gatenett.
 - Parkdraget fra elv til ås bør etableres som et 

overordnet strategisk grep for forbindelsen nord-sør. 
 - «Aktivitetsloopen» anbefales som et samlende 

konsept for å forbinde den vestre delen av 
studieområdet med elva (fylkeshuset-Øvre Sund), 
i tillegg til å forbinde sykehusområdet og Drammen 
park.

 - Området der studieområdet møter innfallsporten 
til Spiralen og marka er komplisert på grunn av bratt 
terreng og trafikkhensyn og må undersøkes videre.

Det må tilrettelegges for et sammenhengende system 
av park, grønne rom og nye byrom. Det er behov 
for nye møteplasser, leke- og uteoppholdsarealer, 
herunder også offentlige parkarealer. Det anbefales at 
slike program knyttes til en sammenhengende akse 
av offentlige rom, gjerne strukturert rundt en mulig 
bekkeåpning fra nord til sør. Bytrær bør benyttes 
som element for å styrke den sammenhengende 
grøntstrukturen. 

• Det bør undersøkes nærmere om «Drammenskvartalet 
2.0» kan videreføres som konsept for å skape attraktive 
nabolag med gode løsninger for gående og syklende – en 
organisering hvor bilene kjører på utsiden og de indre 
gatene er skjermede boliggater som kan brukes til lek 
og opphold. Effektene av et slikt trafikkmønster må 
undersøkes videre.

• Det bør fortettes på en bymessig måte med tydelige 
skiller mellom offentlige og private rom som ivaretar 
hensynet til bokvalitet og samspillet mellom bygg 
og gate. Konkrete løsninger for dette må vurderes i 
sammenheng med alle boligtypologier. 

• Kulturminner bør benyttes som en ressurs i 
byutviklingen, slik at byen ivaretar sin bygningshistorie 
inn i fremtiden. I oppfølgingen av kulturminnehensynet 
er det videre viktig å finne ny bruk for ubrukte eller 
fraflyttede kulturminner.

• Det må etableres gode overganger mot eksisterende 
bebyggelse og kulturmiljø både innenfor og utenfor 
studieområdet: 
 - Det er vist at man kan oppnå en god overgang mot 

det engelske kvartal ved å etablere en offentlig 
tilgjengelig forbindelse, som et skille mellom ny og 
eksisterende bebyggelse. 

 - Ved å tilrettelegge for en inkrementell utvikling, 
(gradvis og trinnvis økning), av kvartalene vil man 
kunne ivareta skala, preg og kulturmiljø, samt 
eksisterende bebyggelse. Tenk infill i eksisterende 
kvartaler.

• Bruk vannhåndtering og overvann til å berike bymiljøet: 
 - Et overflatebasert overvannssystem som tar 

høyde for ekstremnedbør kan tilføre kvaliteter og 
opplevelser til området. Utformingen må vurderes 
i forhold til kvartaler og gatebruk. Dette bør 
undersøkes videre.

 - Bekkeåpning må ses i sammenheng med 
overordnet grøntstruktur, og mulighet for å ivareta 
naturmangfold. 

 - Gjenåpning av Kudalsbekken bør utredes. 

• Det er vist utfordringer ved plassering av høye punkthus 
i området. Vurderingskomiteen anbefaler ikke å gå videre 
med nye høyhus/punkthus innenfor studieområdet.

• Det er pekt på muligheter for utvikling av eksisterende 
bensinstasjonstomt, tilgrensende studieområdet, på 
en måte som binder byen bedre sammen. Fremtidig 
funksjon bør ha sammenheng med og understøtte 
fremtidig gatebruk i Hauges gate samt rekreative 
funksjoner i Drammen park. 
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BOLIGER, NÆRMILJØ OG SOSIAL 
INFRASTRUKTUR
• Fleksibel utvikling av boligkvartaler, med en 

variert boligtypologi vil være attraktiv for et spenn 
i befolkningen. Vurderingskomiteen anbefaler 
tilrettelegging for  infill-prosjekter som kan bidra til 
variasjon av boligtyper og størrelser .

• Det er pekt på løsninger for hvordan man kan oppnå 
boliginnovasjon i området:
 - Færre bygde kvadratmeter per person erstattes med 

økt andel fellesareal, noe som kan være positivt for å 
løse beboernes sosiale behov i ulike livsfaser. 

 - Det oppfordres til at det legges til rette for prosesser 
hvor private og offentlige aktører kan finne gode 
løsninger for boliginnovasjon og deleløsninger. 
Det er vist til selvbyggersammenslutninger, 
bofellesskapsløsninger, og konsepter for å 
dele ressurser i felleshus, gjenbrukshus og 
mobilitetshubs, samt hvordan kvartaler kan 
planlegges med fleksibilitet og modularitet. 

 - Boformer med mindre privat areal, og innslag av 
fellesløsninger, kan også være positivt med tanke på 
energiforbruk knyttet til bosituasjonen.

• Det er vist gode dele- og fellesskapsarenaer, hvor gater 
og forbindelser er foreslått utformet som forlengelse 
av boligens leke- og uteoppholdsareal samt hvordan 
parkene kan tilknyttes skolegårder og barnehager. Dette 
har potensiale for å gi gode oppholdskvaliteter for 
beboere og besøkende. 

• Det bør tilrettelegges for sosial interaksjon gjennom 
boligkvartalene, ved å etablere et hierarki av snarveier og 
forbindelser. 

NYE FUNKSJONER

• Alle teamene har vist løsninger for en boligbasert 
utvikling. Dette gir økt tetthet av folk, mulighet til mer liv 
i gatene og økt bruk av felles investeringer. Det kan også: 
 - Styrke bruken av handelstilbudet som finnes i 

sentrum 
 - Øke bruken over døgnet og stimulere til et mer 

variert tilbud til beboerne
 - Gi en følelse av tilhørighet som kan bidra til å 

utvikle innovative felles- og deleløsninger, samt 
bidra til gründervirksomhet og oppstart av mindre 
virksomheter

• Det bør satses på utvikling av et flerfunksjonelt 
byområde langs Hauges gate, og sammensatte 
boligområder med tilhørende funksjoner (skole, 
barnehage) mot nord. Dette sikrer bymessige 
sammenhenger og utnyttelse av den gode 
kollektivdekningen i Hauges gate, samtidig er det 
positivt at boligområdene mot nord får en mer skjermet 
plassering, og likevel med nærhet til byliv.
 - Ved utvikling av boligformål er det viktig hvordan 

fasaden møter gatene. Ambisjonene må være å skape 
et attraktivt miljø for de som bor og ferdes i gata. 
Dette innebærer at også boligene bør utformes slik 
at det blir et attraktivt og variert liv i førsteetasjene. 

 - Det må utvikles en struktur som inviterer alle byens 
brukere og legger til rette for fremtidig byutvikling i 
området.

• Mot nord i studieområdet er det vist flere gode løsninger 
for plassering av skole og utvidelse av skolekapasitet 
i et trafikksikkert og attraktivt bymiljø, eventuelt også 
sammen med flerbrukshaller. Uteområdene direkte øst 
for høyblokka kan til dels ha utfordrende lokalklimatiske 
forhold. Dette kan være problematisk for funksjoner 
med utearealer som skal brukes intensivt store deler av 
døgnet og året. 
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• Høyblokka har en meget sentral plassering i aksen 
av offentlige rom fra mark til park. Hvis høyblokka 
videreføres er det viktig å aktivisere basen inklusiv 
uteareal med felles, sosiale og utadrettede program. 
Dette er også viktig for å unngå høyhusbebyggelse med et 
drabantbyliknende preg. 
 - Toppetasjen og eventuell takterrasse bør vurderes 

for offentlig tilgjengelige funksjoner, og dette har et 
potensiale for å bli en attraksjon på Bragernes.

• Tenk sambruk! Se hvordan ulike funksjoner kan flettes 
inn i byen, og hva de kan tilføre hverandre. Byen kan da 
få nye tilbud, kvaliteter og aktivitet, som for eksempel 
lunsjkafé, og gode og varierte møteplasser for alle 
aldersgrupper.

• Flere av teamene har pekt på «grønn» by og «grønne» 
arbeidsplasser knyttet til gjenbruk. Gjenbruk og 
midlertidig bruk av bygg kan sikre gode og rimelige 
lokaler som kan være tilgjengelig for et gründer-, kultur- 
og utviklingsmiljø.

MOBILITET
• Området bør knyttes til sentrum gjennom å 

videreutvikle Hauges gate til et flerfunksjonelt 
byområde. Barrierevirkningen av Hauges gate bør 
reduseres ved å endre utforming «fra vei til bygate».
 - Dette innebærer at det må tilrettelegges bedre for 

krysning i plan.
 - I forbindelse med denne endringen er en lenger 

strekning av Hauges gate foreslått som del av 
hovedsykkelnettet. 

• Det er vist ulike konsepter for hvilke gater som bør 
tilrettelegges for gående, sykkel og kollektivtrafikk
 - Dette må ses i sammenheng med gatehierarki og 

hvordan gatenettet veksler mellom boliggater og 
type strøksgater.

 - Adkomst til busstopp i Hauges gate, 
Rosenkrantzgate og Konggata bør ha prioritet

• Etablering av mobilitetshubs legger til rette for deling av 
ulike typer fremkomstmidler som kan gi husholdningene 
mer fleksibilitet rundt behov for å eie egen bil, fungere 
som samlingspunkter og gi mer tilstedeværelse av 
mennesker i gatene. I tilknytning til mobilitetshubene 
bør det etableres attraktiv sykkelparkering, låsbar og 
under tak, og legges servicetilbud og varelevering som 
gjør daglige gjøremål lettere. Mobilitetshubene bør 
utformes fleksibelt med tanke på transformasjon og 
etterbruk. Mobilitetshubene bør etableres på steder 
der det er kort vei til kollektivtilbudet og som unngår 
gjennomgangstrafikk: 
 - ved Hauges gate nær Drammen park  
 - ved Rosenkrantzgate i vest 
 - ved Konggata nord i området. 
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ENERGI OG KLIMA
• Eksisterende bygg bør brukes aktivt. I området finnes 

enkeltbygg og strukturer som bør bestå, og som kan 
innarbeides i fremtidige situasjoner. Beslutninger 
omkring riving bør tas på grunnlag av en grundig 
vurdering i forhold til total ressursbruk. Potensialet 
til ombruk av bygg, gjenbruk eller oppsirkulering av 
materialer bør alltid vurderes. 

• Alle teamene har valgt å la sykehusblokka stå ut i fra et 
miljø- og gjenbruksperspektiv. For øvrig har gjenbruk to 
hoveddimensjoner i dette oppdraget: 
 - Et forslag foreslår en utvikling som legger opp til 

sirkulær økonomi og materialbruk i området - bla. 
et gjenbrukshus for å utnytte områdets materielle 
ressurser og utvikle kompetanse, arbeidsplasser og 
kultur innen gjenbruk.

 - Andre utforsker gjenbrukspotensialet gjennom 
transformasjon – og viderefører høyblokka. 
Det er vist på et idéstadie at det vil være høy 
bærekraftsgevinst ved å bevare konstruksjonen 
der den er. Det er derfor interessant at 
bærekraftsdimensjonen og realismen i dette utredes 
videre, blant annet gjennom grundige tekniske 
vurderinger.

• Større rehabiliteringer (for eksempel av høyblokka) 
og nybygg gir mulighetene for bygningsintegrerte 
energiløsninger, særlig sol.

• Det bør legges opp til lokal energiproduksjon og 
muligheten for å utveksle energi for varme og elektrisitet. 

• Muligheten for å kunne utveksle energi, både varme 
og elektrisitet utover egen eiendom og hvordan det 
kan kobles til eksisterende fjernvarmenett bør utvikles 
videre, enten for de enkelte kvartalene eller for hele 
området.

STRATEGIER FOR UTVIKLING
• Det bør legges til rette for en dynamisk utvikling, basert 

på midlertidig bruk av offentlige rom og eksisterende 
bygg i tidlig fase. Vær bevisst på å utvikle over tid 
for å utvikle identitet til området, etablere eierskap 
til områdetransformasjonen samt unngå at alt er 
byggeplass samtidig. Det er foreslått ulike tiltak for å 
tilrettelegge for trinnvis utvikling:  
 - Transformasjonshus/midlertidig gjenbrukshus/

urbane grendehus/kvartalshus 
 - Treplanting/tilbud om skolehager og 

dyrkningsparseller i forbindelse med nye offentlige 
rom 

 - Tilrettelegging for delingskultur/bilkollektiv
 - Kulturarrangementer 
 - Flere av teamene har foreslått at slike midlertidige 

tiltak bør ses i sammenheng med en helhetlig 
strategi for medvirkning.

• Som en del av sentrum ligger området godt til rette for 
urbane arbeidsplasser og næring – denne type utvikling 
kan bidra til å videreutvikle kompetanseintensiv næring 
og gi positive ringvirkninger. 

• Overordnende system bør ses i sammenheng med en 
gatebruksplan eller andre mer overgripende strategier 
for å gi helhetlige løsninger og gi mulighet til etappevis 
utbygging.

• Det er foreslått prosesser for å etablere et 
lavutslippsområde, boliginnovasjon og modeller for 
gjenbruk.
 - Tidlig aktørkartlegging: undersøke potensialet for 

prosjekt knyttet til boliginnovasjon og utvikling av 
gode nabolag. Midlertidig bruk av bygg og offentlige 
rom er foreslått som strategi for å introdusere 
aktører til denne typen innovative prosjekt i 
området.  

 - Det er foreslått etablering av kontakt med 
forskningsmiljøene og implementering av plan for 
nye energiløsninger.
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EVALUERING AV MULIGHETSSTUDIENE

BYFORM, ARKITEKTUR OG 
BYLANDSKAP
BYPLANGREP
Alle team mener at områdets beliggenhet gir unike 
muligheter til å opparbeide nye sammenhenger og en 
spennende sentrumsutvidelse. Et Drammen som strekker seg 
fra elv, til park og til marka trekker fram det beste ved byen og 
området, og er et grep som bygger videre på den eksisterende 
grønnstrukturen samtidig som det kan gi området en ny 
identitet. 

Som ramme for utviklingen anbefales derfor et overordnet 
grep med et tydelig hierarki av byrom, basert på 
videreutvikling av «den aktive loopen» som samordner 
grønnstrukturen og gir Drammens befolkning bedre tilgang 
til både elven og marka. Grepet gir et lett lesbart offentlig 
byrom med et bygulv som trekker med seg aktiviteten inn i 
det nye utviklingsområdet.  

Overordnet sett er også Hauges gate viktig. Alle team har 
gitt denne gaten en sentral rolle, og det er foreslått bredere 
fortau og tilrettelegging for byliv, preget av kollektiv, sykkel 
og gange. Et torg midt i planområdet, der Rosenkrantzgate tar 
av fra Hauges gate, og konsentrert handel langs strekningen 
mellom torget og drammen park, vil kunne styrke gatens 
rolle.
Teamene har videre vist at faren ved boligbasert byutvikling 
er at ensartet program kan gi utydelige byrom, der det 
skapes usikkerhet rundt hvem de er for. Boligprogrammet 
må plasseres med bevissthet i møte med gater og parker, og 

forslag til veggsoner som aktiverer fasaden bør videreutvikles 
til gode lokale løsninger der bolig ligger på gateplan. 

Byrommene i øst kan styrke områdets forankring til sentrum, 
og tilrettelagt aktivitet mellom Hauges gate og høyblokka 
kan trekke høyblokka nærmere parken, og gi nye funksjoner i 
dette området bedre kobling mot sentrum. 

I nord kan en struktur av skole og barnehager bygge opp om 
de romlige sammenhengene, mens det i vest kan utvikles 
sammenhenger og grønne strukturer ned mot Øvre Sund, slik 
at det blir bedre kontakt ut mot elva fra Hauges gate.

Alle studier viser at østre deler kan bygges ut tidlig, og at 
sammenhenger i grønnstruktur og byrom kan tilpasses en 
utvikling med ulike faser. Nye byrom, program, aktiviteter, og 
prosjekter kan kobles til ulike delområder senere. 

Vurderingskomiteén anbefaler at Nordic/Norconsults «aktive 
loop» benyttes som samlende grep for områdets offentlige 
rom, og at «Drammenkvartal 2.0» utforskes videre for å 
vise hvordan kvartaler kan slås sammen og gi en trygg indre 
ramme for naboskap og liv mellom husene.

ROMLIG STRUKTUR
Alle forslag viser kvartalsbaserte strukturer bygget over 
dagens gatenett. Dette gir en generell romlighet, og ivaretar 
i stor grad muligheter til trinnvis utvikling og tilpasning til 
det eksisterende, men detaljeringsgraden i det innleverte 
er ganske forskjellig, og rommene mellom husene er ulikt 
håndtert.

Powerhouse company m.fl.Nordic office of architecture m. fl.
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Fragment/Vill legger til grunn mer overordnende 
målsetninger og er ikke så eksplisitte når det gjelder å vise 
løsninger for den romlige strukturen. Arkitema/Dronninga 
legger tydelig vekt på å åpne bekker langs noen offentlige rom, 
mens både Nordic/Norconsult og Powerhouse/Skajaa viser 
varianter av sammensatte kvartalsløsninger der noen byrom 
prioriteres for opphold, mens et grovere gatenett tilpasses 
offentligheten, grønne romlige strukturer, eller sentrale harde 
byrom for buss eller bil. 

Vurderingskomiteén ser «Drammenkvartal 2.0» (Nordic/
Norconsult) som et interessant grep og mener dette kan 
tilpasses videre utvikling slik at gatene over tid kan omdannet 
til nye møterom, som sikrer en trygg indre ramme basert på 
bilfrie fellesarealer. Dette kan gi varierte kvaliteter avhengig 
av hvor du befinner deg, og kan bidra til at man over tid får at 
mangfold av dynamiske nabolag, med varierte bolig typer for 
mange livsfaser. Mens rommene i «loopen» kan fylles med 
aktivitet for det store fellesskapet, kan gatetunene fungere 

som møteplasser i nabolagene, og bakhagene bli rolige hvor 
småbarna er trygge i lek, og støynivået mer dempet. 

Langs gatene i gatetunene foreslås veggsoner for mer 
privat bruk, der boligenes første etasje kan trekkes ut til en 
kaffeplass med benk, eller med små forhager. Slike grep 
er kjent fra flere danske og nederlandske prosjekter og er 
betydningsfulle for sosial åpenhet og liv i gaterommet. 
Gjennom god programmering av gatesnittet gir slike forslag 
gode rammer for den som vokser opp eller bor her. 

Vurderingskomiteén ser at romlighet henger nært sammen 
med byplangrep og mener at summen av «Loopen», som 
gir muligheter til utvidelse av byens funksjonelle gulv, og 
«Drammenskvartalet 2.0» som grep om naboskapene, vil 
fungere godt som ramme for videre utvikling av arkitekturen 
i byområdet.

Architema m.fl. Fragment m.fl.
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FORHOLDET TIL KULTURMINNER, KULTURMILJØ OG 
OVERGANGEN TIL EKSISTERENDE BEBYGGELSE
Alle team viser muligheter for å tilpasse strukturer og høyder 
til kulturminner og kulturmiljø, og foreslår løsninger for 
overgangen til nærliggende boligbebyggelse. 

Vurderingskomiteen ser at tålegrense for tetthet ikke har 
vært en prioritert del av oppgaven, ut over at teamene fikk i 
oppgave å undersøke «tetthet som i sentrum». Besvarelsene 
beskriver likevel en bredde, i og med at enkelte av teamene 
har undersøkt bebyggelse med høyere tetthet rundt det 
foreslåtte tyngdepunktet ved Hauges gate. Det er positivt at 
teamene har kommet med innspill til kvartaler med variasjon 
i typologi og nedtrapping av høyder for å balansere utnyttelse 
i tyngdepunktet i syd, mot nye foreslåtte boliger, samt 
eksisterende bebyggelse og kulturminner. 

Enkelte foreslår at det Engelske kvartal får et tettere naboskap 
på to kanter, og at det kan utvikles boligkarréer i fire etasjer, 
punkthus, eller lavere hagebyløsninger i overgangen mot 
dette området. Vurderingskomiteén ser at dette er et område 
som også bør få mer oppmerksomhet ved videre utvikling og 

at det er utfordringer ved plassering av flere høye punkthus i 
området. 

SYKEHUSBEBYGGELSEN OG HØYBLOKKA
Alle teamene foreslår å bevare høyblokka, ut fra et 
bærekraftsperspektiv. Ut fra at usikkerhet knyttet til 
konstruksjon og med hensyn til mer lys inni bygget foreslås 
det å redusere antall etasjer, flytte fasade lenger inn, eller å 
splitte bygget i to volumer slik at det blir lettere å få lys inn i 
kjernen av bygget.

Bygget omtales av alle som en identitetsbygger som er 
interessant for videreutvikling til et sammensatt bygg med 
flere typer program.. 

Bortsett fra Fragment/Vill foreslår alle at store deler av 
resterende sykehusbebyggelse rives eller endres. Fragment/
Vill mener at gjenbruk alltid skal vurderes, og at det bør 
vurderes hvilken del av sykehusbebyggelsen som er egnet 
for transformasjon før noe rives. Vurderingskomiteén ser at 
avklaring av denne problemstillingen også har betydning for 
områdets utvikling, særlig i en tidlig fase, der midlertidig bruk 

Nordic office of architecture, Norconsult
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har størst verdi, og kan aktivere området.

Vurderingskomiteén mener videre at sykehusblokka bør 
programmeres slik at den kan supplere de øvrige funksjonene 
og uterommene i området. Aktive funksjoner bør bidra til liv 
langs fasadene, og at nærområder kan fungere som attraktive 
fra morgen til kveld.  

For høyblokka vises mange løsninger, der flere kan rammes 
av problemstillingene som oppstår i møtet mellom 
sammensatte programmer hvor det kan oppstå konflikter 
rundt grad av privathet, og aktivitet på feil tid. Ut fra slike 
erfaringer bør utadrettet program knyttes til sokkel, og 
ev. øvre del, mens midtre del i større grad kan kobles til 
boligprogrammet.

Vurderingskomiteén ser ellers at utviklingen vil henge 
sammen med markedet for boliger, eller mulighetene for 
næring/kontor. Størrelsen på prosjektet, og faren for at mange 
boliger vil komme på Drammens-markedet på en gang, taler 
mot boligutvikling. Kontor kan kanskje heller benyttes for å 
stimulere til liv i de første etasjene, og da også dekke behovet 
for bolignær co-working, og fungere godt i forhold til aktivitet 
i sentrale deler av «loopen». 

En løsning hvor de øverste etasjene av høyblokken rives 
kan være et interessant alternativ for å løse konstruktive 
utfordringer (fundamentering etc) og minske arealet.

KOMPLETTERING AV SENTRUM
Alle team arbeider med boligbasert utvikling, i kombinasjon 
med mindre andel handel og næring som er konsentrert 
til langs Hauges gate. Arkitema/Dronninga er blant dem 
som tydeligst angir program, et «livsgledehus», i møte med 
sentrum og Drammen park. Her foreslår Nordic/Norconsult 
et liknende plangrep der det aktive punktet er trukket noe 
lenger inn i boligstrukturen, som del av byrom i «loopen». 
Dette gir en sterkere kobling av høyblokka til byområdet langs 
Hauges gate, og er slik sett både bra for funksjonene i denne 
og for å åpne opp det offentlige rommet. 

I begge oppgaver er østre del av området gitt en rolle som 
offentlig forbindelse mellom elva og marka, der bekkeåpning 
er en del av løsningen med å skape en offentlig sammenheng 
mellom park, hardere byrom og kontakt mot sentrum. 

Vurderingskomiteén ser at mange team har tatt i betraktning 
at daglige gjøremål kan gjennomføres mellom jobb og 
hjemme, og at Hauges gate med området sør for høyblokka 
kan bli et tyngdepunkt for lokale tilbud med blandet 
program. Lokalt forankret aktivitet og handel vil ikke 
være i konkurranse med det som finnes i øvrige deler av 
sentrum, og grepet med økt beboermasse i området et 
bare er et pluss! Dette gir liv i bydelen, og aktivitet innenfor 
sentrumsområdet, rundt Bragernes torg og på Grønland. 

Powerhouse company, Skajaa Arkitektkontor, Bollinger + Grohmann ingeniører, Multiconsult, Urgent.Agency
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NYE FUNKSJONER
Alle team legger opp til å styrke deler av Hauges gate hvor 
det er høyere utnyttelse og aktiviteter knyttet til handel og 
næring. Konsentrasjon av handel strekkes fra Drammen park 
vestover mot Rosenkranzgate, og Hauges gate dyrkes som 
urban gate. 

Vurderingskomiteén vil trekke fram at flere av forslagene 
viser mulige «grønne» funksjoner, og at dette er tema som 
kan utforskes ved videre utvikling. Her kan gjerne felt for 
urbant jordbruk, mat- og energiproduksjon innpasses i vest, 
som flere foreslår. Vi ser videre at plassering av skoler og 
barnehager i nordre kant, kan gi en god ramme for organisert 
og uorganisert aktivitet, og at idrettsareal kan innpasses, og 
ev. suppleres med en flerbrukshall.

Fragment/Vill foreslår å etablere et gjenbrukshus, som 
også kan henges på en slik samlende «grønn» tanke. Et 
gjenbrukshus vil også kunne være et tilskudd for hele 
Drammen og skape både aktivitet og bidra til ny identitet for 
området.

Som nye og interessante funksjoner foreslår flere at det 
skal etableres mobilitetshuber i området. Innholdet i 
disse punktene beskrives som overgangspunkt mellom 
kollektivtransport, parkering, bilpool, hentested for 
delesykler og bysykler. Samtidig kan det være et hentepunkt 
for matvarer, mulig sted for dagligvarer, og besøks- og 
informasjonssenter. Dette er spennende løsninger som 
vurderingskomiteén mener bør utforskes videre.

UTVIKLING AV SKOLE
Nordic/Norconsult foreslår ungdomsskole og barneskole i 
hver sin ende av en akse nord i området. Dette er ikke ulikt 
løsninger også andre viser, men koblingen til «loopen» åpner 

for et bredere spekter av aktiviteter samlet innenfor et tydelig 
grep. Med tanke på at flere lokaler i skoler og barnehage også 
kan benyttes på kveldstid kan dette bli en arena for lokalt 
byliv, hvor også eldre bygg i sykehusområdet kan inngå i en 
tidlig fase.

Vurderingskomiteén ser at en storskole lagt ved Børresen 
skole kan svekke potensialet som ligger i å benytte offentlige 
bygg og skole som funksjon for å aktivisere større del av 
området. Skoler er som moderne biblioteker, viktige åpne og 
uformelle offentlige arenaer som alle i boligområdet kan ha 
glede av. 

Om skole samles i nord vil de fungere som en form for 
motsats til det mer urbane delområdet nede mot Hauges 
gate i sør. Det boligbaserte livet vil dermed kunne utspille seg 
derimellom, og lokale aktiviteter vil dermed ha flere mulige 
lokaliseringer.

POTENSIALET FOR Å UTVIKLE EN 10-MINUTTERS BY
Alle team har vist at konsentrasjonen av bolig innenfor et 
begrenset område, med Hauges gate, ev. nytt torg, og «loop» 
som organiserende for en rekke tilbud, gir gode rammer for 
et liv der daglige gjøremål kan dekkes innenfor en avstand 
på rundt fem minutters gange. Potensialet for et gang- og 
sykkelbasert liv er så absolutt til stede. Vurderingskomiteén 
mener nærhet til lokale tilbud bør utforskes videre slik at 
dette kan prege bydelen.

LOKALISERING AV HELSEKNUTEPUNKT
Vurderingskomiteén mener at et helseknutepunkt kan 
innpasses i alle løsningene, og at boligbasert utvikling av 
høyblokka også kan knyttes til et slikt program i dette bygget. 

Arkitema m. fl.

Vurderingskomiteens forståelse av teamenes forslag til fordeling av funksjoner i planområdet
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MOBILITET
Alle team tar tak i Hauges gate og ønsker å utvikle denne til 
kollektivgate med tilbud for fotgjengere, samt med ekspress-
sykkelrute. Sammenhengen på tvers løses med bedre kobling 
mellom funksjoner og barriervirkning fjernes med innføring 
av trafikktiltak og krysning i plan. Noen team foreslår ulike 
tiltak for å redusere fremkommeligheten for privatbiler i 
Hauges gate.
 
Vurderingskomiteén ser fordelene ved å prioritere 
kollektivtrafikk i Hauges gate, men at grepet med å lede 
biltrafikken utenom Hauges gate kan ha noen uheldige 
konsekvenser i form av økt trafikk i andre tilliggende gater. 

Alle innleverte prosjekter viser grep for mobilitet som 
er i tråd med målsetningene for overgang mot grønn 
mobilitet. Det introduseres tre mobilitetshuber innenfor 
området, et motsvar til dagens underjordiske garasjeanlegg. 
Mobilitetshubene er plassert slik at ingen får større avstand 
enn 250 m fra boligen. Med mobilitetshuber kan man få et 
internt gatenett der opphold og aktivitet kan prioriteres. 
Barn kan derfor få en større, trafikksikker aksjonsradius. 
Mobilitetshubene skal være lett tilgjengelige og godt egnet 
til å skifte mellom ulike transportformer, og bør derfor 
være lokalisert i nærheten av bussholdeplassene. Hubene 
kan bidra til å gjøre det enkelt og attraktivt å velge grønne 

transportformer, samt bidra til å fremme folkehelse og 
aktivitet i gatene ved at det blir en liten gåtur mellom bolig og 
mobilitetshub.

Forslaget til Powerhouse/Skajaa baserer seg på et framtidig 
mobilitetsmønster med deleløsninger og redusert bilbruk 
og forslår derfor en shared space løsning. Det kan stilles 
spørsmål om dette er et for optimistisk framtidsscenario, og 
at det er risiko for at det kan bli en del bilkjøring i det som er 
avsatt til shared space.
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ENERGI OG KLIMA
FOREGANGSOMRÅDE FOR ET LAVUTSLIPPSSAMFUNN
Generelt savner vurderingskomiteén en mer konkret 
tilnærming til utbyggingsområdet og hvordan dette 
kan tilrettelegges som et foregangsområde for et 
lavutslippssamfunn. 

I forslaget til Nordic/Norconsult er det valgt to 
hovedinnfallsvinkler tilpasset en planfase for å nå et 
lavutslippsamfunn: å fremme bærekraftige transportmønstre 
og smarte mobilitetssystemer og en arealplanlegging 
som sikrer gode stedskvaliteter og stimulere bærekraftig 
atferd I tillegg pekes det på at det må velges de riktige 
energiløsningene. 

Bebyggelsesstrukturen med Drammenskvartal 2.0 og 
mobilitetshubene som kobler seg til loopen vil kunne bidra til 
å redusere bilreiser og kvartalene har potensiale til å fremme 
en miljøvennlig livsstil. Loopen forsterker intensjonen med 
å prioritere de gående og syklende og ville kunne skape mer 
fokus på helse og aktivitet.

Powerhouse/Skajaa, foreslår en kombinasjon av tett-
lav struktur og høyere bygg. Det ser ut som den nye 
bebyggelsesstrukturen erstatter en del eksisterende bygg 
og dermed riving. Om dette er riktig strategi bør diskuteres 
nærmere når man ønsker å redusere klimagassutslipp. 
Forslaget inneholder en miljøstrategi basert på reduksjon 
av energiforbruk, lokal energiproduksjon og bevisst 
materialvalg. Strategiene er fornuftige, men er presentert på 
en generell måte med generiske illustrasjoner. 

Fragment/Vill tar utgangspunkt i UN Habitat sine 5 
mål for bærekraftige nabolag, som relateres direkte til 

prosjektområdet. Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt 
disse internasjonale målene er direkte overførbare 
til Drammen, men innspillet er et interessant bidrag 
i vurderingen av utbyggingstetthet og innhold. 
Gruppen er den eneste som presenterer enkle 
lønnsomhetsberegninger og livsløpsberegninger for CO2 
utslipp. Grunnlaget for beregningene er ikke synliggjort, 
og lønnsomhetsberegningene ser ut til å se bort fra 
eiendomsverdi, men beregningene er et interessant bidrag til 
vurderingene. For å oppnå krav til ZEN nivå (zero emission 
neighbourhood) anslår prosjektet at arealbehovet for 
solceller vil være 75 000 m2 for et ombruksscenario og 641 
000 m2  for et scenario hvor man river og bygger nytt med 
nye materialer.1

Flere av teamene har foreslått mobilitetshuber i området. 
Vurderingskomiteen ser at disse kan være viktig bidrag 
til å redusere parkeringsbehov, bilbruk, og begrense 
bygging av parkeringskjellere. Dette gir en vesentlig CO2-
besparelse på grunn av redusert bruk av stål og betong, 
og mobilitetspunkter bør derfor utforskes videre, og 
samlokaliseres med parkeringshus. 

Bildelingsløsninger er troverdig beskrevet og vil trolig gi et 
betydelig redusert parkeringsbehov innenfor området, med 
tilhørende redusert klimagassutslipp.

ENERGILØSNINGER PÅ OMRÅDENIVÅ 
De fleste forslaget inneholder en relativt generell 
miljøstrategi når det gjelder energiløsninger. Det er foreslått 
å koble seg til eksisterende fjernvarmenett eller geotermiske 
brønner for varme og solceller til lokal energiproduksjon. 
Studien problematiserer de regnetekniske forhold for 
å oppnå et nær nullenergiområde. Det beskrives også 
begrensninger i eksisterende lovverk knyttet til deling av 
energi. Dette er viktige forhold, men vurderingskomiteén 

Powerhouse company, Skajaa Arkitektkontor, Bollinger + Grohmann ingeniører, Multiconsult, Urgent.Agency
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savner en mer konkret tilnærming til utbyggingsområdet, 
med spesifikke strategier.

Nordic/Norconsult foreslår storkvartaler der biltrafikk fjernes 
fra gatene midt i kvartalet, og Powerhouse/Skajaa gjør noe 
liknende. Potensialet for at storkvartalene/superblocksene 
også kan benyttes som utgangspunkt for en desentralisert 
miljøstrategi, med deling og utveksling av energi- og 
materialressurser innenfor hvert kvartal, er også der. Dette er 
ikke utredet i forslaget, men vurderingskomiteén mener dette 
bør ses nærmere på i videreføringen av planene.

SAMBRUKS OG DELINGSLØSNINGER
Realiseringsstrategien for flere av prosjektene bygger på lokal 
medvirkning og en trinnvis utvikling, og inneholder gode 
forslag til prioritering av områder og aktiviteter. 

Fragment har sett på forholdet mellom boligareal per 
person og energiforbruk, og foreslått at innslag av fellesskap 
og dele-løsninger kan gi samme livskvalitet, men mindre 
gjennomsnittlig boareal per person. 

VURDERE GJENBRUK 
Flere team trekker fram hvordan gjenbruk kan fungere 
positivt i tidlig fase, og bidra til å skape særlige kvaliteter i 
området. Dette er fine grep, som sett i sammenheng med 
skolestruktur og plassering av andre tilbud, kan bidra til 
forbedring av områdets sosiale bærekraft. 

Når det gjelder høyblokka har det kommet mange 
interessante forslag til gjenbruk og ombygging. Nordic/
Norconsult viser et konsept for høyhuset som består av 

et modulært system som etableres rundt de eksisterende 
hovedkonstruksjonene. Forslaget inneholder en god 
analyse av organisasjonsprinsipp for bygget, men fremstår 
forøvrig som litt teoretisk, med vesentlige bygningsfysiske 
utfordringer. Forslaget til kombinasjon av enheter som kan 
stables på forskjellige måter er spennende. Dette kan skape 
små og rimelige, og fleksible enheter i samme bygg.

Fragment/Vill har gjennomført en grundig utredning av 
potensialet for gjenbruk av bygningselementer i eksisterende 
bygningsmasse, med hovedvekt på høyhuset. Kartleggingen 
synliggjør både at det her kan være et godt potensiale for 
gjenbruk av bygningsmaterialer i nye kvartaler, og at gjenbruk 
bør vurderes for alle eksisterende bygg. Vurderingskomiteén 
mener dette bør utredes videre. 

Gruppen foreslår også at et lokalt transformasjonshus 
etableres for å stimulere til gjenbruk av bygningsmaterialer. 
Dette vurderes å være et interessant og nødvendig 
grep dersom det skal stimuleres til utstrakt gjenbruk av 
bygningsmaterialer i området, og det kan være et forbilde for 
byen forøvrig.

FORDRØYNING OG ÅPEN OVERVANNSHÅNDTERING
Arkitema/Dronninga legger stor vekt på blå-grønn struktur og 
viser troverdige og spennende løsninger for bekkeåpninger, 
bytrær, beplanting og nye uterom. Løsningene vil bidra til 
en god overvannshåndtering, også med tanke på økende 
nedbørsmengder som følge av klimaendringene. Innslag av 
blågrønn struktur og bytrær kan skape sammenhenger i den 
overordnede grøntstrukturen. Fragment/Vill viser hvordan 
et slikt blågrønt grep ved en bevisst tilnærming også kan 
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stimulere til økt biologisk mangfold.

BOLIGER, NÆRMILJØ OG SOSIAL 
INFRASTRUKTUR

BOLIGOMRÅDER OG BOKVALITET
Powerhouse/Skajaas «100-metersby» inneholder et 
interessant grep for et boligområde, og kan bli attraktivt for 
barnefamilier, der det søkes trygge rammer, «der pulsen er 
lav og aktiviteten oversiktlig». Likevel savnes en vurdering 
av boligkvalitet i forhold til skala og behovet for tydelighet 
for bruk og programmering i mellomrommene. En faktor 
i deres forslag er også solforhold, der orientering for den 
valgte strukturen gir mange nord-sør-vendte leiligheter, mens 
man med tanke på de mørkere årstidene ofte legger vekt på 
mulighet til vestvendt fasade. 

Powerhouse/Skajaa legger opp til en diskusjon rundt 
kvalitetene i et godt boområde, og hva de bør ha. De er 
kritiske til uklare bystrukturer basert på variasjon som dekker 
over mangelen på en tydelig byform, og ser i enkeltboligene at 
den samme variasjonen benyttes for å dekke over monotoni 
internt i boligene. Teamet argumenterer for at overordnet 
entydighet kan kombineres med et innvendig mangfold, og 
foreslår på dette grunnlaget strukturen «100-metersbyen». 
Innenfor strukturen kan det skapes variasjon, om lag som 

Nordic/Norconsult har beskrevet, men som nevnt over 
blir skalaen grov og nettverket svekket, noe som motvirker 
intensjonen med forslaget.

Arkitema/Dronninga viser Bekkeparken som kan bli et 
attraktivt boligområde med bekk gjennom. Åpne kvartal 
gir her mer lys til gårdsrommene og gjennom opparbeiding 
kan det skapes private og offentlige soner i rommene, men 
leilighetstypologi er i liten grad vurdert og delområdet 
fremstår som noe generisk, og offentlig tilkomst og 
investering i kanal kan virke mot sin hensikt, og kan svekke 
bokvaliteten. 

For Fragment/Vill er ambisjonene om bokvalitet i stor grad 
knyttet til bymessige målsetninger, FN-bærekraftsmål, 
og at områder nær Hauges gate, der det finnes bygg i 
dag, kan transformeres i en tidlig fase. Teamet viser 
forskjellige løsninger for andre boligmodeller. Både mindre 
tomtestørrelser eller bruk av eksisterende bygg og/eller nye 
modeller for leie og kjøp av boliger, kan bidra til en variasjon 
av boligtyper og større mangfold av beboere. Dette er tema 
som vurderingskomiteén mener bør følges opp i videre 
planlegging.

Vurderingskomiteén ser at særlig summen av «loopen» og 
«Drammenskvartalet 2.0» gir interessante og nytenkende 
svar. 100-meters byen inneholder nok et mer finmasket 
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nettverk, og «loopen» og de sammenslåtte kvartalene 
i «drammenskvartalet 2.0» er derfor et svar for en mer 
tilpasset skala. Nettverket blir her tydeligere differensiert, og 
det vises høyere hyppighet av forbindelser og en romlighet 
som vil fungere bedre i forhold til bokvalitet. 

Oppholdskvalitet for boligene og gode løsninger for 
bilfrie soner mellom kvartaler er vist hos alle, men 
vurderingskomiteén anbefaler «Drammenskvartalet 2.0» 
som prinsipp kombinert med «aktive veggsoner» for mer 
privat bruk. Dette gir et verdifullt innspill der boligandelen er 
høy.

BOLIGINNOVASJON
I det innleverte materialet åpner alle prosjekter for en 
bredde i boformer, mulighet til varierte boligtyper og ulikt 
prisnivå, selv om det kanskje er Arkitema/Dronninga som 
tar det mest tradisjonelle utgangspunktet. Det kan utvikles 
fellesskapsløsninger med verdi for nabolagene i samtlige svar, 
og det kan samtidig tilrettelegges for hele livsløp. 

Om vi skal trekke fram ideer som kan bidra til å styrke et 
variert og innovativt boligtilbud er det interessant hvordan 
Nordic/Norconsult gjennom «Drammenskvartalet 2.0» viser 
hvordan de litt små Drammenskvartalen kan gjøres større og 
mer sammensatte. Dette kan øke tettheten uten at det trenger 
gå på bekostning av bokvalitet, så fremt byggehøyden ikke blir 

for stor. Dette vil bidra til en naturlig variasjon i området, og 
skaper et dynamisk nabolag, som kan dekke ulike boligbehov 
i flere livsfaser. Bakgården kan romme fellesskapsfunksjoner, 
bytte og lånebod, og det kan innpasses felleshus til 
arrangementer og foreninger. Hvis boligstørrelsen holdes 
små kan beboerne være villige til å betale for slike tillegg. 
Strukturen av sammenslåtte kvartal gjør det fleksibelt å 
bygge ut og mulig å ta hensyn til eksisterende bebyggelse, 
noe vurderingskomiteén mener er viktig ta med ved videre 
planlegging av området.

Nordic/Norconsult trekker også fram en bygningsmodul 
som kan testes ut, og legges til grunn for regulering, samtidig 
som den gir mulighet til at mange entrepriseformer kan 
benyttes for utvikling for prosjekter. Dette kan gi løsninger 
med forskjellig skala innenfor samme system, og slik at 
det ikke alltid må ende med sanering av hele kvartal for 
gjennomføring av effektive og økonomiske prosjekter. 

Vurderingskomiteen ser at Fragment/Vill beskriver 
interessante prosesser og strategier for hvordan det kan 
utvikles et innovativt boligtilbud i området. De beskriver 
en utvikling av rimelige og attraktive boligtilbud med gode 
muligheter for selv å påvirke bomiljø og nabolag, og ulike 
modeller for tilgang til bolig. Dette kan bidra til en variert 
befolkningssammensetning, og det kan bidra til å få unge i 
etableringsfasen inn i boligmarkedet. 
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