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Fra mennesker, skolehager og idyllisk arkitektur

For 100 år siden hadde Bragernes en klar bystruktur, hver skole hadde en skolehage og arkitekturen var variert og 
fargerik. Selv om bruddstykker av dette tidsbildet fortsatt finnes i området i dag, virker det som Bragernes 1.0 går 
tapt med tiden.

Til biler, parkeringsplasser og  monotone bygninger.  Hva skjedde her?

Drammen har, som så mange byer, fullstendig omfavnet bilen i sitt offentlige rom. På grunn av det stadig økende 
behov for plass til biler har kvaliteten på det offentlige rommet vært under press, men det er i det offentlige rom 
hvor folk går, møtes, er aktive og hvor bylivet begynner. Det er derfor på tide å skifte fokuset fra biler til mennesker 
og fra asfalt til attraktive byrom.
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Bragernes 2.0

Hovedstadsregionen er i vekst og Drammen er i konkurranse med flere 
andre mellomstore byer i regionen om å tiltrekke seg nye innbyggere. 
Drammen har alle forutsetninger for å fremstå som et attraktivt valg; 
kort reisevei til store arbeidsmarkeder, nærhet til marka, elven og sjøen, 
og et kompakt historisk sentrum. Ingen andre byer med tilsvarende 
reiseavstand til Oslo kan tilby en så komplett pakke.

Drammen har mange potensielle utviklingsområder, men få av disse har 
den samme strategiske beliggenhet som sykehusområdet. Området 
ligger i gangavstand til sentrum og under 1 km fra jernbanen og har alle 
funksjoner i gang- og sykkelavstand. Byutvikling på Bragernes er allerede 
bærekraftig i kraft av sin beliggenhet.

Planområdet er på 20 ha og rommer i dag spredte boliger, sykehus, 
ungdomsskole og flere barnehager. Bebyggelsen er en blanding av 
store bygningsvolumer og småskala småhusbebyggelse. Vi har valgt å 
utvide planområdet til å omfatte et større influensområde, som strekker 
studieområdet ned til elven og som inkluderer verdifulle grønnstrukturer 
som park og kirkegård. Bakgrunnen for utvidelsen er å skape en god vev 
mellom ny og eksisterende bebyggelse og legge til rette for synergier 
mellom eksisterende kvaliteter og nye funksjoner. 

Rundt århundreskiftet hadde Drammen sentrum en klar kvartalsstruktur 
etter bybrannen i 1866 og Konggaten var etablert som en tydelig åre 
gjennom planområdet. Sykehuset ble etablert i 1906 og siden har 
Bragernes huset sykehus i over 100 år og blitt en viktig del av områdets 
identitet. Skole og barnehjem ble også etablert i området samtidig som 
sykehuset. På bildene fra 1930-tallet se vi at Drammen har vokst og har 
en klar kvartalsstruktur med tverrgående gater i begge retninger og klart 
definerte parker.

Når massebilismen melder sitt inntog på 1980-tallet tar infrastrukturen 
over og bilen er med på å forme området. Nye veier bygges for å bedre 
fremkommeligheten for bilen noe som gjør den gamle kvartalsstrukturen 
mer utflytende. I 2019 er massebilismen på vikende front og nye 
funksjoner kan innta gatene.
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Har sykehuset gitt området dårlig helse? Bærekfraft trenger handling NÅ!

Model av Lalonde (1974)
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LEVEMILJØET KAN FREMME HELSE 
VED Å STIMULERE OG FASILITERE:

Hvordan kan bevegelse, sosial interaksjon og avslapping stimuleres i området? Hvordan kan sykehusblokka bidra til et sunnere liv i området?

Helse som identitet for området

Til tross for 30 år med stadige advarsler fra verdens klimaforskere har 
utslippene fortsatt å øke. I 2017 gjorde klimautslippene et nytt hopp, etter 
at de hadde ligget stabilt siste år. Samtidig som verdens politikere har 
diskutert ulike typer klimamål, har konsekvensene av klimaendringene 
gradvis blitt mer synlige. Samtidig har USA trukket seg fra Klimaavtalen og 
Parisavtalens målsetting om maks 1,5 grader global oppvarming er i ferd 
med å bli en fjern drøm. Det skjer ikke nok og ikke raskt nok. Vi kan ikke 
vente på at ny teknologi forhåpentligvis skal løse klimaproblemene for oss, 
vi må handle NÅ.

Bærekraft handler om globale perspektiver og jordklodens tilstand og 
hvordan dette påvirker oss som samfunn, vårt livsgrunnlag og levemåte 
som gruppe. Bærekraft er et kollektivt perspektiv, hvor jordens «helse» er i 
fokus.

Et bærekraftig samfunn må ha fokus på løsninger som er sunne både for 
kloden og enkeltmennesket. Vi mener at et høyt fokus på folkehelse gir 
gode klimagevinster og merverdier inn i samfunnet vårt. Det som er bra 
for kropp og sinn er bra for helsa og for et bærekraftig samfunn.

Ifølge Lalonde (1974) er det fire faktorer som påvirker vår helse. Det er 
biologiske faktorer som arv og alder, tilgang på helsetilbud, livsstil og 
levemiljøet. Av disse fire er det primært den siste, levemiljøet, vi som 
byplanleggere kan forbedre. I Norge har alle tilgang på rent vann, men 
livsstilssykdommer som fedme øker drastisk, og det samme gjør psykiske 
lidelser og ensomhet, særlig blant unge. Ved å legge til rette for aktivitet, 
sosial interaksjon, avslapning / rekreasjon i det fysiske nærmiljøet kan vi 
påvirke menneskers fysiske, sosial og mentale helse. 

Bildominerte uteområder og store, lukkede bygninger. Sykehusområdet 
på Bragernes er i dag ikke et sted du ønsker å oppholde deg. Et sykehus 
skal gjøre folk friske og fremme god helse, ikke bare innenfor sykehusets 
fire vegger, men i hele området. Livet utenfor - mellom marka og elva - 
er preget av bilisme, lite aktivitet og få steder for sosiale interaksjon. Har 
sykehuset gitt området dårlig helse?

Selv om området har en del utfordringer i dag, har det først og fremst 
stort potensial for utvikling. Den sentrale beliggenheten på Bragernes 
er et godt utgangspunkt for et blandet byområde. I tillegg skaper den 
unike beliggenhet mellom marka og elva, og åssiden og sentrum mange 
muligheter for området.
Infrastrukturen gir potensial for å drastisk redusere biltrafikken i sentrum 
og området har et mangfold av eksisterende kvaliteter å bygge videre på, 
som for eksempel parken, Konggata og historiske bygninger.

Bærekfraft er dem og helse er meg

Hovedoppgave

Fire faktorer som påvirker en persons helse
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Fire strategier for utvikling

Mobilitet 2.0
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BYGÅRD

Bragernes 2.0 skal utvikle seg mot å bli et nullutslippsområde (ZEN), et 
område som skal redusere sine klimagassutslipp mot null innenfor sin 
analyseperiode. Forskningssenteret for nullutslippsområder har definert 
syv punkter som bør være fokus i utviklingen av disse. Tre av punktene 
omhandler bærekraftige energiløsninger, med bruk av smarte bygg, 
fornybar energi og lokale, tilpassede løsninger. Videre er mobilitet et viktig 
stikkord. 
På Bragernes 2.0 legger vi rette for grønne mobilitetsløsninger. Vi snur 
transportpyramiden, og prioriterer gange, sykkel og kollektiv over bilen, og 
foreslår nye løsninger for transport lokalt i området. 
Et annet viktig stikkord for ZEN-områdene er stedskvaliteter som 
stimulerer til bærekraftig adferd. Vi ønsker å skape en bydel som er 
sosial, aktiv og avslappet, og legger til rette for gode områder for sosial 
interaksjon, et mangfold av rekreasjon- og aktivitetsområder, variasjon av 
boligtyper som gir stabile bomiljøer og nabolag, og gode deleordninger.

Vi introduserer fire hovedstrategier for transformasjon av Bragernes til 
et sunt, bærekraftig og livlig område for å leve, jobbe og rekreere, som 
omfatter hvordan vi bor, transporteres og oppholder oss i byen. Alle de fire 
strategiene skal stimulere til sunn kropp og sunn klode.

Aktivitetsloopen
Langs loopen etableres nye byrom i forskjellig skala og med variert 
program. Loopen skal inneholde et mangfold av steder som stimulerer 
til aktivitet, sosial interaksjon, rekreasjon eller avkobling, for å dekke en 
bredde av behov hos befolkningen. I tillegg har visuell tilgang på grønt i 
hverdagen også dokumentert helseeffekt i seg selv. 

Mobilitet 2.0
For å sikre god fremkommelighet for grønne mobilitetsløsninger 
prioriteres de raskeste og mest direkte rutene gjennom området for 
sykkel og buss. Bussen går i Hauges gate og blir ikke forhindret av kø 
som i dag, da bilene fjernes fra Hauges gate. Bussholdeplassene legges 
til strategiske punkter nær mobilitetshubene, attraktive målpunkter og 
viktige forbindelser.

Drammenkvartalet 2.0
Det typiske Drammenskvartalet er avgrenset av kjøregater og fortau av 
asfalt. Private hager gir lite rom for gode møteplasser hvor naboskap kan 
utvikles og deling av fellesgoder kan legges til rette for. 
I vårt forslag for Drammenkvartal 2.0 ser vi flere kvartaler under ett. 
Bilene skyves ut i periferien. Tidligere kjøregater får nye funksjoner som 
sykkelgater, grønne gater og oppholdsgater. Slik omdannes gaten til 
nye møterom. Hvilken type gate kvartalene grenser til vil være styrende 
for hvordan kvartalet utformes. Dette vil bidra til en naturlig variasjon i 
området, og varierte kvaliteter avhengig av hvor du befinner deg i området 
og innenfor kvartalet. Dette skaper et dynamisk nabolag, som kan dekke 
mange typer boligbehov i mange livsfaser. I bakhagene skapes roligere 
bakgårder hvor småbarna er trygge i lek, og støynivået mer dempet. 

Høyblokka 2.0
Høyblokka skal være en møteplass, destinasjon og identitet for Bragernes 
2.0. Et sted for alle! Høyblokken har en unik struktur og identitet. Vi 
vil utnytte og videreutvikle potensialet til å skape en bygning som blir 
destinasjonen, møteplass og identitet for det nye området. Et sted som 
kombinerer funksjoner, program og brukere og lager synergier.

Drammenskvartalet 2.0

Høyblokka 2.0

Aktivitetsloopen
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Aktiviteter innen gangavstand 
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Aktivitetsloopen
Med utgangspunkt i eksisterende grønnstruktur etablerer vi en 
gjennomgående, grønn aktivtetsloop i området, som skaper 
sammenheng mellom marka og elva, og utgjør en trygg forbindelse og 
grønn tilstedeværelse i hele planområdet.

Loopen tar utgangspunkt i eksisterende grøntområder som parker og 
uteområder for skoler og barnehager. Nye byrom og viktige funksjoner 
for barn og unge kobler seg til loopen, og gjør at disse arealene trygt kan 
nås for brukerne via gangstiene langs loopen. Loopen blir også en viktig 
arena for rekreasjon og skaper sammenhengende grønne korridorer som 
styrker det biologiske mangfoldet, og sikrer dyr og innsekter har trygge 
kanaler de kan bevege seg i. Overvann håndteres også her.

Skolen er en viktig del av programmeringen av loopen. Vi foreslår å flytte 
ungdomsskolen til høyblokka og etablerer en ny, lokal barneskole der den 
eksisterende ungdomsskolen ligger i dag. Skolens arealer tas i bruk også 
etter skoletid og vil sammen med aktivitetsområdene i loopen være arena 
for organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter for barn. Det grønne 
loopen sørger for trygge forbindelser til alle disse arenaene, og reduserer 
behovet for at foreldre må kjøre barna sine til aktiviteter, barna kan i større 
grad gå selv.

Mobilitet 2.0
Vi introduserer en ny mobilitetsstrategi for Bragernes, mobilitet 2.0, der 
bilen prioriteres ned og gående, syklende og kollektivreisende løftes 
frem. Det skal bli enklere velge gange, sykkel og kollektiv, og mer tungvint 
å velge bil. Flere gater i området stenges for gjennomkjøring, slik at det 
blir større omveier, flere blindveier og færre direkte ruter for bilen. Den 
plassen bilene tidligere opptok i gatene tas i bruk som oppholdsareal, 
og området får et stort, nytt nettverk av attraktive forbindelser og nye 
oppholdsarealer.
Hauges gate får helt ny utforming hvor den stenges for gjennomkjøring 
for bil, og gir prioritet for busser, gående, og syklende. Dermed sikres god 
fremkommelighet for bussen, som i dag står i kø med bilene.

All parkering i området organiseres i tre Mobilitetshubs på området. Disse 
er lokalisert slik at alle må gå et stykke til parkeringen, men ingen mer enn 
250 meter. 

Mobilitet 2.0

bred fortau

møbleringssone

næring/ handel

bred fortau

møbleringssone

næring/ handel

Hauges gate i dag Forslag for utforming nye Hauges gate: bilfritt og syklister flyttes til 
andre siden av gaten

Konsept for buss og sykkel Konsept for bil

Hovedidé for mobilitet: Skyv bilen ut av området og få plass for fotgjengere, syklister og buss

Introdusere mobilitetshubber slik at alle må gå et stykke til parkeringen, men ingen mer enn 250 meter.
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Gaten som oppholdskvalitet

Drammen i dag

Drammenskvartalet 2.0
Vi viderefører dagens typiske Drammenskvartal på 50x70 meter, men ny 
mobilitetsløsning i området tilfører kvartalene nye kvaliteter.
Bilene skyves ut i periferien og tidligere kjøregater får nye funksjoner som 
sykkelgater, grønne gater og oppholdsgater. Slik omdannes gaten til nye 
møterom og bidrar til en naturlig variasjon i området. I bakhagene skapes 
roligere bakgårder hvor småbarna er trygge i lek, og støynivået mer 
dempet. 
Kvartalet organiseres i et modulsystem gir fleksibilitet mht. 
bygningsstørrelser – små bolighus til store leilighetskomplekser. 
Hensikten er å legge til rette for nye utviklingsmodeller som selvbygging, 
selvbygging i fellesskap, kommunal eiendomsutvikling og tradisjonelle 
utbyggere.  
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Høyblokka som levende bygning
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IDRETTSOMRÅDE

Høyblokka skal være en møteplass, destinasjon og identitet for Bragernes 
2.0. Et sted for alle!

Høyblokken har en unik struktur og identitet. Vi vil utnytte og videreutvikle 
potensialet til å skape en bygning som blir destinasjonen, møteplass 
og identitet for det nye området. Et sted som kombinerer funksjoner, 
program og brukere og lager synergier.

Høyblokkas struktur og bygningskropp har stort potensial for et 
sammensatt program som gjør bygningen til et hjerte og nav i Bragernes 
2.0. Høyblokka skal være en aktiv del av det levende laboratorium hvor 
innovative bokonsepter, utstrakt bruk av fellesfunksjoner, urban dyrkning 
både privat og i fellesskap skaper et klimavennlig fremtidshus til bruk for 
hele Bragernes. 
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Trinnvis utvikling

Vi foreslår en trinnvis utvikling av området. Noen prosjekter og områder 
kan igangsettes raskt og noen krever mer modning og mer omfattende 
prosesser. Samtidig ønsker vi å unngå at hele området oppleves som en 
byggeplass i lang tid, og at nabolag kan ferdigstilles og fungere godt, selv 
om andre områder er under bygging.

Tiltak som kan igangsettes umiddelbart er planprosessen med 
Hauges gate, og midlertidige prosjekter for å etablere loopen. Ved å ta 
utgangspunkt i eksisterende grønnstruktur kan man med enkle tiltak 
av både midlertidig og permanent art begynne å utvide, loopen på 
strategiske punkter. Det kan være åpning av forbindelser, stenging for 
gjennomkjøring eller aktivisering av soner gjennom midlertidige tiltak 
og arrangementer. På denne måten kan området begynne å leve i folks 
bevissthet og bidra til økt engasjement og attraktivitet for området.

Deretter foreslår vi igangsetting av pilotområde en, som ligger på tomter 
som er lite bebygget og kan igangsettes rask. Deretter følger pilotområde 
2, som krever rivning av bygg, og etter hvert en komplettering av resten av 
området. 

Pilotområde har cirka 600 boliger og pilotområde 2 har cirka 1.000 boliger.

1 - Begyn planprossesen Hauges gate

2 - Introduser midlertidig loopen

3 - Pilotområde 1
4 - Pilotområde 2

5 - Andre utviklingsområder

Inspirasjon pilotområde

600 boliger
48 396 kvm

1 063 boliger
85 068 kvm


