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DESIGNET AV

Bragernes 2.0, sunt liv mellom marka og elva – er 
resultat av et inspirerende og intensivt samarbeid 
mellom Nordic og Norconsult. Vi er stolte av 
å presentere en plan som benytter den unike 
muligheten som dette stedet tilbyr. I vår visjon 
transformerer sykehusområdet seg til en unik del 
av byen: et sunt, bærekraftig og livlig område for 
å leve, jobbe og rekreere. Vår plan kan derfor gi et 
bidrag til å nå byens ambisjoner om byutvikling, og 
bærekraftsmålene for Drammen. 

Nordic og Norconsult har opparbeidet seg et nært 
forhold til Drammen og planområdet gjennom 
mange ulike oppdrag i årenes løp. Vår lokale 
tilknytting gjør at vi har et sterkt engasjement for 
utvikling av sykehusområdet. I tillegg dekker team 
Nordic Norconsult hele skalaen av kompetanse 
som kreves for å skape en bærekraftig og 
fremtidsrettet byutvikling. 

Vi håper at vårt prosjekt - Bragernes 2.0, sunt liv 
mellom marka og elva – vil gi inspirasjon og nyttige 
innspill til kommunen, Vestre Viken HF, politikerne, 
befolkningen og potensielle aktører i området. 
Vi ønsker deg god lesning, og er mer enn glade for 
å diskutere denne planen med deg. 

Sander Dekker 
prosjektleder Team Nordic - Norconsult

Forord
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Bragernes i dag
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Bragernes i morgen
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Bragernes i dag Bærekraft og helse

A. Sammendrag

Drammen i Osloregionen:

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. 

Drammen x5
5	forhold	som	definerer	og	strukturer	Drammen	er:

1. Marka og elven. Drammen er omkranset av marka 
på begge sider og elven i bunnen av dalen. 

2. Nord-Sør. Elven og marka er forbundet i nord-sør 
retning av byrom, parker og gater. 

3. Øst- vest. Veier i Drammen har en tydelig øst- 
vest retning og binder byen sammen på langs.

4. Polysentrisk sentrum. Drammen består i dag av 
flere	sentra	med	hver	sin	tydelige	identitet.	

5. Satellitter. Byen består av mindre områder av 
enhetlig karakter, satt sammen i et lappeteppe. 

Historisk utvikling
Rundt århundreskiftet hadde Drammen sentrum en 
klar kvartalsstruktur og Konggaten var en tydelig åre 
gjennom planområdet. Sykehuset ble etablert i 1906 
og siden har Bragernes huset sykehus i over 100 år 
og som har blitt en viktig del av områdets identitet. 
Når massebilismen melder sitt inntog på 1980-tallet 
tar infrastrukturen over og bilen er med på å forme 
området. 
På 100 år har Bragernes gått fra en menneskelig 
skala med skolehager og idyllisk arkitektur til biler, 
parkeringsplasser og monotone bygninger. Det er 
derfor på tide å skifte fokuset fra biler til mennesker 
og fra asfalt til attraktive byrom.

Til tross for 30 år med stadige advarsler fra verdens 
klimaforskere har utslippene fortsatt å øke, 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. Bærekraftige løsninger må 
iverksettes NÅ og Bragernes 2.0 kan bli et stort skritt 
i riktig retning og er en kjempemulighet for Drammen 
kommune til å skape nytenkende og innovativ 
byutvikling med høye klimaambisjoner.

«Bærekraft er dem, helse er meg»
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. Helse handler om 
mennesket, menneskets fysiske, sosial og mentale 
helse.
Et bærekraftig samfunn må ha søkelys 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.

Fire faktorer som påvirker en persons 
helse
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. Levemiljøet kan fremme 
helse ved å stimulere og fasilitere bevegelse, sosial 
interaksjon og avkobling.

Har sykehuset gitt området dårlig helse?
Med bildominerte uteområder og store, lukkede 
bygninger er ikke sykehusområdet på Bragernes 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 er preget av bilisme, lite aktivitet og få steder 
for sosiale interaksjon. Har sykehuset gitt området 
dårlig helse?
På tross av nevnte utfordringer har Bragernes stort 
potensial for utvikling. Nærheten til sentrum 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. Hvordan kan bevegelse, sosial interaksjon 
og avslapping stimuleres i området? Og hvordan kan 
sykehusblokka bidra til et sunnere liv på Bragernes?»
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4 strategier for 
Bragernes

Vi	introduserer	fire	hovedstrategier	for	
transformasjon av Bragernes til et sunt, bærekraftig 
og	livlig	område.	Alle	de	fire	strategiene	skal	stimulere	
til sunn kropp og sunn klode.

1. 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.

2. Mobilitet
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.

3. Drammenskvartalet 2.0
Vi viderefører dage s 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. 

4. Høyblokka
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. 

1 - Begyn planprossesen Hauges gate

2 - Introduser midlertidig loopen

3 - Pilotområde 1

4 - Pilotområde 2

5 - Andre utviklingsområder
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1 - Begyn planprossesen Hauges gate

2 - Introduser midlertidig loopen

DRAMMEN 
KREMATORIUM

BRAGERNES 
KIRKE

KIRKEGÅRDEN

DRAMMEN 
PARK

DRAMMEN 
SKATEPARK

KLI
M

APL
ASS

KVART
ALS

PL
ASS

EN

RADKLUBB

VANNPARKEN

HAUGES GATE

YPSIL
O

N
 B

RID
G

E

Ø
V

RE
 S

U
N

D
 B

RU

DRAMMEN 
ELVBAD

DRAMMENSELVA

DRAMMENSELVA

KO
N

G
G

AT
A

D
RO

N
N

IN
G

G
AT

A

H
Ø

YBL
O

KKA

ENERGIPARK

NATURNAV

BARNEHAGE
BARNESKOLE

BA
RN

EH
AG

E

LEKEPLASS

TORGET

SKOLEHAGER

UNGDOMSSKOLE

UNGDOMSSKOLE

SVØMMEHALL

IDRETTSOMRÅDE

BYGÅRD



14 
PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMENTEAM NORDIC - NORCONSULT



15 
PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMEN TEAM NORDIC - NORCONSULT

Kontekst og 
hovedoppgave

B
B.1 SYKEHUSOMRÅDE I KONTEKST

B.2 HISTORISK PERSPEKTIV
B.3 HELSE SOM IDENTITET

B.4 HOVEDOPPGAVEN



Drammen (35 min.)

Oslo S

Ski (11 min.)

Moss (30 min.)

Fredrikstad (45 min.)

Tønsberg (60 min.)

Lillestrøm (10 min.)

Gardemoen (23 min.)

Drammen i Osloregionen og fremtidens reistider med tog
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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. For eksempel har Ski kort reisevei, 
men mangler tilgang til vannet og et historisk 
sentrum, og Moss mangler tilgang til marka. 

Drammen i Osloregionen
B.1 Sykehusområdet i kontekst
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Marka og elva er basen for utviklingen av Drammen Nord-sør retning (branngater, grønn og byrom) Øst-vest retning (infrastruktur)

Polysentrisksentrum med egen identitet Satelitter med egen karakter

PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMENTEAM NORDIC - NORCONSULT
18 

5	forhold	som	definerer	og	strukturer	Drammen	er:

1.Marka og elven
Drammen ligger omkranset av marka på begge 
sider og elven løper gjennom byen i bunnen av 
dalen. Byområdet ligger langstrakt mellom marka og 
elven på begge breddene. I forslaget har vi utvidet 
planområdet ned til elven, for å kunne jobbe med 
hvordan området knytter seg til elven på den ene 
siden og marka på den andre.

2.Nord-Sør
Elven og marka er tydelig bundet sammen i nord-sør 
retning av byrom, parker og gater. Etter bybrannen 
i	1866	fikk	Drammen	et	nytt	gatenett	med	rette	
kvartaler. Flere brede branngater ble etablert i nord-
sør retning for å forhindre fremtidige branner. Disse 
var 19 meter brede og er fortsatt tydelige i bybildet i 
dag.

3.Øst- vest
Hovedinfrastrukturen av veier i Drammen har 
en tydelig øst- vest retning og binder Drammen 
sammen på langs. Historisk sett har Hauges gate 
vært den viktigste åren gjennom området, frem til 
etableringen av Rosenkrantzgate, som i dag er det 
viktigste gjennomfartsåren. 

4.Polysentrisk sentrum
Drammen	består	i	dag	av	flere	sentra	med	hver	sin	
tydelige identitet. Den mest markante er historiske 
sentrumskjernen Bragernes sentrum, som er 
viktigste	område	for	handel	og	service.	I	tillegg	finnes	
Strømsø kollektivknutepunkt og Papirbredden, 
senter for næring og utdanning. Sykehusområdet 
har allerede en klar identitet i kraft av å ha huset 
sykehuset i et århundre, og kompletterer de tre 
andre.

5.Satellitter
Drammen består av mindre områder av enhetlig 
karakter, satt sammen i et stort lappeteppe. Styrking 
av sykehusområdets identitet er essensielt for å 
skape en tydelig bydel i det mangfoldige Drammen.  

5x Drammen



15 min.

    5 min.
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Utviklingsområder i Drammen
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.

Oversikt av planområder i Drammen. Sykehusområde har strategisk beliggenhet i forhold til Drammens polysentriskssentrum og stasjonen.



10min 
Papirfabrikken

Bragernes 
Sentrum

Bragernes 
2.0

Drammen 
stasjon
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Bragernes 2.0 med Ypsilon broen danner en større 
sammenheng hvor det skapes gode gang- og 
sykkelforbindelser Strømsø, som er under utvikling, 
eksisterende sentrum med handel og tilbud, og 
den nye jernbanestasjonen. Korte avstander gir 
grobunn for synergier og utviklingspotensialer langs 
forbindelsene mellom bydelene. 

Polysentrisk sentrum
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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 planområde 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 
for å skape en god vev mellom ny og eksisterende 
bebyggelse og legge til rette for synergier mellom 
eksisterende kvaliteter og nye funksjoner. 

Planområdet i dag
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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 som 
har blitt en viktig del av områdets identitet. Skole og 
barnehjem ble også etablert i området samtidig som 
sykehuset, som forøvrig fremstår som utkanten av 
byen på denne tiden. På bildene fra 1930-tallet se vi 
at Drammen har vokst og har en klar kvartalsstruktur 

1900 
ETABLERING AV SYKEHUSET, SKOLE OG BARNEHJEM 

1930 
BRAGERNES 1.0

Drammen gjennom det 19 århundre
B.2 Historisk perspektiv

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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1870 1906 1929 1939 1977 2012 2019 2050
• Tre historiske 

handelssteder 
med egen 
identitet

• Konggata som 
hoved aksen

• Etablering av 
sykehuset, skole 
og barnehjem 

• Alle skolene 
i Drammen 
hadde sin egen 
skolehagen

• Gatestruktur 
med klar nord-
sør og øst-vest 
retning

• Bilisme, 
høyblokka 
bygges, skolen 
rives

• Ny bro og tunnel 
etablert og 
gatestruktur 
endret seg enda 
mer

• Parallelloppdrag 
Sykehusområdet

• Bragernes 2.0

1980 
BILISME

2019 
I DAG
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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.

Skolehagene i Drammen. Kilde: Drammen Kommune (https://www.drammen.kommune.no) Konggata
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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.

Sykehusområde Sykehusområde
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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.

Yngre generasjoner bekymrer seg for fremtiden 
og for at de voksne, som bestemmer, ikke gjør nok 
for å snu utviklingen. Klimastreiken 2019, initiert 
av svenske Greta Thunberg, har skapt et nytt 
ungdomsopprør og en internasjonal bevegelse. 
12.april tok 40 000 barn til gatene for å demonstrere 
for en bærekraftig klimapolitikk. Bærekraftige 
løsninger må iverksettes NÅ og Bragernes 2.0 kan bli 
et stort skritt i riktig retning og er en kjempemulighet 
for Drammen kommune til å skape nytenkende og 
innovativ byutvikling med høye klimaambisjoner.

Bærekraftig utvikling krever handling – NÅ
B.3 Helse som identitet

Klimastreik i  Olso i 2019. Kilde www.nu.no
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Helse er en del av planområdes historien. Kilde: Drammen kommune
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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.

Helse handler om mennesket, menneskets fysiske, 
sosial og mentale helse.

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.

“Bærekraft er dem og helse er meg”

MindSosialAktiv
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Biologiske 
faktorer 
arvelighet

alder

Helse tilbud
tilgang

pris

Levemiljøet
sosial
fysisk

Livstil
holdning
kunnskap
oppførsel

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. 

Fire faktorer som påvirker en persons helse

Model av Lalonde (1974)

LEVEMILJØET KAN FREMME HELSE 
VED Å STIMULERE OG FASILITERE:
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Har sykehuset gitt området dårlig helse?
B.4 Hovedoppgaven

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?

Bragernes har en del fysiske utfordringer som må 
løses før området kan påberope seg å fremme god 
helse:

• Bydelen er fragmentert
• Mangler mellom- og småskala byrom 
• Parken	er	ikke	klart	definert	og	er	ikke	benyttet	

som bokvalitet 
• Det engelske kvarteret ligger isolert i byen 
• Høyblokka ligger i ingenmannsland 
• Byrommet prioriterer kjørende og parkerte biler 
• Sykehusblokka er introvert og ikke en logisk del av 

bystrukturen
• Området har lite variasjon i befolkning, bolig, 

typologi og brukere

Sykehusområde her ikke den mest attraktive område hvor folk kan møte, oppholde seg eller slappe av. Gitt sykehus område en dårlig helse? 
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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.

Hovedoppgave

HVORDAN KAN BEVEGELSE, SOSIAL INTERAKSJON OG AVSLAPPING STIMULERES I OMRÅDET? 

HVORDAN KAN SYKEHUSBLOKKA BIDRA TIL ET SUNNERE LIV I OMRÅDET?
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Levende lab for sunn 
byutvikling

C
C.1 LEVENDE LAB FOR DRAMMEN

C.2 AKTIVITETSLOOPEN
C.3 MOBILITET 2.0

C.4 DRAMMENSKVARTALET 2.0
C.5 HØYBLOKKA 2.0
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Tidligere har ny utvikling i stor grad skjedd utover 
Drammens eksisterende byområde. Å bygge i nye 
områder lengre vekk fra sentrumskjernen vil generere 
nye transportbehov som vil være vanskeligere å 
dekke uten bil. Et godt kollektivsystem krever en visst 
omfang av reisende for å få et høyfrekventert tilbud.. 
Å bygge byen innover (fortette) heller enn utover er 
bærekraftig.

Mange av Drammens nye utviklingsområder ligger 
utenfor sentrumskjernen, mens Bragernes sentrale 
beliggenhet gjør området høyaktuelt for klimavennlig 
utvikling. Bygging på Bragernes i stor skala innenfor 
bykjernen tar i bruk eksisterende kollektivtransport, 
og gir dette bedre grunnlag. Bærekraftig å utnytte 
denne muligheten.

Testområde for Drammen
C.1 Levende Lab

Drammen har en lang historie med uholdbar byutvikling: bilbasert utvikling i lav tetthet  utenfor sentrumskjernen

For en bærekraftig utvikling bør Drammen fokusere på å fortette den (historiske) bykjernen slik at folk kan leve en bilfri live igjen. 
Sykehusområdet er det perfekte stedet for å starte en slik bærekraftige utvikling.
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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.
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i 
Norge,	og	står	for	30	prosent	av	utslippene.	Veitrafikk	
står for over halvparten av transportutslippene, og 
å legge til rette for bærekraftige transportløsninger 
og grønn mobilitet er sentralt på veien mot et 
nullutslippsområde. Å gå og sykle er den mest 
bærekraftige måten å bevege seg, det er bra for 
miljøet og bra for egen helse. 

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.
En av disse er «mobilitetshubbene» som 
etableres som naturlige møtepunkter i nabolaget. 
Her er parkering samlokalisert med andre 
hverdagsfunksjoner, og lokalisert i noe gangavstand 
fra boligen. Det betyr at folk må gå litt mer, bli 
eksponert	for	litt	flere	naboer	og	motiveres	til	å	velge	
bort bilen. I tillegg vil lokalisering av skoler, barnehager 
og hverdagsfunksjoner i nærhet til boligen, redusere 
behovet for transport og hverdagslivet kan leves 
lokalt.

Ved å begrense bilens tilstedeværelse i gatene, kan 
man utvikle gaten som sosial arena, gjøre det enklere, 
hyggeligere og tryggere å gå. 
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.

På vei til et nullutslippsområde
Fremtidige energiløsninger:

Mange ideer for løsninger for nullutslippsområder 
møter i dag motstand i eksisterende lovverk. En 
viktig del av arbeidet med nullutslippsområder bør 
være å løfte disse problemstillingene der juridiske 
begrensinger i dag setter en stopper for gode 
innovative løsninger.

Bragernes vil utvikles mens dette pågår og 
utfordringen vil være å legge til rette for at gode 
løsninger som ikke nødvendigvis er mulige i dag, 
enkelt kan implementeres den dagen de blir 
det. Hvordan må vi bygge i dag for å kunne være 
utslippsfri i fremtiden?

Energibehovet i bygg består av:
• Oppvarming og varmtvann: 
• Elektrisitet  

Elektrisitet:

Elektrisitet kommer fra stikkontakten og brukes til 
belysning, hvitevarer lading av elektronikk, EL-biler 
osv. Løses ved lokal energiproduksjon med solceller, 
som	er	det	mest	effektive	for	Drammen.

Mange tekniske løsninger for å kunne produsere og 
dele energi lokalt er allerede utviklet, men juridiske 
forhold	gjør	at	de	ikke	tas	i	bruk.	For	eksempel	finnes	
det begrensninger for å levere strøm mellom to 
målere i et nettverk, dette krever konsesjon. Det vil 
si at man kan produsere strøm til eget forbruk, og 
levere overskuddstrøm til et større nett, men ikke 
sambruke med andre funksjoner i nærmiljøet. Dette 
begrenser mulighetene for lokale mikronettverk hvor 
du produserer og forbruker energi lokalt. Det er en 
fordel å ha en viss størrelse på slike mikronettverk, 
da det fort kan oppstå misforhold mellom når energi 
produseres (solceller) og når den brukes.  I et større 
nettverk	har	man	mer	fleksibilitet,	for	eksempel	har	
skoler og barnehager høyt energibruk på dagtid, 
privatboliger om morgenen og ettermiddagen og 
ladestasjoner for el-bil om natten. Egen lagring av 
energi lokalt i batterier er per i dag kostbart og ikke 
økonomisk bærekraftig, men dette håper vi vil endre 
seg	i	takt	med	økende	elektrifisering.

Oppvarming og varmtvann:

Løses ved vannbårne distribusjonssystemer koblet 
til fjernvarme eller geotermiske brønner, samt lokal 
varmeutveksling.

I nullutslippsområder ser man på hvor mye energi 
som importeres til området som helhet og hvor mye 
som produseres lokalt. Her kommer fjernvarme 
dårlig ut ettersom det produseres utenfor området 
og dermed regnes som import av energi. Lokale 
geotermiske brønner lokalt på området vil slå positivt 
ut, ettersom energien produseres lokalt.

Dette er et paradoks ved nullutslippsområdene. Når 
man	befinner	seg	i	et	innenfor	et	konsesjonsområde	
med tilknytningsplikt til et fjernvarmeanlegg, som 
har med kapasitet, og som henter energien fra rene 
energikilder (i Drammen kommer 2/3 av energien 
fra Drammensfjorden), så må man velge bort 
fjernvarmen på grunn av regnetekniske forhold. I et 
samfunnsperspektiv kan man spørre seg om ikke det 
mest klimavennlige alternativet totalt sett bør være 
styrende for valg av løsning, heller enn regnetekniske 
forhold. Dette er en tematikk som Drammen 
kommune bør løfte opp i en større diskusjon i 
forbindelse med. utvikling av Bragernes 2.0 til et 
nullutslippsområde.  
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Planlegging, design og drift av bygninger or 
deres tilhørende infrastruktur komponenter 
med sikte på null klimagassutslipp over 
livsløpet

Oppnåelse av høy energieffektivitet 
og en høy andel av ny fornybar energi i 
områdets forsyninggsystem for energi

Smart	styring	av	energiflyten	i	
området (i bygg og mellom bygg) og av 
utvekslinger med det omrkingliggende 
energisystemet, som sikre fleksibilitet

Fremme bærekfraftige 
transportmønstre og smarte 
mobilitetssystemer

Planlegging, design og drift med hensyn 
på økonomisk bærekraft, ved minimerte 
levetidskostnader

Arealplanlegging sikrer gode 
stedskvaliteter og stimulere 
bærekfraftig atferd

Utviklingen av området er preget av 
innovative prosesser som benytter nye 
former av samarbeid mellom de involverte 
aktører som fører til innovative løsninger

Vurderingskriterier for nullutslippsområde i henhold til Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN).



Skole, fritids akvititeter og daglige fasiliteter innen gangavstand Mobilitet med fokus på gående og syklister Parkering organisert i mobilitetshubs i 
rettferdrig avstand

AKTIVITETSLOOPEN MOBILITET 2.0
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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.

Fire Strategier for Bragernes 2.0



Nabolaget fokusert på deling, fellesfunksjoner og sosial interaksjon Høyblokka som en levende bygning for alle  
(og økolokisk mat produsert rett utenfor døren)

DRAMMENSKVARTALET 2.0 HØYBLOKKA 2.0
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Med utgangspunkt i eksisterende grønnstruktur 
etablerer vi en gjennomgående 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. Viktige funksjoner for barn og unge 
kobler seg til loopen, og gjør at disse arealene trygt 
kan nås for brukerne via gangstiene langs loopen. 
Via den grønne loopen kobles naturområdene som 
marka, elven og parkene sammen. Dette gir gode, 
turstier og rekreasjonsområder midt i byen, samtidig 
som sammenhengende grønne korridorer styrker 
det biologiske mangfoldet, slik at dyr og innsekter har 
trygge kanaler de kan bevege seg i. Et viktig tiltak for 
sunn klode og sunn kropp.

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.	

Midt i området, der tilstedeværelsen av den grønne 
loopen ikke er like sterk, etableres et lokalt torg, slik at 
alle nye kvartaler har kort vei til et attraktivt byrom.

Konsept
C.2 Aktivitetsloopen

Dagens grønn som basen

Definere byrom i forskjellig skala og 

program

Lokal torget

Skape sammenheng

Konsept

Dagens grønnstruktur som basen Skape sammenheng mellom marka og elva

Definere byrom i forskjellig skala og program Skape lokal torget

Aktivt og sosialt

Integrert overvannshantering

Avkobling

Dagens grønn som basen

Definere byrom i forskjellig skala og 

program

Lokal torget

Skape sammenheng

Konsept

Dagens grønn som basen

Definere byrom i forskjellig skala og 

program

Lokal torget

Skape sammenheng

Konsept

Dagens grønn som basen

Definere byrom i forskjellig skala og 

program

Lokal torget

Skape sammenheng

Konsept



lekeplass

skolehage

Sport 
overvannshantering

hø
yb

lo
kk

a

Klimaplass

tree 
nursery

barnehage

barnehage

Lokal energi 
produksjon

Biodiversitetshub

Bikubber

Aquaponics

Lokal mat 
produksjon

Lekeplass

Radklubb

Elvbad

Biodiversitetshub

Skatepark

Bibliotek
Samfunnshus

svømming senter

Lokale butikker

Frukttrær gate

Torget

Butikk/ Kafé

Barneskole

Ungdoms
skole

by dyr gård

Meditasjon

Avkobling

Løping

Gangfelt

Buss 
stopp

Buss 
stopp

Gangfelt

Mobilitetshub

Mobilitetshub

Mobilitetshub
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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.
Ett av de viktigste grunnlagene for god helse, 
mestring og trivsel gjennom livet, er gode 
oppvekstsvilkår. Helse og livskvalitet er ikke kun et 
resultat av individuelle valg, men henger sammen 
med sosiale, kulturelle og strukturelle faktorer. Det er 
derfor nødvendig å skape samfunnsmessige rammer 
for god helse og godt oppvekstmiljø.
 
Loopen er også en del av levende bylab på 
Bragernes. Byrommene i loopen er et supplement 
til de grønne naturkvalitetene i Drammen park, 
kirkegården, elva og marka. Loopen er satt 
sammen av ulike funksjonsområder som del av 
test-sites på Bragernes hvor forskning på grønn 
teknologi kan være et utstillingsvindu i bydelen 
og en besøksdestinasjon i byen og regionen. 
Eksempelvis lokal energiproduksjon i micro-
vindparken, lokal matproduksjon i bybondegården, 
skolehager reintroduseres, overvannshåndtering 
på klimaplassen, og interaktiv energiproduksjon på 
lekeplassen i Drammen park. 

Programmering

Aktivitetsloopen
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Overvannshåndtering
Tanken med overvannshåndtering er ikke å bli kvitt 
vannet i området, men å oppbevare og gjøre nytte 
av det lokalt gjennom vanngrønne strukturer som 
støtter vekst og biologisk mangfold, nedkjøling 
av	lokalklima	og	lokal	infiltrasjon	som	sikrer	god	
ferksvannstilførsel.

Det er kun ved kraftig nedbør det er behov for å kvitte 
seg med vannet slik at det ikke forårsaker skade.
Vi viser her prinsipper for overvannsløsninger som 
kan håndtere denne dobbeltheten, uten å ende opp 
som kjedelige, tørre regnbed, men heller tilføre nye 
kvaliteter til området.

Den grønne loopen er hovedstrukturen for 
nedoverbakkestrømmene av vann. Men loopen må 
også lede overvann fra alle kvartaler ved ekstrem 
nedbør.

Vi samler vann fra tak i gårdsplassen til hvert kvartal, 
herfra vil det bli ledet til den grønne sløyfen ved 
kraftig	nedbør.	Vann	fra	ikke-permeable	overflater	
må styres til grønne senger og kanskje til og med 
infiltreres	hvis	de	kommer	fra	veier	før	de	går	inn	i	
loopen.

Når man møter veier, føres vannet inn i rør, og åpnes 
igjen etter krysset. Dimensjonene på disse rørene er 
ofte store og bør bare brukes i hovedstrømmen.
Når vi legger ut avløp og vannveier (fra åsen 
og fra kvartalene), bør vi sjekke krumningen til 
eksisterende terreng. Vi trenger minst minst 1% fall 
i hovedstrømmen og 2,5% fall der vi leder vannet til 
hovedstrømmen.
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Materialisering av loopen
I	loopen	benyttes	permeable	flater	og	åpne	
overvannsløsninger for å kunne håndtere store 
nedbørsmengder og samtidig skape attraktive og 
tiltalende byrom.
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A A
SNITT A
AKTIVITETS LOOPEN
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Siden massbilismens inntog på 70-tallet har veier 
og infrastruktur prioritert bilens fremkommelighet. 
Mobilitet 2.0 er et fremtidsrettet og bærekraftig 
konsept for mobilitet på Bragernes, der 
bilen prioriteres ned og gående, syklende og 
kollektivreisende løftes frem. Kort fortalt handler 
det om å gjøre det enklere å velge gange, sykkel og 
kollektiv, og mer tungvint å velge bil, og dermed få 
lavere bilavhengighet for beboere i området.

For noen kan dette virke som et radikalt grep, men 
mye tyder på at bilbruken i fremtiden vil endre seg. 
Morgendagens beboere er de som er ungdom i dag. 
Forskning (TØI, 2016) viser at færre har førerkort 
i dag enn for 25 år siden, og de som har førerkort, 
kjører mindre. De som får førerkort senere kjører 
i snitt mindre, trolig fordi de har lagt seg til andre 
reisevaner som de viderefører. Mange unge i dag 
vokser også opp med delingsordninger som nabobil 
og bilkollektiv, og de har generelt lavere terskel for å 
ta dette i bruk sammenlignet med foreldrene sine.

Konsept
C.3 Mobilitet 2.0

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

New Brighton Road_UK Pitt Street Mall_SydneyCopenhagen syklister

HAUGES GATE
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Strategier for syklister og buss
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.

Sykkelveinettet er direkte og sammenhengende i 
øst-vest og nord-sør retning. God forbindelse inn 
mot sentrum og sørover mot broen over elva er 
viktig.

Strategier for sykliser og buss

HAUGES GATE
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Flere gater i området stenges for gjennomkjøring, slik 
at det blir mindre attraktivt å kjøre bil i området, med 
større	omveier,	flere	blindveier	og	færre	direkte	ruter.	
Den plassen bilene tidligere okkuperte i gatene kan 
tas i bruk som oppholdsareal, og området får dermed 
et stort, nytt nettverk av attraktive forbindelser 
og nye oppholdsarealer. Mindre bilkjøring vil føre til 
at	flere	transporterer	seg	til	fots,	som	igjen	gir	økt	
byliv. Gatene blir arena for aktivitet (gående) og for 
uplanlagte møter. Minde støy og luftforurensing gjør 
gaten mer attraktiv for opphold og rekreasjon. Dette 
er positivt både for den fysiske, sosiale og mentale 
helsen.

Strategier for bil

Strategier for bil og bilfrie soner

Strategier for bilfritt sones og trygge overgangs muligheter
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bred fortau

møbleringssone

næring/ handel

bred fortau

møbleringssone

næring/ handel

Hauges gate i dag Forslag for utforming nye Hauges gate: bilfrit og sykister fl

I dag er Hauges gate en bildominert gate og 
en barriere i området, der bussen står i kø og 
sykkelen er gjest. Hauges gate i planforslaget 
stenges for gjennomkjøring for bil, og gir prioritet 
for busser, gående, og syklende. Dermed sikres 
god	fremkommelighet	for	bussen.	I	tillegg	flyttes	
sykkelfeltet til sørsiden av gaten og nordsiden, der 
det er sol, tilrettelegges med et bredt fortau for 
gående og opphold. På denne måten reduseres 
Hauges gates barriervirkning og parken kan bedre 
implementeres som en del av området. 

Hauges gate
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Hauges gate med bil Hauges gate uten bil

Hauges gate med eller uten bil
Drammen kommune er bekymret for at fjerning av 
bilen fra Hauges gate er et for radikalt grep. Planen 
for Bragernes er robust, og fungerer selv om Hauges 
gate	ikke	kuttes	for	biltrafikk	ennå.

Det vil alltid være stort engasjement knyttet til denne 
typen	beslutninger.	Å	kutte	større	gater	for	biltrafikk	
har vært forsøkt i andre store byer som for eksempel 
Paris og Gøteborg, og likt for begge steder er at 
folkeopinionen er skeptiske i forkant og rett etter 
innføring, men at ståstedet snur over tid. Det er litt på 

samme måte som med røykeloven i Norge, den var 
et nødvendig og upopulært tiltak ved innføring, men i 
dag	er	de	fleste	enige	om	at	loven	har	vært	vellykket.	
Tiltak for å få folk til å endre vaner er krevende, men 
nødvendige.

Å	stenge	Hauges	gate	for	biltrafikk	allerede	nå	
er en mulighet for Drammen kommune å vise et 
høyt ambisjonsnivå og villighet til å gjennomføre 
nødvendige grep som tar klimakrisen på alvor. 
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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. 

Mobiliteshubbene er et motsvar til på dagens 
utvikling, det folk kjører ned i underjordiske 
garasjer og tar heisen rett opp i leiligheten. Ved slik 
planlegging blir bilen ofte valgt reisemåte, selv på 
korte turer. Ved å bygge byen annerledes vil ikke bilen 
nødvendigvis være det enkleste og mest attraktive 
valget. Mobilitetshubbene skal motivere folk ut i 
gatene og i byrommene, det er både aktivt og sosialt, 
og bra for helsen. Mobiliteshubbene ligger også tett 
på bussholdeplassene.

Introdusere mobilitetshubs

Tre hubs dekker hele områdenKonsept mobilitetshubs

I testområdet ligger alle parkeringsplassene i 
mobilitetshubben. Beboerne må forplikte seg til å 
være medlem i en bildelingsordning og majoriteten 
av parkeringsplassene bør være bildelingsplasser. 
Ved å ha bildelingsordninger istedenfor private 
parkering kan man redusere antall parkeringsplasser 
betraktelig. Alle delebilene være EL-biler og alle 
plassene med egne ladepunkt. 

Sykkelparkering skal være utenfor egen bolig.
Andre funksjoner ved mobilitetshubene:
• Solcellelading av EL-biler
• Ladepunkt og sykkelparkering for EL-sykler/

lastesyker
• Servicestasjoner for sykkel

• Delesykler/bysykler
• Stasjon for henting av passer
• Hentepunkt for matvarer fra lokale kooperativer 

for frukt og grønt samt andre kommersielle 
distribusjonsordninger. 

• Gjesteparkering
• Matvarebutikk
• Besøkssenter for byutviklingen av fase 1/

pilotområde med utstilling/informasjon om 
de fremtidsrettede teknologier som brukes i 
utviklingen av området. 



55
 m

71 m

GJENNOMSNITTLIG BLOKKSTØRRELSE
70M X 50M

PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMENTEAM NORDIC - NORCONSULT
52 

Det typiske kvartalet på Bragernes er 70x50 m stor 
og består av en sammensatt struktur av småhus fra 
ulike epoker. I dag er kvartalene avsondrede øyer 
med introverte private bakhager, som er omgitt av 
biltrafikk	og	ikke	legger	til	rette	for	spontane	møter	
Småhusbebyggelsen bidrar til en sjarmerende lokal 
identitet som vi ønsker å bevare og bygge videre på.  

Drammen vil være i kontinuerlig utvikling og i vårt 
forslag legger vi opp til en langsom transformasjon 
av de eksisterende kvartalene hvor enkelte hus 
erstattes	av	nye,	ledige	infill	tomter	utnyttes	og	hvor	
kvartalene får et større naboskap med tilstøtende 
kvartaler gjennom en utfasing av bilen på Bragernes. 
Forslaget ser et godt stykke inn i fremtiden – hele 
30 år +. Dette er endringer som ikke skjer over 
natten, men en strategi som etableres så Drammen 
kommune og stedets beboere kan ha en plan for en 
langsiktig endringsprosess som sikrer medvirkning, 
kvaliteter og som tar stort klimahensyn. 

I dag - øyer mellom bilene
C.4 Drammenkvartalet 2.0
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FJERNEDE BYGNINGER VS BEHOLDTE
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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. 
Den	lysegule	grafikken	viser	hvor	dagens	kjøregater	
tenkes transformert til levende byrom på de gående 
og syklendes premisser.  

Bakgården skal ha fellesskapsfunksjoner som 
bytte og lånebod. Felleshus til arrangementer og 
foreninger. Aquaponics og drivhus legger til rette for 
effektiv	matproduksjon	i	gårdsrommene.	Bikuber	
på tak sørger for bestøvning og frodige trær og 
vekster. Kompost fra parsellhager i gaterom og 
bakgårder	brukes	som	gjødsel.	I	bakgårdene	finnes	
ikke bare den tradisjonelle grønne plenen, men også 
innslag av vill natur – småvekster, siv og høyt gress 
og markblomster som styrker biodiversiteten og 
mangfold av innsekter.  

I morgen - Drammenskvartalet 2.0

DRAMMEN I DAG

DRAMMENSKVARTALET 2.0
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DRAMMENSKVARTAL 2.0 PLAN
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Her viser vi tre kvartaler innenfor pilotområde 1 
som inngår i et større fellesskap. Disse kvartalene 
eksisterer ikke i dag og kan bygges forholdsvis 
raskt	etter	flyttingen	av	sykehusets	funksjoner.	
De vil fungere som piloter på kvalitetene som 
Drammenskvartalet 2.0. skal inneholde. 

SAMFUNNSGATA
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LOOPEN
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Vi anbefaler boligstrategiske 
utviklingsmuligheter. Her viser vi 
hvordan oppdeling av kvartalet 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. 
(Se også kapitell E1 Realiseringsformer, 
side 91.)

Fleksibilitet og modularitet i kvartalet

DRAMMENKVARTAL 2.0 ILLUSTRASJONSPLAN
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SNITT A
SAMFUNNSGATA

A

A

Nærhet til varierte uterom er viktig i et godt bomiljø 
og som sikrer rom for variert bruk tilpasset begge 
kjønn, ulike aldre og bakgrunn. Det er også viktig å 
etablere stillesoner som kontrast til byrom med høyt 
aktivitetsnivå. 

De interne gaterommene mellom kvartalene er et 
supplement til bydelen – et byrom på mellomnivå 
med mangfoldig bruk som gir sirkulasjon og opphold 
gjennom døgnets tider. Veggsonen ved bygningene 
er	det	semioffentlige	uterommet	som	kan	møbleres	
og farges av dem som bor der. Dette gir en rikhet 
til beplantning, bruk og uttrykk som er i tråd med 
den	sjarmerende	småhusbebyggelsen	som	finnes	i	
området i dag. 

Gaten som oppholdskvalitet
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IJburg Amsterdam i Nederland Amsterdam  (Nederland) Funenpark i Amsterdam (Nederland)

Funenpark i Amsterdam (Nederland) Ypenburg (Nederland)Vaubahn, Freiburg (Tyskland)



PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMEN TEAM NORDIC - NORCONSULT
61 

fordrøynings basseng

solenergi

redusere CO2 + økning O2

lokal energi 
produksjon

HAUGES GATE

HØYBLOKKA

bikubberparsellhager

biomimikriske fasader

sosiale 
interaksjoner

veggsone

lokale butikker

komposteringsnav

grønne tak

CO2

O2

permeable fortauer 
regnvann samling

drone levering

energilager



PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMENTEAM NORDIC - NORCONSULT
62 

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

Sykehusområde i dag
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C.5 Høyblokka 2.0
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58
M

94M

OFFENTLIG

VISUELT 
TILKOBLET

TILGJENGELIG

VERTIKAL 
URBANE GÅRD

INDRE 
HAGER

INDRE 
HAGER

ZENHAGE

LÆRINGSPORT 

MATHAGE

Konsept
VISUELT 

TILKOBLET

OFFENTLIG

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.

Volumet skal stå i sammenheng med området rundt, 
dets funksjoner og program. Så ledes skal det også 
supplere de øvrige funksjonene og uterommene i 
området.

De	to	nederste	etasjene	+	underetasjen	har	aktive	og	offentlige	funksjoner	som	
henger sammen med plassene rundt og er programmert for interaksjon og 
møtepunkter. 

Høyblokka er og vil være et av de dominerende og iøynefallende byggene i Drammen.
Taket og de øverste etasjene bør tilhøre byen, og bli en destinasjon i seg selv. Vi vil å 
skape en helårs hage «Zen garden», med unike opplevelser, planter og fantastisk utsikt 
over byen. Programmet og funksjonene bør stå i kontrast til de aktive funksjonene og 
uterommene på bakkeplanet, men allikevel være levende og attraktivt hele døgnet. 
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Lagene i bygningen
I de øvrige arealene ønsker vi en miks av leiligheter og 
beboere som gir liv til bygget.
Høyblokken har en bredde på 26meter og en dybde 
på 94 meter. For å skape gode leiligheter trekkes 
fasadene 3 meter tilbake på langsidene, slik at 
leilighetene får en maksdybde på 8 meter og store 
funksjonelle balkonger.  Korridorene er brede og 
varierte, med rom for oppbevaring fellesfunksjoner 
og gjennomgående hager som bryter ned lengdene.
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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. 

Zen / Meditasjon Hage på taket:
Helårshagen på toppen må bli en destinasjon som 
brukes jevnlig og man ikke bare besøker for å se 
på utsikten. Kombinert med «Zen hagen» bør det 
derfor etableres matproduksjon (food garden/ 
sammen med matbar/ restaurant og andre attraktive 
funksjoner. Det er også rom for noen badstuer og 
stamper som kan benyttes i sammenheng med 
treningsfasilitetene på bakkeplan.

Den levende bygningen
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Aktive og lekefulle mellomrom

En bærekraftig bygning

En produktiv bygning
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Aktive etasjer

1 ETASJE

2 ETASJE

U1

I de nederste etasjene er det utelukkende aktive 
funksjoner som gir liv til bygget, nærområdet og 
uterommene rundt. Etasjene er programmert for 
fleksibel	bruk	slik	at	de	benyttes	fra	morgen	til	kveld.		
Det skal være synergier for beboere, brukere og 
besøkende.

I første og andre etasje mot plassen, etableres 
et lite samfunnshus med bibliotek, møterom, 
arbeidsstasjoner, kunstverksted og dansestudio. I 
den midtre delen er det en passasje med leke, klatre 
og oppholdsarealer over 2 plan. I bakre del er det en 
blanding	av	amfi/	undervisningsrom,	cafe	matbutikk	
og co-working fasiliteter.  I underetasjen er det 
treningsrom, garderober og skole verksted mm. Alle 
funksjoner skal være tilgjengelig for skolen, beboerne 
(i bygget og nærområdet), barnehager, pensjonister 
og arbeidere, slik at det blir et møtepunkt for alle og 
et sted å være sommer som vinter.

amfi

syklus 

parkering
lager

kaffebutikk

økologisk 

butikk

SKOLE

SKOLE
samfunnshus

utstilling

åpent treningsstudio 
og dekket sportshall

yoga studio

prøverom

verksted 

områder

coworking

dansestudio

IDRETTSOMRÅDE
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2 ETASJE 1 ETASJE U1
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Modulær utvikling
For å skape et heterogent bygg med mangfold 
skaper vi en stor variasjon av leiligheter på byggets 
premisser. Høyblokka har en bærestruktur med 
søyler senter 3meter og dekkehøyder på 4 meter 
som vi utarbeider et modulært system rundt. Da kan 
vi skape alt fra rimelige og attraktive studioleiligheter 
på 24m2 til familieleiligheter over 2 eller 3 plan. Med 
Høyblokkens heiskapasitet og store korridorer kan 
det også etableres tilrettelagte leiligheter på alle plan.

BOLIG PLANLØSNING EKSEMPEL

PatioPatioNødtrapp NødtrappPatio
Tilgang til 

Bolig

Hage

By balkong

Hage
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Høyblokka sin søylestruktur med senter 3 meter 
ligger i eksisterende fasadeliv. Av hensyn til 
leilighetskvalitetene er det etablert 3 meter dype 
balkonger foran alle leiligheter. Fasadene blir bygd 
opp rund denne 3x3 meter modulariteten. Det 
etablerers gjennomgående hager og Vinterhager 
foran et utvalg av leilighetene for å bryte ned 
strukturene og skape en levende aktiv fasade med 
variasjon. Mellom noen av felleshagene kan det også 
bygges utvendige trapper, som skaper vertikale 
forbindelser og nye møteplasser internt i bygningen. 

Den øverste delen av bygget (helårshagen) blir 
glasset inn, slik at Høyblokka fremstår som en 
lanterne.

Fasadene
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D
Bragernes 2.0

D.1 MASTERPLAN
D.2 PILOTOMRÅDE

D.3 LIVET I BRAGERNES 2.0



AKTIVITETSLOOPEN

DRAMMENSKVARTALET 2.0

MOBILITET 2.0

HØYBLOKKA 2.0
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Masterplan for Bragernes 2.0 består av 4 konsepter. 
Masterplanen viser utviklingen av området på lang 
sikt – år 2050+. 

Illustrasjon
D.1 Masterplan
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Perspektivet viser tilskudd av nye bygninger i 
området samt transformasjon av høyblokka. Dette 
er det maksimale utbyggingspotensialet vi anbefaler 
og hvor høyder er vist i en medium skala opptil 3-4 
etasjer gjennomsnitt. Utbyggingstempo og omfang 
avhenger av utvikling av bolig og næringsmarked i 
Drammen. 

Formål

HØYBLOKKA

IDRETTSOMRÅDE
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Vi har valgt ut et fokusområde som ligger tett på 
høyblokka som kan utvikles i tidlig fase og raskt etter at 
sykehusfunksjoner	har	flyttet	ut.	Høyblokka	fungerer	
som et nav og generator for pilotområdet 01. 
Pilotområde har cirka 600 boliger og pilotområde 2 har 
cirka 1.000 boliger.

Fokusområde
D.2 Sykehusområdet

600 boliger
48 396 kvm

1 063 boliger
85 068 kvm

DRAMMEN 
PARK

HAUGES GATE
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Livet på Bragernes 2.0 er i år 2050 trygt, spennende 
og innholdsrikt. Gode og varierte bomiljøer skaper 
stabilitet i området og mangfold av kulturer, bakgrunn 
og aldersgrupper. Strategier som ble etablert og 
implementert allerede på begynnelsen av 2020 tallet 
har gitt resultater og Bragernes er en foregangsbydel 
i det nasjonale klimaarbeidet. Her følger en 
fremtidsfortelling om livet til 4 personer på Bragernes 
i år 2050. 

Menneskene i nabolaget i år 2050
D.3 Livet i Bragernes 2.0
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I dag – år 2050

Bor i Dronninggata kooperativ. Sønnen hennes, 
Ole, var en av de første til å kjøpe tomt i det 
eksperimentelle	sameiet.	Som	selvbygger	fikk	han	
samtidig bygget en liten leilighet til Klara i første 
etasje. Det var Drammen kommune som åpnet opp 
for å teste andre realiseringsformer for boliger enn 
den tradisjonelle utbyggerstyrte modellen.  

Klara er spesielt glad i bakgården. En oase av 
nyttige	saker.	Her	finnes	bikuber,	høner,	drivhus	
og aktivitetshus. Hun elsker å sitte i bakgården og 
snakke med de små barna som leker med hønene.
Hun jobber også som frivillig leksehjelp i byøkologi på 
høyblokka skole. Skolens drivhus har arbeidsplasser 
hvor elevene kan gjøre lekser på ettermiddagen og 
følge med på vekstene som de har ansvar for.

Som tidligere bioingeniør er hun veldig nysgjerrig på 
pilotprosjektene som har pågått i bydelen nå de siste 
20-30 årene. Drammen kommune har lært masse 
de siste årene og har blitt rå på å satse innovativt 
og samarbeider med de beste forskningsmiljøene 
i	Norge.	I	bydelen	finnes	testfasader	på	de	
merkeligste materialene du kan tenke deg. I gamle 
dager var «døde» materialer foretrukket for de var 
forutsigbare og lette å håndtere, men de var ikke 
så	bra	for	miljøet.	I	dag	finnes	levende	materialer	i	
veggkledninger og fasader. Siden de lever og består 
av biologisk materiale kan de reparere seg selv og 
tilpasse seg klimaet utenfor – sommer eller vinter. 
Biomimicry, kalles det. Husene er sunnere og lever 
i et tettere forhold til naturen. Dette er fremtiden vi 
har ventet på.

Bakgrunn

• Født i Drammen i 1970 og oppvokst på Bragernes.  
• Gift med nå avdøde Otto Ringblomst som var yrkessjåfør i 

Buskerudbyen
• Har 2 voksne barn: Emma og Ole 
• Yrke: Pensjonist
• Bor: Dronninggata kooperativ (pilotmodell)

Klara Ringblomst

Når Klara ikke lenger klarer å bo hjemme skal hun 
flytte	inn	i	eldrehjemmet	nede	i	gaten.	Det	er	formet	
etter de samme prinsippene som alle kvartaler på 
Bragernes og som sikrer at fellesskapskvalitetene er 
tilstede. Bakgården vil fremdeles ha høner og lekende 
barn fordi eldrehjemmet er del av et bofellesskap – 
et	stort	kvartal	med	flere	selveiere.	Eldrehjemmet	
får grønnsaker fra egne drivhus, honning fra 
bikubene og strøm fra solcellene og vindmøller 
på taket. Vindmøllene støyer ikke så mye som de 
gamle modellene på 2030 tallet. Siden bydelens 
skolebasseng er lagt vegg i vegg med eldrehjemmet 
så har vi også mulighet for eldregym i bassenget hver 
onsdag.

Klara husker godt byggingen av høyblokka 
på sykehuset. Det moderne helsehuset som 
skulle bringe nytt liv til bydelen og modernisere 
området. Men med bygget kom også bilen. 
Bilen var nymote den gangen. Vi trodde at det 
personlige fremkomstmiddelet var hele fremtiden. 
Selvfølgelig skulle den ha plass. Parkeringsplasser 
og helikopterplass ble laget der hvor skolehagen lå i 
gamle dager. 

Klaras favorittsted på Bragernes 2.0
Uteplassen mellom kvartalene hvor de eldre i gata 
treffes	for	å	spille	boule	og	bridge,	og	småprate.

Hei, jeg er 
KLARA RINGBLOMST 

og jeg er 80 år...DRONNINGATA

K

Klaras 
leilighet

HØYBLOKKA

mellom 
kvartalene

bikubber

parsellhager

veggsone hage



I dag – år 2050

Ronaldo	flyttet	til	Norge	for	ti	år	siden.	Varmen	og	
tørken	i	syd-Spania	fikk	han	til	å	reise.	Norge	var	et	
naturlig valg med sitt milde klima. 
Bor i Welhavensgate borettslag. Dette ble oppført 
av boligbyggelag allerede på slutten av 2020 tallet. 
Kvartalet var del av første utbygging av tidligere 
sykehusområdet. Men selv om utbyggingen av 
boligfeltet var tuftet på en tradisjonell form, i 
motsetning til kooperativene lenger bort i gata, 
så	hadde	kommunen	lagt	inn	flere	incentiver	i	
reguleringsplanen som gav god miks av boformer 
og	gode	fellesfunksjoner.	Byhøner	finnes	også	her.	
Og	det	ble	bygget	flere	fellesfunksjoner	som	la	til	
rette for å dele verktøy, ha byttehyller for sport og 
ski-utstyr og ikke minst det populære drivhuset som 
gav alle andelseiere mulighet for å gro grønnsaker. 
Aquaponic som dyrkeprinsipp gjør at drivhuset 
utnytter høyden i stedet for å ta av verdifullt 
bakgårdsareal. 

På taket er det en felles takterrasse, men 
størstedelen	av	flaten	brukes	til	solceller.	Disse	ble	
fornyet for 5 år siden med siste teknologi. Det har 
medført at borettslaget har redusert behovet for 
tilkjøpt strøm med 40 % siste to år. Noen måneder i 
året går borettslaget faktisk i pluss og har mulighet 
til å selge strøm til markedet. Det er godt for 
fellesøkonomien. 
Ronaldo har utdannelse i matematikk og 
programmering og jobber til daglig med å drifte 
sanntidsoppdateringen av alle kvartalene i 
området. Hvert sameie eller borettslag måler sine 

Bakgrunn

• Født	i	syd-Spania	i	2005	og	flyttet	til	Norge	i	2040.	
• Gift med Alberta
• Har 1 barn: Emanuel 
• Yrke: Programmerer
• Bor: Welhavens borettslag (tradisjonell modell)

Ronaldo Rosa Vasquez

karbonutslipp nøye. Noen av kvartalene gjør sport i 
det hele og konkurrerer om å være blant de beste. 
Ronaldo vet også til enhver tid hvor mange trær som 
finnes	i	området,	kvaliteten	på	biodiversiteten,	hvilke	
materialer som brukes i byggingen, produksjon av 
fornybar energi. I det hele tatt er BIG data blitt så 
intelligent at de kan se hvilken påvirkning områdets 
utvikling har på miljøet til enhver tid. I gamle dager 
måtte det hentes inn egen ekspertise hvor målinger 
var tidkrevende arbeid. I dag går dette nesten 
automatisk med nye raske målemetoder. Ronaldos 
bærekraftssenter tilbyr også en app som viser status 
for i hvert borettslag slik at innbyggerne selv kan følge 
med. 

Bærekraftsmålingene med intelligent data startet 
allerede da kommunen begynte å byutvikle området 
på 2020 tallet. Nå 30 år senere ser de enorme 
fordeler i denne type målinger for utviklingen av 
byen på en sunn og så naturvennlig måte som mulig. 
Området er et foregangsområde for denne formen 
for urbane økosystemer. 

Ronaldos favorittsted på Bragernes 2.0
 
Den botaniske hagen på toppen av Høyblokka. Etter 
mye tid foran PCn er stedet perfekt for å slappe av og 
hagen minner ham om faunaen i syd-Spania hvor han 
vokste opp. 
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Hei, jeg er 
RONALDO ROSA VASQUEZ 

og jeg er 45 år...



I dag – år 2050

Etter ferdig utdannelse på høyskolen i Bergen reiste 
hun tilbake til Drammen fordi hun ønsket å bo tett på 
familien og gamle venner. Mens hun studerte gikk det 
gjetord om Høyblokka på Bragernes som et kult sted 
å bo – en vertikal kvartalstruktur med botanisk hage 
på toppen. 

Bjørk	leier	en	liten	studioleilighet	i	høyhuset.	De	fleste	
i huset eier, men en del små leiligheter er til utleie 
gjennom kommunen. Leiligheten er ikke stor, men 
til gjengjeld har den en fantastisk liten balkong og 
vinterhage hvor hun dyrker alle slags grønnsaker. I 4 
etasje	finnes	det	felleslokaler	i	form	av	kontorplasser	
og møterom som kan leies på timebasis, og hun 
tilbringer mye tid i den botaniske hagen på toppen. 
Hagen er driftet av studenter fra ÅS som har etablert 
liten avdeling for eksperimentell dyrkning og testing 
av jordtyper. Deler av taket er også urban dyrking 
som driftes av et kommersielt selskap etter at 
dyrkeplassen ble lagt ut på anbud. Etter noen år har 
grønnsaker herfra blitt en merkevare i seg selv. 
Bjørk er glad i å trene og fordelen med høyblokka er 
treningssenteret i huset og kort vei til marka som 
ligger rett bak høyhuset. Selv lysløypa starter bare 
noen hundre meter borti veien. Hvis hun ikke har så 
mye tid så tar et par runder i aktivitetsloopen. Den ble 
etablert som del av byfornyelsen etter at sykehuset 
flyttet	på	2020	tallet.	Hun	er	fascinert	over	den	store	
variasjonen	i	tilbud	og	funksjoner	som	finnes	i	loopen.	
Men så var dette også selve konseptet, har hun blitt 
fortalt. Spesielt synes hun det er morsomt å passere 
dyregården hvor hestene og geitene møter henne 
langs gjerdet. Noen ganger tar hun stikkgatene 
hjem. De er roligere og fulle av blomster og grønne 
trær	om	sommeren.	Her	finnes	også	favorittkafeen	
hennes med en forgård full av magnoliatrær. De får 

Bakgrunn

• Født på Bragernes i 2022. Familien kommer opprinnelig fra 
Somalia. 

• Bor: I høyblokka (pilotmodell)
• Yrke: Forretningsutvikler for mobilitetshubbene på Bragernes 

Bjørk Amir

kompost til trærne fra borettslaget. Komposten og alle 
biene i området gir den kraftige blomstringen, påstår Luigi 
og Hanne som driver kafeen. 

Hver morgen går Bjørk til jobben. Kontoret hennes 
er lengst vest i området og er hovedkontoret for alle 
mobilitetshubbene på Bragernes. Det viste seg å være 
et konsept med stort endringspotensial og Bjørk har 
jobbet som forretningsutvikler i selskapet i 2 år nå. Hvert 
5 år har det vært behov for å tenke nytt om hubbene. 
Hva de skal tilby av karbonfrie kjøretøy, om de skal ha 
abonnementsordninger, samarbeid med andre foretak 
i området som gir bonuspoeng etc. Da hubbene kom 
på midten av 2020 tallet handlet de mest om å være 
parkeringsplasser for karbonbiler og delebilsordninger. 
Men det gikk ikke mange år før hubbene kun inneholdt 
dele og kollektivordninger i form av karbonfrie 
fremkomstmidler. Hubbene utviklet seg også til små 
nabolagssentra med en liten matbutikk, apotek og post, 
ble Bjørk fortalt, men i dag får alle mat og medisiner levert 
av droner. Nå fungerer hubbene mer som transfer-points 
hvor det hurtig skiftes mellom kjøretøy, fra selvkjørende 
busser til skuteren. Og det er også her varer til området 
kommer inn og lagres før det distribueres med dronene. 

Det siste nå er at de skal utvikle én av hubbene til å være 
stasjon for dronekollektiv. Det er et pilotprosjekt for å 
undersøke selvkjørende droner for persontransport, og 
Bjørk er i spissen for arbeidet. 

Bjørks favorittsted på Bragernes 2.0
Mobilitetshubben i Hauges gate fordi den er utstillingsvindu 
for innovasjonen som foregår på Bragernes. Alle materialer, 
planter og nye teknologier er ustilt i dette lokalet. 
Utstillingen skifter karakter ettersom nye innovasjoner 
kommer til.

PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMENTEAM NORDIC - NORCONSULT
86 

Hei, jeg er 
BJØRK AMIR

 og jeg er 28 år...



I dag – år 2050

Skolen er ikke som i gamle dager. Det har mormor 
Klara fortalt. Hun sier at det eneste som minner om 
gamle dager er skolehagene som hennes egen mor 
vokste opp med. Skolen til Petter er i dag opptatt 
av å lære i felt. Så de er hele tiden på ekskursjoner i 
marka, eller i nabolagets bedrifter for å se og lære 
hvordan de voksne jobber og hva de lager. Forrige 
uke	var	de	på	besøk	hos	bakeren	på	hjørnet.	Alle	fikk	
se hvordan man lager brød. De har fremdeles en del 
klasseundervisning og da er de i klasserommene ved 
høyblokka. Petter liker best å spille fotball på skolen 
og biologitimene. Da lærer han om innsektene og alle 
dyrene, og hvor viktig det er å tenke helhetlig for at 
alle skal ha det bra. Både mennesker og naturen. 
I gården hvor han bor synes han det er spesielt 
morsomt	med	bytte-	og	låneboden.	Der	finner	
han alltid noen leker han kan ta med seg mot han 
setter fra seg en av sine. For Petter er boden et 
skattekammer og hver gang han kommer dit er det 
nye skatter som venter. 
Ellers liker han å være på biblioteket ved 
Klimaplassen. Han liker lukten av gamle bøker. Og 
så har de så mange ord, så mange historier. Hver 
torsdag fortelles det eventyr i første etasje. Petter 
liker best dem med troll. Det er skummelt når de 
viser bilder fra eventyrene som hologrammer. Det er 
nesten som å være i teateret, tenker Petter. 

Bakgrunn

• Født på Bragernes i 2043
• Bor sammen med mor og far og mormor Klara
• Bor: I Dronningata kooperativ 
• Yrke: 1.klassing på Høyblokka skole

Petter Blåklokke

Petters favorittsted på Bragernes 2.0
 
Bygården med alle dyrene. Her bor en geit som Petter 
sin klasse har ansvar for. Hun heter Alice. Matingen 
av Alice går på rundgang så Petter må passe på Alice 
hver 20 dag. Mormor, Klara, blir ofte med for å mate 
Alice. Dyrene minner henne om gamle dager, sier 
hun, og sommerturene til Gudbrandsdalen. 
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Hei, jeg er 
PETTER BLÅKLOKKE 

og jeg er 7 år...



88 
PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMENTEAM NORDIC - NORCONSULT



89 
PARALLELLOPPDRAG SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMEN TEAM NORDIC - NORCONSULT

E
Realisering og 

trinnvisutvikling
E.1 REALISERINGSFORMER

E.2 FLEKSIBILITET I UTVIKLING
E.3 TRINNVISUTVIKLING
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Skape eierskap og engasjement 
E.1 Realiseringsformer

Å lykkes med transformasjonen av Bragernes til 
et sunt område for planeten og mennesket krever 
god forankring og lokalt eierskap hos politikere og 
befolkning. Å kunne ta riktige avgjørelser krever 
kunnskap om og forståelse for området. 
For å skape forankring, eierskap foreslår vi at det 
gjennomføres en bred medvirkningsprosess, 
som omfatter både politikere, dagens beboere 
og fremtidige beboere. Kontakten mellom 
beslutningstakere og befolkning er viktig, og initiativ 
som springer ut fra noe etablert er ofte en suksess. 
Kanskje	finnes	det	behov	i	området	som	har	vært	
etterspurt lenge? Prosessen kan også ha en 
opplærende	effekt	for	alle	involverte	parter.
Det	sosiale	liv	i	nye	Bragernes	foregår	i	de	offentlige	
rommene, og det er ofte det som engasjerer og 
påvirker folk mest. Befolkningen må selv være 
med	å	definere	nærområdet	sitt,	og	vi	foreslår	at	
medvirkningsprosessen tar for seg byrommene lang 
den aktive loopen. Her kan man drøfte forskjellige 
tema og få et godt forankret kompass for hva som 
kreves for å få til ønsket boligutvikling, nødvendig for 
næringsutvikling og sosial interaksjon akkurat her. 
Gjennom prosessen bør man bli enige om langsiktige 
tiltak, men også hvilke strakstiltak og midlertidige 
tiltak som skal igangsettes umiddelbart. Det er viktig 
at disse gjennomføres, da engasjementet øker når de 
involverte opplever at noe skjer.
Parallelt bør det etableres kontakt med 
forskningsmiljøene, og lage en plan for 
implementering av nye løsninger på Bragernes.
Medvirkningsprosessen skal munne ut i en 
strategisk plan, som er et uformelt verktøy som 
skal være styrende videre i prosessen og sikre gode 
samhandlingsprosesser, klare målsettinger og 
forutsigbarhet for alle involverte parter. Prosessen 
bør også bruker til alle typer aktørinvolvering, 
som	andre	offentlige	etater	og	potensielle	
utbyggere. Parallelt bør det etableres kontakt 
med forskningsmiljøene, og lage en plan for 
implementering av nye energiløsninger på Bragernes.

A - Etabler en arena

• Sekretariat
• Program
• Framdrift
• Aktøranalyse
• Dialogprosses

B - Lag et 
kvalitetsprogram

• Verdier
• Kvaliteter
• Ambsjoner
• Målgrupper

C - Lag et 
funksjonsprogram

• Aktiviteter
• Tilbud
• Service
• Funksjoner
• Arealbehov
• Kortsikt/ langsikt
• Midlertidig/ permanent

D - Lag et forstudie

• Arealplankonsept
• Økonomi
• Eierskap
• Ansvar

Arena Bragernes 2.0

Strategisk plan
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PILOT
Offentlig utviklet Drammenkvar-
tal 2.0 for høy grad av innovasjon i 
boligtyper og utviklingsformer.

Tomtestørrelser: små-medium
Et kvartal organiseres og styres
som sameie for investeringer i
fellesfunksjoner.

Eierstruktur ved salg av andeler i
sameiet:
-selvbyggere I form av privatper-
soner
-fellesskap av selvbyggere 

Utnyttelse: medium
Fase: 1
Lokalisering: Pilotområde 1
Fordel:
Kommunen som innovasjonsak-
tør
og eiendomsutvikler har
mulighet til å styre utviklingspros-
essen
tett.
Kommunen kan inngå strategisk
samarbeid med forskningsmiljøer, 
utdanningsinstitusjoner og
private aktører.

MIX
Offentlig utviklet Drammenkvartal 
2.0 for høy grad av innovasjon i
boligtyper og eierformer, men 
mulighet for privat/offentlig
samarbeid.

Tomtestørrelser: små-store
Drammen kommune etablerer
sameie og selger andeler. Større
andeler kan selges videre til private
utviklere. Sameie sikrer drift av 
fellesfunksjoner.

Utnyttelse: medium

Fase: Alle faser
Lokalisering: Alle områder 

Fordel:
Variasjon i boligtyper og eiestruk-
tur
Spennende utviklingsmuligheter i
privat/offentlig samarbeid

REALISERINGSFORMER
Drammenskvartalet 2.0

TRADISJONELL

strategisk kommunal eiendomsutvikling

Privat utviklet Drammenkvartal 2.0.
Tomtene avhendes tidlig i fase 1 for
realisering av verdier på kort sikt.

Utnyttelse: medium-høy

Fase: 1 og 2 

Lokalisering: Pilotområde 1

Fordel:
Kjente størrelser og utfordringer
Utbyggingsavtaler for finansiering av
felles infrastruktur/kvaliteter. 

MODNING
Byggemodning i form av midlerti-
dige prosjekter og strategisk 
eiendomsutvikling som kan gi 
verdi og liv til området
før fase 1 igangsettes.

Eksempler på strategiske eien-
domsinvesteringer:
-skole
-kulturfunksjoner
-tree-nursery
-drivhus på parkeringsplassen til 
sykehuset
-kultureventer

Realiseringsform: privat/offentlig 
samarbeid
Utnyttelse: lav
Fase: 0 og 1
Lokalisering: Aktivitetsloopen og 
pilotområde 1.
Fordel: Øke eiendomsverdien i 
område.
Skape kollektivt eierskap til
forestående transformasjon.
Sikre byliv i tidlig fase. 

Realisering Drammenskvartalet 2.0
I	Bragernes	2.0	finnes	det	et	mangfold	av	
boligtyper tuftet på ulike realiseringsformer 
som bidrar til utviklingen av en lokal økonomi og 
sikrer innovasjon i boligformer, fellesfunksjoner 
og nye typer av kvaliteter som bidra til å gi 
området et særegent preg. For å oppnå dette må 
Drammen kommune være en aktiv pådriver og 
eier av en langsiktig utviklingsprosess. Her følger 
forslag til realiseringsmodeller som kan være et 
grunnlag for en videre diskusjon om boligtyper, 
boligsammensetning og eierstrukturer. 
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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 
1, 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. 

Midlertidig og pilotområde 1
E.2 Trinnvis utvikling

1 - Begyn planprossesen Hauges gate

2 - Introduser midlertidig loopen

3 - Pilotområde 1

4 - Pilotområde 2

5 - Andre utviklingsområder
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1 - Begyn planprossesen Hauges gate

2 - Introduser midlertidig loopen

Parsellhager på Fornebu Havnepromenaden i Oslo Midlertidige bruk av parkeringsplasser i Belgia

Referanser midlertidig bruk av offentlig rom

Midlertidige bruk av en gate i Antwerp (Belgia)

Middag ute i gate i Amsterdam Midlertidige butikker på Fornebu Lekeplass på Fornebu Havnepromenaden i Oslo

Havnepromenade i Oslo Midlertidige bruk av en gate i Gent (Belgia) Tufteparken i Oslo Skur 13 i Oslo
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