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100-METERSBYEN
Når sykehuset i Drammen om en stund flytter skal et område som siden slutten 
av 1800 tallet har vært preget av sykehuset få nytt innhold og identitet. Området 
ligger tett på sentrum, god kollektivdekning og attraktive boligområder. Hva 
slags by- og boligutvikling er ønsker man å legge til rette for her? Hvordan kan 
sentrum vokse uten at man skaper områder som konkurrerer med hverandre i 
en liten by? Hva er et attraktivt byområde for den moderne barnefamilien som 
ønsker seg et urbant, bærekraftig liv samtidig som den er villig til å strekke seg 
langt for å gi barna trygge og gode omgivelser? Det er noen av spørsmålene som 
vi forsøker å svare på i denne studien. Vi mener at området har potensial til å 
bli et unikt byområde som videreutvikler Drammen som en attraktiv småby der 
man kan bo og leve kompakt med høy kvalitet.

Sykehusområdet ligger vest for Drammen Sentrum definert av Hauges gate og 
Byparken i sør, det engelske kvartalet og gravplassen i øst og Rebbansbakken 
i vest. Det gamle sykehuset ligger lengst mot vest og dette området er preget 
av den dominerende høyblokken og sykehusets parkeringsplasser rundt den. 
I bakkant ligger eldre sykehusbygg som har blitt om- og påbygget i mange 
omganger. Sentralt i området ligger Konggata med en del eldre og nyere 
Drammensk bybebyggelse i tre. Området er preget av variasjon i bygningstyper, 
verneverdi og bruk. Mot vest er området preget av større og mer institusjonell 
bygningsmasse, nyere lamellbebyggelse, skoler, kontorbygninger. 
Nord for området ligger Bragernesåsen med attraktive friområder og 
attraksjonen spiralen, rett sør for området – mellom Hauges gate og 

Drammenselva  - ligger Byparken med en populær lekeplass for barn og 
aktiviteter året rundt. I utbyggingen av området er det viktig å skape gode 
forbindelser i øst-vest retningen. Gjennom Hauges gate, som nå er preget av 
trafikk, på tvers av gravplassen, og i Bergstien. I nord-sør retningen er det viktig 
å skape gode forbindelser ned til Hauges gate og tydelige offentlige forbindelser 
mellom Drammenselva og Bragernesåsen gjennom Byparken. 
Med 100-metersbyen er det vår ambisjon å skape et unikt, lokalt forankret 
nabolag med en tydelig identitet – tilpasset Drammens historie. Intensjonen 
med planen er å skape et lokalt nabolag med fellesskap og byliv. Vi vil ikke skape 
et konkurrerende bysentrum men et nytt område med attraksjoner og kvaliteter 
som utfyller de omkringliggende by- og boligområdene. 

Begrepet 100-metersbyen tar utgangpunkt i barnet og familien som innenfor 
et lite område skal ha tilgang til private og offentlige uterom, fellesrom og 
fellesskap. Disse fellesskapene skapes i det intime og nære rommet mellom 
byggene og menneskene og det har vært utgangspunkt for forslaget til 
bebyggelse som er basert på kvartaler med to gårdsrom som hver rommer rundt 
150 personer- vi har tatt utgangspunkt i at det er det antall personer en person 
kan ha et sosialt forhold til for å skape et trygt nabolag der mennesker opplever 
nærhet til det som skaper kvalitet i hverdagen. Det handler om at bevegelse 
og opphold gjøres så trygt som mulig – for voksne og barn. Det handler om at 
barn – og eldre – som ikke har så god mobilitet trygt kan dele plassen med andre 
gående, syklende, lekende – uten fare for å bli kjørt ned.
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Det kommer stadig nye fremkomstmidler som utfordrer vår måte å tenke 
transport på - og også vår måte å tenke byrom på. Ved å eliminere det klassiske 
hiearkiet foreslår vi en struktur som er ”bilfri”; alle andre fremkomstmidler 
prioriteres på lik linje, og bilen må sette ned farten og ta hensyn.

100-metersbyen baserer seg på ideen om nabolaget; med umiddelbar nærhet 
til private og offentlige uterom, fellesrom og fellesskap. 

De mørkegrå byggene rives. Gule og røde er vernet, og beholdes. 

Eksisterende plan preges av mange parkeringsplasser og mye grønt i 
randsonen. 

Eksisterende situasjon med biltrafikk i Haugesgate, mange parkeringsplasser 
og et klassisk hiearki der bilveien dominerer gateløpet. 

Ny bebyggelsesplan med eksisterende bygg integrert i kvartalene.

I den nye planen integreres det grønne i gateløpene. Den tidligere 
helikopterplattformen blir en ny sentral park. 

I den nye planen reduseres Haugesgate til primært en kollektivakse. 
Gatenettene blir ”bilfrie” - bilen kan komme frem, men er ikke prioritert. Det er 
strategiske punkter for bildeling. 

Området har ekstremt god beliggenhet, mellom elv og skog og like ved 
sentrum. Allikevel oppleves det som fragmentert, både i funksjon og 
nabolagsfølelse. Gatenettet er utformet på bilens premisser med fortau og 
tilgjengelighet for bil overalt, og Haugesgate er særlig trafikkert. 
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Union Brygge / Grønland
Tetthet: 270 %
Fotavtrykk: 43 %
Grøntområde: 10 %
Vei: 20 %
Torg: 5 %
Annet 22 %

Totalt arealmål: 61.935 m2
Gjennomsnitt etg: 6

Nybyen
Tetthet: 44 %
Fotavtrykk: 23 %
Grøntområde: 62 %
Vei: 15 %

Totalt arealmål: 123.822 m2
Gjennomsnitt etg: 2
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Nybyen
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Totalt arealmål: 123.822 m2
Gjennomsnitt etg: 2

Fjell
Tetthet: 69 %
Fotavtrykk: 11 %
Grøntområde: 73 %
Vei: 15 %

Totalt arealmål: 183.030 m2
Gjennomsnitt etg: 8,8

Proffen Hageby
Tetthet: ca 90 %
Fotavtrykk: ca 26 %
Grøntområde: ca 63 %
Vei: ca 11 %

Totalt arealmål: 39.089 m2
Gjennomsnitt etg: 3,5
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Hamborgstrøm
Tetthet: 38 %
Fotavtrykk: 21 %
Grøntområde: 69 %
Vei: 10 % 

Totalt arealmål: 66.277 m2
Gjennomsnitt etg: 2

Sebergløkken / ”Det engelske kvartal”
Tetthet: 29 %
Fotavtrykk: 19 %
Grøntområde: 62%
Vei: 19 % 

Totalt arealmål: 25.341 m2 
Gjennomsnitt etg: 2

Bragernes sentrum: Cappelens gate - Thorne gata
Tetthet: 86 %
Fotavtrykk: 42 %
Grøntområde: 10 %
Vei: 9 %
Annet: 59 %

Totalt arealmål: 25.198 m2
Gjennomsnitt etg: 2

Bragernes sentrum
Tetthet: 200 %
Fotavtrykk: 50 %
Grøntområde: 5 %
Torg: 5 %
Vei: 22 %
Annet: 18 %

Totalt arealmål: 117.719 m2
Gjennomsnitt etg: 4
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Bragernes Strand
Tetthet: 173 %
Fotavtrykk: 38 %
Grøntområde: 42 %
Vei: 20 %

Totalt arealmål: 20.759 m2
Gjennomsnitt etg: 5

Hotvet Strand
Tetthet: 98 %
Fotavtrykk: 21 %
Grøntområde: 67 %
Vei: 12 %

Totalt arealmål: 23.609 m2
Gjennomsnitt etg: 4,5
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Isteden for å bygge det jevne kvartalet med 5-6 etg foreslås en lav bebyggelse 
med enkelte høyhus. Slik kombineres det beste av bokvalitet: den lave 
rekkehusbebyggelsen i menneskelig skala med høyhus som nyter godt av 
utsikt og solforhold. 

Snitt 1:1000

Når et så stort område skal planlegges er det viktig å se det i sammenheng med 
andre områder i byen med en sterk identitet. Hvordan kan vi gripe muligheten, 
skape noe unikt med en egenart, og samtidig lære av tidligere prosjekter? I 
100-metersbyen skaper vi en ny typologi for Drammen som skaper et unikt 
nabolag. 

Hver ”tomt” henger sammen med hva som bør rives, og prosjektet kan enkelt 
fases på ulike måter. 
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Det viktige for oss, med utgangspunkt i temaet barn i byen har vært å utforske 
og foreslå en modell for et tett utbygget men samtidig attraktivt boligområde. 
Et område vi tror vil være attraktivt for barnefamilier, men også for eldre og alle 
andre slags byboere – eller nær-byboere – for vi tenker at dette er et område 
for de som vil bo nær byen men kanskje ikke i en sentrumsgate. Kvartalene vi 
foreslår er ikke høye – 3-4 etasjer. Da kan de stå tett inntil hverandre og vi kan 
lage tette små gaterom og bakgårder som er akkurat passe store til å være et 
fellesrom for et lite nabolag eller til og med private hager slik vi foreslår noen 

steder. Volumene tilpasser seg og utnytter fallet i terrenget slik at boligene som 
vender ut mot gatene legger seg litt høyere i terrenget. 
Gatetunene består av en smal gate som i hovedsak retter seg mot gående og 
syklister men det er også plass til en bil ved behov. Førsteetasjene består for 
det meste av boliger men det er rom for enkelte fellesprogrammer som kafe, 
fellesrom, verksted, sykkelboder, søppelboder – større og mindre rom som 
kan gi litt aktivitet til gaten. I bakgårdene foreslår vi en blanding av private 
uteplasser og felles uterom. I den midtre lamellen kan man for eksempel se for 

seg et lite fellesrom i første etasje, en badstu eller en låneleilighet – eller en liten 
barnehage. 
Det viktigste er ikke å fylle rommene med mange aktiviteter men å gjøre dem 
attraktive som enkle uterom å bruke for de som bor i gaten og gårdene rundt. 
For at det skal være attraktivt for barnefamilier og trygt for barna mener vi det 
er essensielt at det oppleves som et område der pulsen er lav og aktiviteten 
oversiktlig. 
Mobilitetskonseptet tar utgangspunkt i å lage et byområde som i størst mulig 

grad oppleves som bilfritt – i betydningen av at gaterommene er attraktive 
oppholdsplasser for barn og familier. Det er kun tenkt biltrafikk i ytterkantene av 
planen med parkeringshus i Hauges gate med ca 10 plasser og et parkeringshus 
i Wildhagens vei med ca med ca 40 plassersom dekker dagens behov som 
senere kan ombygges til boliger, og et større parkeringshus i kjelleren til 
sykehusblokken med ca 200 plasser. De tre øst-vest gående forbindelsene har en 
litt ulik rolle som forbindende elementer i planen. De to interne gatene er begge 
tenkt som fotgjengergater der det er mulig å kjøre for eksempel ved flytting eller 
utrykning – mens Hauges gate oppgraderes til en urban kollektivgate. 

Sydvendt
balkong

Sydvendt
balkong

Sydvendt
balkong

Sydvendt
balkong Sydvendt

balkong Sydvendt
balkong

Sydvendt
balkong

Felles bakhage

Felles bakhage

Felles bakhage

Privat hage
Privat hagePrivat hage

Privat hage Privat hage
Privat hage

Byparken

Næringslokale Næringslokale

Hauges gate

38 m35 m

16 m12 m

12 m

Hovedåre for kollektiv transport
Sykkeltrassé og gangareal

Privat hage Privat hage

Bilfri gate

ParkgateParkgate

Bilfri gate

Gatetun

Gatetun

Grøntdrag

Parseller

Grøntfelt

Grøntfelt

5 m 5 m8 m 2 m 7 m 3 m 11 m 5 m 11 m 4 m 4 m 4 m 11 m 4 m4 m4 m11 m 11 m11 m 11 m 11 m 3 m 7 m 18 m2.2 m 2.2 m 3 m4 m 8 m6 m4 m 5 m5 m 4 m5 m5 m11 m14 m11 m

Parseller

Privat hage

Privat hage

Sydvendt
balkong

Sydvendt
balkong

Bolig
Kontor / næring
Skole / barnehage

Området preges av hovedsaklig boliger, men medmer næring mot Haugesgate 
og i strategiske punkter i gateløpene og på bakkeplan. Strukturen er fleksibel, 
og kan endres. 

Snitt 1:500
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100-METERSBLOKKEN
Sykehusblokken er en karakteristisk del av Drammens bybilde. En tung 
grå betongblokk som mange kanskje godt kunne tenke seg å bli kvitt. 
Sykehusblokken er et ”ikon” som synes fra alle byens vinkler. På godt, eller 
kanskje mest på vondt er den en del av byen, noe av det først man legger merke 
til når man ankommer byen. 

Sykehusblokken transformeres til 100-metersblokken - fra noe negativt til noe 
positivt i bybildet. Den fylles med nytt innhold - boliger av høy kvalitet. Den får 
offentlige programmer på bakkeplan og innvendig, og fasaden åpnes opp slik at 
den går fra å være et introvert til et ekstrovert ikon. 

Vårt utgangspunkt i denne studien har vært å forsøke å vise at det er mulig 
å gjenbruke den på en måte som både skaper et nytt bilde av Drammen 
og er kommersielt gjennomførbart. På grunn av de store mengdene 
betong, problemene med tungmetall og andre farlige stoffer i gamle 
betongkonstruksjoner og betongens co2 fotavtrykk, er det ingen tvil om at 
bevaring av blokken vil være det beste i et miljøperspektiv. Vi har foreslått å 
transformere blokken fra en monoton figur til et mangfoldig boligprosjekt 
med interessante fellesskapsløsninger og et nytt volum som inneholder 
fellesfunksjoner for hele området og byen i en park som strekker seg fra elven til 
åsen. Utgangspunktet er ikke enkelt. Den eksisterende blokken er ca. 26 meter 

bred, noe som ikke muliggjør gjennomgående leiligheter. 100-metersblokken 
drar allikevel nytte av de unike kvalitetene som gode solforhold og fantastisk 
utsikt og snur det negative til noe positivt ved å endre fortiden til noe om er 
assosiert med kvalitet, åpenhet og offentlighet isteden for å viske den ut. 

Flankert av de slanke tårnene som preger resten av området blir 
100-metersblokken en del av en større strategi, samtidig som det er ingen tvil om 
at den er en eksisterende blokk - en fremtidsrettet del av Drammens historie. 
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Bakkeplan 1:1000

Eksisterende høyblokk. De to langsidene er henvendt 
mot henholdsvis øst og sør - morgen og kveldssol, men 
fasaden er dekket til av paneler i betong. 

Bakkeplan åpens opp og dedikeres til offentlige programmer som restauranter, 
skolekjøkken, sportslige aktiviteter, ungsomshus med mer. Helikopterplattfor-
men blir til helikopterhagen - et sted for dyrkning av frukt og grønt. 

01: Brysningene i fasaden fjernes, vinduene åpnes i 
vertikal retning, fra gulv til tak. 

02: Vinduene åpnes horisontalt slik at det konstruktive 
rammeverket eksponeres og åpningene blir maksimale. 

03: For å utnytte de to kortsidene som har de beste 
utsiktene og gode solforhold legges det til åpne volumer i 
hver ende - spektakulære leiligheter og en ny fasade!
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Snitt gjennom høyblokken 1:1000

Ny plan 1:1000
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I den midtre delen av høyblokka er det mulighet for å åpne opp og skape fellesrom som kino, klatrevegg, spiserom, rom med utsikt til himmelen, møterom eller rett 
og slett lagerplass. Kjelleren utnyttes til parkering. Den dobbelthøye basen utgjør høyblokkas offentlige program og fylles med mat-relaterte program og sport. 

Gjennomgangen under høyblokka som tidligere var for biler blir en offentlig passasje med tilgang på restaurant- og sportsfasislitetene. 
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Helikopterplassen beholdes og transformeres til hovedplassen i den nye planen 
med parsellhager til restauranten i den nye delen av høyblokken. 

Leilighetene har alle morgen eller kveldssol. Alle får en inntrukket patio som gir 
ekstra lys inn i leiligheten i tillegg til å bli et romslig privat uterom. 
Den fantastiske utsikten mot skogen og Drammenselva gir ekstra kvalitet til 
enhetene. 


