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INNLEDNING

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.

Vi mener at det som blir bygget av nye byområder i 
Norge nå ikke har de kvalitetene vi mener et slikt område 
bør ha. Det gjelder både på et overordnet skala der 
områdene er preget av uklare bystrukturer der ideen om 
variasjon dekker over mangelen på en tydelig byform og i 
enkeltboligens skala der overordnet variasjon dekker for 
en komplett monotoni internt i boligene. Vi vil med dette 
studiet argumentere for at overordnet entydighet kan 
kombineres med et innvendig mangfold. Kvartalene, med 
sin enkle struktur med tre til fire etasjer to gårdsrom kan 
utvikles både som store prosjekter og med mindre aktører. 
På tross av enkle fasader og få materialer er det plass 
til mange ulike typer boliger fra billige inngangsboliger 
og one-off byggegruppeprosjekter til kommersielle 
utviklingsprosjekter. 

For barnefamiliene er valget av bolig og område en ligning 
med mange variabler og mye fleksibilitet men vi tror at en 
følelse av at man bor i et nabolag med trygge uteområder 
er blant de viktige. Vi vet også at mange er opptatt av å leve 
mer bærekraftig – kombinert med et ønske om å bo nær 
sentrum med arbeid og andre tilbud. Vi vet at helhetlige 
områder er attraktive for barnefamilier – småhusområdet 
og 1800tallets sentrumsområder, som Grünerløkka eller 
Frogner har denne helheten til felles, Torshov og Ullevål 
Hageby er nyere eksempler. På sykehusområdet i Drammen 
tror vi det er en mulighet for å skape et nytt slikt område 
med stor attraktivitet. 

Sykehusblokken er en karakteristisk del av Drammens 
bybilde. En tung grå betongblokk som mange kanskje 
godt kunne tenke seg å bli kvitt. 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. 

Ole Brumms nabolag - 100-metersskogen
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SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMEN

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 parkerings-
plasser 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 bygnings-
masse, 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 Bypar-
ken med en populær lekeplass for barn og aktiviteter året 
rundt. 

I utbyggingen av området er det viktig å skape gode forbin-
delser 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 mel-
lom Drammenselva og Bragernesåsen gjennom Byparken. 

Vi tror området er så lite at det kan tjene på en helhetlig og 
relativt ensartet bebyggelsesstruktur som kan tilpasses det 
eksisterende. Innenfor denne strukturen er det rom for min-
dre prosjekter  - både nybygg og renoveringer som kan ha 
en alternative utbyggingskonsepter. En ensartet bygnings-
struktur kan være en måte å skape et område som oppleves 
trygt og attraktivt for barnefamilier. 

300 m100 m ”Drammen sykehus skal flytte til Brakerøya i 2024/25. Eiendommene som i dag utgjør 
Drammen sykehus skal avhendes. Dette vil bidra til finansieringen av nytt sykehus på 
Brakerøya. Drammen kommune og Vestre Viken helseforetak har derfor inngått en 
intensjonsavtale om gjennomføring av et parallelloppdrag som skal danne grunnlaget 
for en helhetlig utvikling av dette området. Drammen kommune og Vestre Viken helse-
foretak inviterer derfor til parallelloppdrag for «det eksisterende sykehusområdet med 
omgivelser».”

Fra programmet Parallelloppdrag Sykehusområdet Drammen 2019

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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100-METERSBYEN - NABOLAGET
KVARTALER FOR HVERDAGENS FELLESSKAP

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 attrak-
sjoner og kvaliteter som utfyller de omkringliggende by- og 
boligområdene. 

Begrepet 100-metersbyen tar utgangpunkt i barnet og fa-
milien som innenfor et lite område skal ha tilgang til private 
og offentlige uterom, fellesrom og fellesskap. Vi tror 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. 

Rom for hverdagslivet
En sentral del av prosjektet handler om å skape et 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. 

Nærhet og tetthet
Planen ønsker å legge til rette for lokalt eierskap og bruk av 
områdene mellom bygningene – både inne i gårdsromme-
ne og i gaterommene som utvikles med fokus på uformelle 
møteplasser. Fellesskapene mellom bygningene prioriteres 
i en rekke gater som inviterer til opphold og møter – med 
gode solforhold. Den relativt tette struktur gjør det sann-
synlig at man kan etablere noen funksjoner som kafe, frisør 
etc og vi legger til rette for dette i kombinasjon med felles-
lokaler for beboerne. Vi anbefaler å prioritere de små lokale 
samlingspunktene og møtestedene. Det er en liten kostnad 
som vil gi nabolaget karakter og kultur – og gjøre det til et 
spesielt og attaktivt sted i Drammen.

Lukket og inaktiv Åpen og aktiv

Bykvartal Nabolagkvartal

Tra�kkhierarki “løse” byrom

Hundremetersbyen

Hundremetersbyen

Dobbeltkvartal Tårn
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100-METERSBYEN - TRAFIKK OG SIKKERHET

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 plasser som dekker dagens behov som senere kan 
ombygges til boliger, og et større parkeringshus i kjelleren 
til sykehusblokken med ca 200 plasser. Parkeringsbehovet 
er beregnet ut fra at man bruker delebiler ikke privat bil. 
Det er tenkt en kollektivløsning med superbuss i 
Haugesgate – med stopp i krysset Hauges Gate/ Konggata 
og mindre matebusser som går gjennom Konggata.

Vi ser for oss at det er sykkestier i Bergstien og Hauges gate 
med mulighet for å krysse gjennom området i Heyerdahls 
gate, Konggata og Amtmand Bangs gate. Gjennom dette 
konseptet kan vi etablere store bilfrie områder med 
attraktive gater og byrom som oppleves som parkmessige 
og vil være attraktive både for nabolag og byens befolkning. 

Gater med ulike funksjoner. 
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. 

Lekegaten – Wergelandsgate etableres som en grønn gate 
med fokus på lek og læring. Det større grønne området ved 
barnehagen kan brukes av nabolaget etter åpningstid. 
Nabolagsgaten – Andreas Thunes Gate blir en lokal 
gate med god bredde hvor opphold og myke trafikanter 
prioriteres. Her kan det etableres lokaler til mindre 
funksjoner som kafé, nærbutikk, vaskeri, utstillingsrom og 
foreningslokale. Det kunne for eksempel få plass i et av de 
eldrebyggene som bevares. 
Bygaten – Rosenkrantzgata og Hauges gate omdannes 
til bygate med blandet bolig og næring og litt høyere 
tetthet en resten av området. Det blir brede fortau på 
den sørvendte siden av gaten og et større plassrom 
– Byparktorget – som forbinder Byparken og det nye 
boligområdet.
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De nye transportmidlene
Det kommer stadig nye fremkomstmidler som utfordrer vår måte å tenke transport på - og også vår måte å tenke byrom på. 

Bilens prioritet
Hittil har bilen diktert hvordan vi tenker by- og gaterom. Ved å eliminere det klassiske hiearkiet foreslår vi en struktur som er ”bilfri”, det vil si at 
alle andre fremkomstmidler prioriteres på lik linje, og bilen må sette ned farten og ta hensyn. 

Gater med ulik karakter Eksempel på ”shared space”

”The future of urban mobility may be one where motorists, pedestrians and cyclists act as one. Is it safer to sha-
re? No traffic signals, no curbs, no rules. Surprisingly, this doesn’t lead to road rage and chaos, but to a dramatic 
drop in road accidents.”

Future Cities Transport / CNN / 2015
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IDENTITET, TETTHET OG 
TYPOLOGI

Områdets identitet, tetthet og typologi er nært forbundet. 
Det er skjelden det kommer en anledning til å utvikle et 
område som har potensiale til å bli en ny bydel med en 
identitet utover å ”bare” oppfylle behovet om flere boliger 
eller nye funksjoner. 

For å kunne utvikle en bytypologi og en identitet som 
passer for sykehusområdet har vi studert en rekke 
eksisterende byområder i Drammen, både nye og gamle. 
Hamborgstrøm, Nybyen og det engelske kvartal er 
eksempler på eksisterende områder i Drammen som har en 
tydelig form. Det er områder som har mange av kvalitetene 
til suburbane eneboligområder men en overordnet urban 
byform med større definerte kvartaler. Det samme gjelder 
noen av kvartalene i nordenden av sentrum der mange 
eneboliger danner et bykvartal. Men disse områdene har 
ikke den tetthet et moderne byutviklingsprosjekt bør ha. 
Nyere områder med høyere tetthet som Union Brygge 
eller Bragernes Strand har en mer uklar byform der 
mellomrommene som skapes ikke har de kvalitetene som 
er nødvendig for å være et attraktivt boligområde for andre 
enn pensjonister og spesielt interesserte. 

Utfordringen i utviklingen av sykehusområde er å skape 
et område som har sin egen identitet, som bevarer og 
videreutvikler småbyskalaen, samtidig som man bygger 
med en nødvendig tetthet. 
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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

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

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

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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Lukket og inaktiv Åpen og aktiv

Bykvartal Nabolagkvartal

Tra�kkhierarki “løse” byrom

Hundremetersbyen

Hundremetersbyen

Dobbeltkvartal Tårn

100-METERSBYEN - ET ALTERNATIV TIL DAGENS 
TILBUD

En enkel studie av det som bygges i Drammen, og resten 
av Norge i dag viser at det mangler klare ideer om hva 
slags byområder man ønsker å bygge. Kravet om tetthet – 
med utgangspunkt i kollektivnære fortetting og stigende 
tomtepriser i norske byer – kombinert med allerede 
høye boligpriser og høye byggekostnader skaper en 
kombinasjon av uklar form og generiske uttrykk både 
innvendig og utvendig i nybygde boligprosjekter. 

I stedet for en generell tetthet vil vi forsøke å ha et tydelig 
skille mellom den store mengden av bygg som er lave (2-4 
etasjer) og enkeltbygg som er høyere (10-12 etasjer) og et 

helhetlig ytre som kombineres med leiligheter med stor 
variasjon i standard innenfor.

I steden 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.Slik tilbyr vi et 
alternativ og et supplement til det som bygges idag. 

Eksempler fra dagens byggeprosjekt i Drammen
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FRA EKSISTERENDE TIL NYTT - HOVEDPRINSIPPER

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. 

BYGG

GRØNT

TRAFIKK

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. 

Bebyggelsen høy / lav er inndelt i passe store kvartaler som  
danner små ”nabolagsgater”. De mange gatene skaper 
maksimalt med forbindelser både i nord-sør retningen og 
øst-vest.

Høyhusene er plassert for å skape en variasjon i den nye 
bebyggelsen, gi best mulig utsikt og minst mulig skygge. 
De smale ”bakgårdene” er store nok tilå gi gode solforhold 
til alle som bor der, men de bilfrie gatene er skapt for lek, 
opphold og samvær. Slik skapes det liv i gatebildet. 
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FUNKSJONSFORDELING OG FASER

Bolig

Kontor / næring

Skole / barnehage

80/20:
Bolig: 170 869 m2         (74 %)
Næring: 42 717 m2                       (18,5 %)
Skole/Barnehage: 17 128 m2       (7,5 %)

60/40:
Bolig: 128 152 m2                            (55,5 %)
Næring: 85 433 m2                          (37 %)
Skole/Barnehage: 17 128 m2       (7,5 %)

50/50
Bolig: 106 793 m2                            (46,25%)
Næring: 106 793 m2                       (46,25%)
Skole/Barnehage: 17128 m2        (7,5 %)

Program
Hovedsaklig er programmet basert på boliger, men 
offentlige programmer og næring er trukket ned på 
gateplan. Skolen er utvidet. Det er mulighet for ulike 
konfigurasjoner, både i retning av mer næring eller flere 
offentlige funksjoner. Vårt utgangspunkt er en 20/80 
fordeling. 

Faser
Hver ”tomt” henger sammen med hva som bør rives, og 
prosjektet kan enkelt fases på ulike måter.

M2
Total BYA nytt (inkl. sykehusblokken 37 500m2): 210 379 m2
Totalt BYA eksisterende som bevares: 20 335 m2
Total BYA (nytt + eksisterende) : 230 714 m2

Total tomt: 195 879 m2
Tetthet: 118 %
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ZEN (ZERO EMMISSION NEIGBOURHOODS)

VP

Jordvarme

Treflis ?

overskudd
fra næring

V2H

Elbilpool

Materialer

Grønn transport

Gjenbruk

Bruk av regnvann

Livsstil

FLEAMARKET

REUSE & REPARE

COMPOST

Passivhus

Grønne tak

Energiforsyning

Hovedideen til utforming av utbyggingsområdet på 
Bragernes baserer seg på ZEN definisjonen som ZEN-
senteret ved NTNU har utviklet. Etter ZEN definisjonen 
skal alle C02-utslipp beregnes og kompenseres ved 
energioverskudd (negativ CO2-utslipp) innenfor 
systemgrensen (her antatt lik områdegrensen) innen et gitt 
tidsrom.

Vi har i vårt forslag basert oss på følgende tiltak for å oppnå 
dette og som også er beskrevet i et eget vedlegg:

• Reduksjon av energiforbruk
• Maksimal lokal energiproduksjon
• Bevisst materialvalg med mål om å bruke materialer med 
lavest mulig utslipp

Mulige tiltak for å oppnå et ZEN-prosjekt er: 

• Fossilfri byggeplass. Alle anleggsmaskiner skal være 
elektrisk eller gå på biodiesel. Dette er allerede mulig i 
dag og er nødvendig for å redusere utslippene knyttet til 
byggingen til et minimum.

• Driftsfasen. For å oppnå lavest mulig energiforbruk 
brukes passivhusprinsipper på bygningsskallet. Husene 
blir ekstra godt isolert i veggene, taket og under bunnplata. 
Husene skal være ekstra lufttett og få 3-lags glass vinduer/
glassfasader. Det skal brukes balansert ventilasjon med 
ekstra høy varmegjenvinningsgrad, eventuelt kombinert 
som entalpivarmeveksler (fuktighetsgjenvinning). Alt av 
utstyr skal baseres på nyeste teknikk med høyest mulig 
energiklasse. Det skal brukes LED-lysteknikk.

• Materialbruk: En skal bruke kortreiste materialer så 
langt det er mulig og økonomisk forsvarlig. Transport av 
materialer bidrar ikke ubetydelig til CO2-utslipp. Det er 
viktig at CO2-utslippsfaktorer og resirkuleringsgrader (hvor 
relevant, f. eks. armeringsjern) legges til grunn for  material- 
og produktvalg. Resirkulerte materialer brukes hvor det er 
mulig (det kan være gipsplater, metallbeslag etc.). Gjenbruk 
av materialer vektlegges.

• Livsstil. En skal tilrettelegge til en livstil med lavest mulig 
CO2-fotavtrykk. Dette omfatter f. eks. det individuelle 
transportbehovet, søppelhåndtering, sambruks- og 
felleskapsløsninger og redusert personlig forbruk.
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LIVET MELLOM HUSENE 

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 – 2-4 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. 
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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 
første 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. 

Lukket og inaktiv Åpen og aktiv

Bykvartal Nabolagkvartal

Tra�kkhierarki “løse” byrom

Hundremetersbyen

Hundremetersbyen

Dobbeltkvartal Tårn
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SYKEHUSBLOKKEN 

Eksisterende høyblokk er den monumentale delen av 
sykehuskomplekset som bærer preg av adderinger av 
stadig ny bygningsmasse. de store institusjonene vokser 
gjerne inkrementalt - etterhvert som tiden går blir det 
behov for mer plass og bygningsmassen adderes der det 
er mulig. 
Når sykehuset nå flyttes representerer det en mulighet 
for å skape nye forbindelser og se på området med andre 
mål for øyet. 
Den eksisterende høyblokken er i betong, med små 

vindusåpninger og forholdsvis lukkede endevegger. Det 
finnes allikevel kvaliteter: 
Fasaden i betongelementer som sterkt bidrar til dagens 
identitet er ikke bærende. De to langveggene vender mot 
henholdsvis øst og vest - morgen- og ettermiddagssol. 
Den innvendige etasjehøyden er raus - gjennomsnittlig 
3,5 meter - 1,1 meter mer enn dagens standard for 
leiligheter. Utsikten er formidabel, både mot elven og 
skogen. Det er med dette utgangspunktet vi ønsker å 
transformere høyblokka til et nytt ikon i Drammen.  
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Eksisterende høyblokk har vanskelige dimensjoner. Den 
er ca 26 meter bred, og litt over 100 meter lang. totalt 
areal er på ca. 37 500 m2, et massivt antall m2 å fylle. 
Med tanke på de utfordrende dimensjonene 
gjennomførte vi en studie på ulike programmer som kan 
tåle litt uortodokse dimensjoner - høyblokken ville være 
svært egnet til hotell eller kontor. Allikevel er det det 
høye antall m2 som er utfordrende; til sammenligning 
er Oslo Plaza i Oslo 45 000 m2, og det er ikke sannsynlig 
eller heller ønskelig å fylle høyblokken med denne type 

program, rett og slett fordi det var det som var mulig 
innenfor dimensjonene. 
Vi har valgt å bruke disse studiene til å se hvordan man 
kan programmere bakkeplan og den midtre delen med 
offentlige programmer. Vi har også studert lignende 
boligprosjekter for å se hvordan vi kan fylle mesteparten 
av volumet med boliger - av høy kvalitet. 
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Original Facade

1.0 2.0

2/3 Stripped Facade

3.0

North/South Extension

ET NYTT IKON I BYEN - FRA INTROVERT PROGRAM 
TIL EKSTROVERT KVALITET

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

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

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

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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SPORT
FITNESS
BASKET / TENNIS / KLATRING 
JUICEBAR / CAFE
UNGDOMSKLUBB

MAT

HOSPITALHAGEN

RESTAURANT
BAR
FLERBRUKSLOKALE
MASTERCHEF
KANTINE
SKOLEKJØKKEN
VINTERHAGE

167 m2 263 m2

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

Forlengelse av bygning mot nordForlengelse av bygning mot sør

Trappelek

Møterom

Møterom

Auditorium

Restaurant

Festsal

Klatrehall

Ballrom

Foajé

Parkeringskjeller

Gym
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4,67 m

3,8 
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3,67 m
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Gym

4 m

3,5 m

4,8 m

3,8 m

Gym

Sport

Basketballbane

10 m

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. 
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LIVET BLANT SKYENE

Leilighetene har alle morgen eller kveldssol. Alle får 
en inntrukket patio som gir ekstra lys inn i leilighe-
ten i tillegg til å bli et romslig privat uterom. 
Den fantastiske utsikten mot skogen og Drammen-
selva gir ekstra kvalitet til enhetene. 
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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. 
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APPENDIX
SOLSTUDIER
ENERGIKONSEPT
MATERIALVALG
BÆREKRAFTIG TRANSPORT
REGN- OG GRÅVANN, TAKFLATER
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23 mars/sept kl 9.00

23 mars/sept kl 15.00

23 mars/sept kl 12.00

23 mars/sept kl 18.00
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23 juni kl 9.00

23 juni  kl 15.00

23 juni kl 12.00

23 juni  kl 18.00
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ENERGIKONSEPT

Vi foreslår å etablere en ny fremtidsrettet energisentral på 
tomten/i byggene til dagens energisentral til sykehuset. 
Energiproduksjonen skal baserer på utelukkende fornybar 
energi (se nedenfor). Vi foreslår så å bygge et nærvarmenett 
som forsyner alle bygninger i området og som også kan ta 
imot eventuelt overskuddsvarme fra næring (spillevarme). 
Videre kan energisentralen også fungerer som 
samlingspunkt for alt elektrisk energi som produseres ved 
hjelp av solceller og vindmøller – om man ikke bestemme 
seg for lokale løsninger. 

Som beskrevet over er det viktig å ha fokus 
på å redusere energiforbruket til et minimum. 
For å holde energibruken på et lavt nivå 
følger byggemåten passivhus-prinsipper og 
bruker passivhus-komponenter. Optimalisert 
vindusplassering samt valg av tilpassete g-verdier 
utnytter passiv solvarme uten å øke kjølebehovet. 
Byggenes tetthet og lave U-verdier oppnås ved 
ekstra godt og tykk isolering og fasader som 
oppfyller passivhus-kravene. Økt isolering beskytter 
mot både varme om sommeren og kulden om 
vinteren. For å minske oppvarmingsbehovet 
ytterliggere om vinteren er en høyeffektivt 

varmegjenvinning en del av konseptet. Det blir 
utelukkende planlagt komponenter og belysning 
som har lavt energibruk, for å minimere det totale 
behovet for elektrisk energi også.

Strømforsyning
Forsyning med elektrisk energi skjer med fornybare 
energikilder i form av solcelleanlegg på takene og 
i fasadene. Utvikling av vindmøller på takene vil i 
nær fremtid også føre til bedre effektivitet slik at 
det muligens også kan bli relevant på takene til 
høyblokkene.

Biler og elektriske sykler kan lades ved systemet slik 
at kraftproduksjonen til enhver utnyttes maksimalt 
og lokalt i stedet for å fore strømmen inn til 
hovednettet. Hele styringen kan skje lokalt i bygget 
eller sentralt i energisentralen. 

Elektriske biler sentral plassert flere steder i 
området, men hovedsakelig i kjelleren til sykehus-
høyblokka kan også utnyttes som batteripark 
(Vehicle-to-Home (V2H)-teknologien).

Figur 01: Prinsipp jordvarmepumpe Figur 02: Passivhusprinsipp

03: Solceller og vindmøller på taket

05: Vindmøller på tak 06: V2H–systemskisse, kilde: Nissan

04: Solceller i fasaden
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MATERIALVALG

Riktig materialvalg kan ha stor innflytelse på byggets CO2-
avtrykk. En avgjørende faktor for riktige valg er materialets 
beskaffenhet, opprinnelse og produksjon. 

Massivtre
Tre er det eneste byggemateriale som er nærmest CO2-
nøytral, så lenge det kommer fra bærekraftig skogsbruk. 
Det betyr at å bygge i tre, spesielt hovedkonstruksjonen har 
stor effekt på byggets økologiske fotavtrykk. 
Tre som materiale er spesielt godt egnet til 
kontorformål fordi det bidrar til et godt inneklima så 
lenge det er eksponert til inneluften. Treets varme og 
fuktlagringsegenskapene sørger for et behagelig og 
stabilt inneklima året rundt. Spesielt i passivhus eller 
lavenergibygg og særlig om vinteren vil massivtre ha en 
positivt effekt på nivået av relativ fuktighet i kontorene. 
Videre har tre lite avgassing, da det er nærmest fri for 
stoffer som avgir farlige stoffer til inneluften. Limet i limtre 
og CLT vil være utgasset før det ankommer byggeplassen. 
Treverk har også diverse «myke» egenskaper som berører 
alle sanser, det har en behagelig lukt, et flott og lys 
utseende og er fint å ta på.

Tre er robust og tåler røff bruk. Tre er enkelt å vaske og 
male (det trengs f. eks. ikke sparkling og sliping). Videre gir 
massivt tre gode festemuligheter for innredning og tekniske 
installasjoner, alt fra skap, hyller, til ventilasjonsrør, 
kablestiger og heiskonstruksjoner. 
Lydkrav på dekkene kan ivaretas med trynnlydplate, pukk 
eller påstøp. Høye lydkrav i veggene løses ved dobbelte 
vegger og gips og isolasjon mellom veggene, samt 
Elastomer-pakninger mellom tilstøttende konstruksjoner. 
Massivtre-elementer skal dimensjoneres for brannkrav. 
Dette kan gjøres ved å øke bæreevnen til elementene eller 
ved bruk av gipsplate eller påstøp. Brann og lydkrav kan 
kombineres, f.eks. ved bruk av påstøp. 

Bruk av massivtre er en innovativ, kostnadseffektiv og 
gjennomprøvde løsning. Å bygge i massivtre er rask 
og effektiv. Rask byggetid og kort tid for nødvendig 
værbeskyttelse gir en positivt kostnadseffekt.
Massivtre kan bestilles ferdig overflatebehandlet som betyr 
igjen kortere byggetid og lavere kostnader. 

I tillegg til massivtre vil vi foreslå fasader i tegl – som kan 
være gjenbrukt – og puss.

Lavkarbonbetong
Lavkarbonbetong er en betong som har tilsettingsstoffer 
som delvis erstatter sementen i betongen. 
Sementproduksjonen er ansvarlig for den største delen av 
CO2-utslipp knyttet til bruk av betong. I Norge brukes det 
mest lavkarbonbetong som er tilsatt flyveaske. Dagens 
beste lavkarbonbetongene klarer å redusere utslippene 
med ca 40% og bidra dermed betydelig til lavere utslipp fra 
et byggeprosjekt.

Gjenbruk av eksisterende materialer
I et ZEN prosjekt med eksisterende bygningsmasse bør 
gjenbruk eller resirkulering av materialer alltid vurderes. De 
eksisterende materialene kan da få et nytt liv i nybyggene. 
Elementer som fasadeelementer, betongdeler, innvendige 
vegger, dører e.l. kan ofte gjenbrukes og kombineres for å 
oppgradere fasader og vinduer.
Det å gjenbruke eksisterende bygningsmasse i stedet for 
å bygge nytt er et viktig miljøtiltak i seg selv som vil bidra 
veldig positivt på prosjektets klimagassregnskap. 

Tegl
Om noen fasader er tenkt i tegl foreslår vi at det ikke 
produseres nye tegl, men det burde heller brukes 
gjenbrukstegl. 

Bolig i massivtre Gjenbrukstegl
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BÆREKRAFTIG TRANSPORT

Utslippsreduksjon fra transportsektoren er en av de 
viktigste oppgave fremover om vi skal redusere CO2-
utslippet knyttet til nye boligområder og spiller derfor i 
nullutslippsbydeler en ekstra stor rolle.

Området skal være mest mulig bilfritt, men allikevel er alle 
boliger tilgjengelig for av- og pålasting og –stigning.
For å gjøre CO2 utslippet så lite som mulig er det planlagt få 
eller ingen gjesteparkeringsmuligheter for konvensjonelle 
kjøretøyer, men ladestasjoner for elbiler, -scooter og 
-sykler. 

Vi foreslår utstrakt bruk av delebil- og –sykleordninger 
for hele prosjektet. Det kan også være aktuelt med lokale 
autonome busser. For bilene er det tenkt flere sentrale 
parkeringsarealer hvorav den største er kjelleren til den 
eksisterende høyblokka. På sikt vil det være aktuelt med 
autonome kjøretøyer slik at disse bilene også kan tilkalles 
til hjemmet.

Semiautonom buss

”Shared space”

Elektriske scootere
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REGN- OG GRÅVANN, TAKFLATER

Regnvannet til de nonpermeable takflatene lagres og 
kan brukes til vanning av plantene eller blir samlet og 
oppbevart i en tank i kjelleren, for så å kunne brukes i det 
sanitære anlegget. Tiltakene reduserer ikke bare behovet 
for drikkevann, men avlaster også kommunale vann- og 
avløpsnettverk og er viktige bidrag til det overordnete 
bærekraftkonseptet.

Varmen fra gråvannet kan gjenbrukes via 
gråvannsvarmepumpe.

De grønne takene vil være et viktig bidrag til byens 
mikroklima og til overvannshåndtering i området, De 
absorberer regnvann, som da ikke tilføres eller tilføres 
forsinket til det kommunal vann- og avløpsnettverk.

Takene tjener som habitat for småinnsekter, fugler og 
planter som i dagens byer har begrenset plass, og bidrar 
positivt til det lokale mikroklima. En positiv effekt av de 
grønne takene er videre at man reduserer oppvarmingen 
av toppetasjene om sommeren. Grønne tak bidrar ikke 
bare positivt til det lokale klimaet, men reduserer også 
temperaturen rundt solcellene sammenlignet med 
konvensjonelle flate tak. Solcellene er dermed effektivere.

Systemskisse regnvannsgjennvinning Solceller og grønne tak


