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Mennesker, 
sosialt og 
handel

MIDLERTIDIG 
GJENBRUKSHUS
Midlertidig transformasjonshus 
opprettes i container 
eller lignene ved Hauges 
gate. Informasjon om 
transformasjonsprosessen 
gjøres tilgjengelig utenfor og i 
midlertidig transformasjonshus. 
Foto: Planbude, midlertidig 
møteplass for medvirkning.

KARTLEGGING
Kartlegging av naboer og 
organisasjoner som ønsker 
dyrkeparsell og ta del i 
bilkollektiv. Samt kartlegging 
og informasjon angående 
energibruk og mulige 
energitiltak i eksisterende 
bygningsmasse

DYRKING
Oppstart av 
dyrkningsprosjekter 
muliggjøres mellom 
helikopterplassen og 
høyblokka samt mellom 
kantina (sykehuset) og 
Amtmand Bangs gate ved 
uteplassen.

Foto: Nabolagshager

TREPLANTING
Planting av frukttrær. De 
viktigste frukttrærne i Norge 
er epler, pærer, plommer og 
kirsebær. Epletær plantes først 
vest og sør for sentralblokka.

Foto: nyplantet epletre 

RENSING AV JORD MED 
PLANTER
Rensing av grunn med planter, 
for eksempel vier. 

Foto: vier

KARTLEGGING AV 
FORURENSET GRUNN
Kartlegging av forurenset 
grunn på sykehus- og 
parkeringsområdet.

Natur

2020

Plan, bygg 
og energi

ENDRINGER I REGULERING-
SPLAN/KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL 
Innenfor studieområdet trengs 
det fritak fra retningslinjene 
til pkt. 7.2 i kommuneplanens 
arealdel, for å kunne fradele 
tomter som er mindre enn 
600 m2. Samt fritak fra krav 
til parkeringsplasser, garasje, 
manøvreringsareal mm.

TOMTESALG/RÅBYGG
Kommunen selger eller 
festerbort tomter/råbygg med 
krav om en ytelse. 

Forslag til salg/utleie:
- Dronninggata 18 (fredet)
- Wergelandsgate 9 
- Wergelandsgate 11

FYLKESHUSET FRAFLYTTES
Transformasjon av fylkeshuset 
til startes opp. Paviljongen 
tranformeres til felleslokale 
med storkjøkken, og blokken 
transformeres til boliger. 

TILBUD OM SKOLEHAGE
Børresen ungdomsskole får 
tilbud om å benytte deler av 
Tunnelparken til skolehage. 

Foto: H.C.Christoffersen/Jo 
Sellægs arkiv, historisk bilde av 
skolehage i Drammen

TUNNELPARKEN OPPRETTES
Deler av parkeringsplassen ved 
det tidligere fylkeshuset gjøres 
om til park. Parken ligger over 
dagens kulvert over veien. 

OMREGULERING AV FYLKE-
SHUSET 
Fylkeshuset omreguleres til 
boliger.  

SYKKELWORKSHOP II
Jobbe med foreldre og 
skolebarn og produsere et 
Nolli-kart av Drammen, som 
sett gjennom øynene til et barn 
på sykkel. Kartet vil vise hvor 
forbindelsene er utilstrekkelige. 
(Eksempel på et slikt kart fra 
Newcastle Australia) 

KARTLEGGING AV 
BYGGEMATERIALER
Kartlegging av 
bygningsmaterialer i hele 
sykehuskomplekset.

DESENTRALISERTE 
ENERGISYSTEMER
De første desentraliserte 
energiforsyningssystemer 
introduseres, men kun på 
byggnivå.

SENTRALE ENERGISYSTEMER
Sentrale energisystemer, som 
fjernvarme, på områdenivå.

BYGDETUNET - 
KUNNSKAPSFORMIDLING
2020 – lære bort noe fra 1960 
• Kunnskap og håndtverk: 
løkkeskrift, å snekre og å 
brodere.
• Matvaner: selvberging, 
sylting, safting. Sesongbaserte 
råvarer. Fisking i 
Drammensfjorden

REGIONAL SYKKELRUTE
Gjennomgang av retningslinjer i 
Utredning Regional sykkelrute i 
lys av det siste innen transport-
forskning rundt sykkeltrafikk og 
mikromobilitet og identifisere 
elementer i planen som ikke 
understøtter målsetningen om 
sykkelandel.

SYKKELWORKSHOPPER
Gjennomføre  workshop med 
mål om å presse grensene 
for hvordan man tenker 
rundt sykkelplanlegging og 
sykkeltransport. Hva om 
sykkelveier var overdekte? Hva 
om alle bygninger ble designet 
så man kan sykle inn i dem? 

• Forbruksvaner: sy selv, 
snekre, reparere, arve.  
 
Foto: Norsk Folkemuseum på 
Bygdøy

2.
Vi forbereder 
nullutslipps-
nabolaget

Vi har utarbeidet et forslag til en stegvis utvikling av det tidligere sykehusområdet. Vi foreslår ti steg med en 
tilhørende tidslinje på bunnen av plansjene og en oppsummerende situasjonsplan som forteller om små og 
store tiltak i planområdet. Forslaget er utviklet av et team bestående av Fragment, Vill Urbanisme, Vill Energi, 
Økolog Christian E. Mong med ressurspersonene Helene Gallis fra Nabolagshager, Steven Fleming fra Hoi 
Arkitektur og Runar Skjerven Eggesvik fra Trøbbelskyter. Alle har bidratt til det samlete resultatet. Det er 
firmaene Fragment og Vill Urbanisme som har stått for hoveddelen av arbeidet.  

1.
Visjon for prosjektet:

Sykehusområdet i Drammen skal bli 
Norges mest bærekraftige bo- og 

leveområde.

A. DET FØRSTE GJENBRUKSHUSET
Ved Haugesgate planlegger vi i tidlig fase (2020) å utvikle et midlertidig ”gjen-
brukshus”. Huset er utstillingsvindu og besøkspunkt for den kommende trans-
formasjonen, og vil vise mulighetene en har for å utvikle området med fokus 
på gjenbruk og transformasjon. Under veis i transformasjonen av området, vil 
gjenbrukshuset gradvis skifte rolle og hovedfokus. Huset kan tilpasse seg ulik 
bruk, og kan operere som materialbank for byggematerialer, bolig, næring, sosia-
le aktiviteter, en møteplass, og kunnskapsbank for utviklingen. Gjennom gjenb-
rukshuset sikrer vi at sosiale prosesser kan komme i gang, og at gamle materialer 
kan få nytt liv. Gjenbrukshuset er bygget opp av betongelementer, curtainwall 
og nettinggjerder fra Sentralblokken og er Norges første bygg basert på 100% 
gjenbrukte materialer. 

Et bygdetun er ofte et slags åpent museum som fremstiller tidligere levesett på 
en interaktiv og realistisk måte - for eksempel gjennom livsstilen til våre beste-
foreldre eller oldeforeldre. I Drammensregionen finnes det flere eksempler på 
lokale bygdetun som er gode møteplasser for forskjellige grupper, aktiviteter og 
infrastrukturer. De nye kvartalene vi utvikler sør for det gamle sykehuset er tenkt 

som moderne utgaver av bygdetunet. I dag flytter vi gamle hus og anlegg til fol-
kemuseer. I fremtidens bærekraftige boområder demonterer vi bygg og bruker 
materialene i å skape fremtidens bygdetun. I denne utviklingsmodellen smelter 
historisk bo-og byggekultur sammen med fremtidens krav og mål i et miljø- og 
bærekraftsperspektiv. Det første gjenbrukshuset er et slikt bygdetun.

B. HELE NORGES FRUKTFAT
Vi foreslår å inkorporere Drammen og Lier-regionens historie som hele øst-
landets «fruktkurv» (en slags parallell til Midtvestens landbruksregioner som 
er “the nation’s breadbasket”).  De viktigste frukttrærne i Norge er epler, pærer, 
plommer og kirsebær. To av Norges fem destillerier som produserer eplebren-
nevin ligger i regionen (Egge gård i Lier og Eplegården i Hurum). Vi viser en 
mulig utvikling av Bragernes som frukthage  i et 50-års perspektiv på tidslinjen. 
På den gamle sykehustomta utvikles det nå helse på “grønn resept” og gir uttryk-
ket “an apple a day keeps the doctor away” ny betydning. Området blir gjennom 
prosjektet en levende genbank for alle landets eplesorter, og gir også prosjektet i 
seg selv noen av verdens vakreste blomstringer, og styrker mulighetene for bio-
logisk mangfold. For å få til dette må utviklinge starter tidlig. 

C. OPPGRADERING AV HAUGESGATE
Haugesgate transformeres til aktiv bygate med boliger, levende førsteetasjer og 
urbane naturelementer. Elven føres langs gaten og dukker ned under Hauges 
gate i dagens gangkulvert for så å komme ut igjen i parken. De langsgående, lave 
gjerdene ved kanalen er gjenbrukte håndløpere fra trapperommene i sykehuset. 
Dagens ÅDT i Haugesgate ligger på om lag 9000. I fremtiden må man forvente 
at bilbruk går ned. Vi mener derfor Haugesgate skal utvikles som en bygate og 
ikke et veisystem. Vi foreslår å ta bort vollene mot parken og åpne snittet helt 
opp. Haugesgate, byparken og sykehusområdet henger på denne måten med ett 
sammen, og gateutformingen oppleves som både grønn og urban.

D. PARKERINGSHUS
Det bygges parkeringshus nær det tidligere fykeshuset for å frigjøre areal rundt 
sykehustomten. Dette huset vil over tid demonteres eller endres til bolig og 
næring

FNs bærekraftsmål ligger til grunn for vårt prosjekt, og danner utgangspunktet for hvordan vi arbeider 
med området. For oss er et nullutslippsnabolag mer enn et målbart miljømål. For oss er bærekraftighet et 
viktigere mål. Gjennom internasjonale, nasjonale og regionale avtaler må vi som arkitekter og planleggere 
gi mennesker muligheten for å leve bærekraftige liv og ta bærekraftige valg. Dette må ligge tilgrunn for vårt 
virke. Bærekraftighet har både en miljømessig, økonomisk og sosial side. Vårt prosjekt synliggjør en rekke 
store og små prosjekter som tilsammen kan muliggjøre vår visjon - å gjøre sykehusområdet i Drammen om til 
Norges mest bærekraftige bo- og leveområde.

INNLEDNING
Vi har utviklet en visjon, en kjøreplan og en utviklingsretning som gir innspill 
til hvordan sykehusområdet kan bli mer bærekraftig i fremtiden. En fremtid der 
alle mennesker har like rettigheter og tilgang til godene og mulighetene byen 
kan tilby, og der vår kunnskap kan bidra til at vi revurderer de urbane systemene 
og fysisk form for å oppnå dette.

Vi har derfor lagt FNs bærekraftsmål til grunn for alt vi har gjort. Det er ikke 
mulig å løse alle verdens utfordringer i Drammen, men vi har jobbet med å im-
plementere metoder, kreativitet, nyskapning og løsninger som trekker området 
og derigjennom verden i riktig retning. Vi har vist at lokale løsninger kan gi svar 
på globale utfordringer og mål.

Bærekraft defineres i dette prosjektet som sosial, miljøvennlig og økonomisk. 
Denne forståelsen gjennomsyrer alle våre løsninger. Vi gir på denne måten inn-
byggerne i Drammen muligheten til å leve bærekraftige liv, og fatte bærekraftige 
valg. For hvis vi som planleggere, arkitekter og rådgivere ikke kan tilby våre kun-
der, og alle dem som lever i resultatene av vårt virke denne muligheten, hvordan 
kan vi da ha som mål å forandre verden?

Prosjektets visjon deler med dette utgangspunkt med UN-Habitats arbeid «New 
Urban Agenda» fra 2017, et arbeid utarbeidet av over 30.000 deltagere fra 167 
land. I vår tid, der urbaniseringsprosesser skjer raskere enn noensinne, og i kon-
teksten av «2030 Agenda for Sustainable Development», Paris avtalen og andre 
globale utviklingsavtaler og rammeverk, har vi kommet til en kritisk viktig for-
ståelse av at byen og tettstedene kan tilby løsninger på, heller enn å forårsake, 
forandringene verden ser i dag. Hvis man planlegger og drifter godt, kan urbani-
sering være et kraftfullt verktøy for bærekraftig utvikling av vårt samfunn. Dette 
prosjektet representerer et paradigmeskifte basert på kunnskap om byen, dens 
nettverk, standarder og prinsipper for planlegging og design, bygging, utvikling, 
drift og forbedring av urbane områder.

KORT OM BYOMRÅDET

• 230.000 kvm stort. 
• 750 beboere, fordelt på om lag 450 boliger. 
• 23.000 kvm parkareal. 
• Gode solforhold - fra morgen til kveld
• Hauges gate som urban attraktor - og som binder området med resten av 

byen
• Manglende bindeledd mellom fjellet - parken - elven
• Området er i dag ikke så godt ansett - har lav attraksjon som boligområde 

PLANGREPET
Vi kobler sammen Drammen fra park til mark - fra elv til fjell. Vi videreutvikler 
Haugesgate som den urbane arterien nord for elven i Drammen, og kopler vårt 
urbane konsept tett på denne. Sykehuset og nærliggende brygg danner grunnla-
get for materialtilgangen i alle nye byggeprosjekter utviklet som åpne kvartaler 
i hele området.

1.
MIN. 30% AV AREALBRUK 
I ET OMRÅDE SKAL VÆRE 
FOTGJENGERPRIORITERT 

GATE.

5.
 STOR VARIASJON I 

BOLIGSTØRRELSER, 20%-
50% AV BOLIGENE ER 
LAVPRISMULIGHETER. 

INGEN TYPOLOGIER MER 
ENN 50% AV DET TOTALE 

ANTALLET.

BYGNINGER MED KUN 
EN FUNKSJON SKAL IKKE 
VÆRE MER ENN 10% AV 

ETHVERT NABOLAG.

4.

3.
FUNKSJONSMANGFOLD 
PÅ OMRÅDENIVÅ – MINI-
MUM 40% MÅ VÆRE AN-
DRE FUNKSJONER ENN 
BOLIG I ET BYOMRÅDE

SIKRE HØY TETTHET - 
150 MENNESKER 

PER HEKTAR 
(15 PER DAA)

2.

HVA BETYR VÅR VISJON FOR BYOMRÅDET?

Det mangler ikke på internasjonale milljømål, utfordringen i plan og byggesaker 
er operasjonaliseringen av dem. Vi har derfor valgt å spisse målsettingen ytter-
ligere. I 2014 lanserte UN-Habitat fem mål de mener må ligge til grunn for 
ethvert nabolag for at området skal kunne kalles for bærekraftig:

UN Habitat har i tillegg konkludert med at minst 15% av byens areal bør avset-
tes til offentlig rom for å tilgodese behovet for torg, park og naturområder (UN 
Habitat 2014).

UT FRA DETTE GRUNNLAGET MÅ SYKEHUSOMRÅDET I DRAMMEN INNEHOLDE:

1. 70.000 kvm gateareal med fokus på gode utomhuskvaliteter, sikkerhet for 
barn og miljøvennlig mobilitet

2. 3450 personer – 2700 flere personer enn i dag. I en fremtid der arealer blir 
knappere, og i et klimaperspektiv må vi redusere antall kvm bolig per person. 
Vi foreslår å legge 30 kvm til grunn per person. Dette gir et behov for om lag 
100.000 kvm bolig innenfor området.

3. Med 100.000 kvm bolig, trenger området om lag 100.000 kvm andre funk-
sjoner

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

5. Det må lages en egen gatebruksplan som inkluderer programmering av at-
traktive førsteetasjer. På denne måten sikrer vi mangfold på byggnivå.

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

7. Prosjektet utvikles som et nullutslippsnabolag (ZEN) der vi har vist mu-
lighet for å bringe nullutslippskonseptet til en nabolagsskala. Dette betyr 
et energieffektivt nabolag med lokal og fornybar energiproduksjon som kan 
eksportere nok energi til å kompensere for karbonavtrykk av områdets egen 
energi- og materialforbruk i et livssyklusperspektiv. Vi utvider dermed om-
fanget av beregninger til å omfatte bygninger, materialer, energisystemer, 
mobilitet og infrastruktur.

8. I vårt forslag har vi skapt rammer for utvikling i form av en finmasket tom-
testruktur, men også åpne kvartaler som muliggjør mindre grupper som vil 
utvikle boliger de kan ha råd til.  I motsetning til tomtestruktur som bare kan 
utvikles av store utbyggere kan en mer finmasket tomtestruktur gjøre begge 
deler. Dette muliggjør god medvirkning, stegvis utvikling og boligutvikling 
utenfor det ordinære markedet og kan slik skape et rimelig boligtilbud og 
dermed en variert demografi. I vårt kapittel om demografi og tilgang til bolig 
relaterer vi dette temaet også til FNs “New Urban Agenda”

For å kunne utvikle prosjektet må vi vurdere sykehusområdet i en urban kon-
tekst. I et bærekraftig prosjekt gir det ikke mening å starte diskusjonen med 
tanker om bygg og arkitektur. Byens grunnleggende byggesteiner må ligge til 
grunn for løsningsfoslaget. Dette betyr først å forstå menneskers bevegelse gjen-
nom byen. Så tilrettelegge for gode offentlige rom tett inn til bevegelseslinjene. 
Så kan man diskutere byens utviklings- områder og til slutt kan man vurdere 
arkitektonisk potensiale. 

PROSJEKTMÅL
Drammen sykehusområde skal være et nullutslipssområde - ikke bare et ener-
ginøytralt område. Miljø er mer enn energibruk, og for å være et nullutslippsom-
råde må vi inkludere utslipp fra transport og materialer i tillegg til energi. 

Plangrepet

SKRITT 1 - BYENS DYNAMISKE SAMMENHENGER SKRITT 2 - BYENS OFFENTLIGE ROM

SKRITT 3 - BYENS UTVIKLINGSOMRÅDER

Hauges gate binder Drammen sammen i øst-vest ret-
ning og er avgjørende for å utvikle urbant potensiale. 
For å underbygge denne gaten, må alle andre beve-
gelseslinjer koples inn på denne. Andre øst-vest ruter 
tones ned, og mennesker ventileres gjennom strukturen 
og ned til Haugesgate.

Det offentlige rom må kobles på Haugesgate. Sen-
trumsparken ligger sør for gaten, og vi foreslår å 
etablere et urbant motstykke til parken nord for Hau-
gesgate. Her skal handel og utadrettede fuksjoner 
lokaliseres. Det offentlige rommet kobles til den nye 
grøntkoridoren park til mark. 

Vi har gjennomgått alle bygg i området og mener at 
både i et miljø- og i et bærekrafts-     perspektiv bør 
store deler av bebyggelsen tas vare på. Eksisterende 
boligområder fortettes og forsterkes, gode bygg 
gjenbrukes, og noen bygg demonteres og gjenbrukes 
som bygningsmaterialer for ny by. Et område langs 
Haugesgate muliggjøres for utban transformasjon, 
men må ikke rives for å gjennomføre prosjektet. 

Utviklingsområdene gir seg dermed til uttrykk som en 
konsekvens av urbane valg og bærekraftsvalg sett 
i et riving/gjenbruks perspektiv. Innenfor markerte 
områder skal hele prosjektets potensiale realiseres. 

Transformasjon/In�ll

Nybygg

Demonteres og gjenbrukes
Bevaring

Transformasjon
Nybygg

Hauges gate perspektivHauges gate transformeres til aktiv bygate med boliger, levende førsteetasjer og urbane nature-
lementer.Elven føres langs gaten og dukker ned under Hauges gate i dagens gangkulvert for såå komme ut igjen i parken.
Gjenbrukshuset på høyre side er bygget opp av betongelementer, curtainwall og nettinggjerder fra Sentralblokken. De 
langsgående, lave gjerdene ved kanalen er gjenbrukte håndløpere fra trapperommene.
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85% betong
5% metaller

3% glass
3% tegl

4% annet

NY BEBYGGELSE: ca 14 000 m2  BRA

3.
Nullutslippsnabolaget fra et energi- og 

økonomiperspektiv

OPPGRADERING EKSISTERENDE BYGG
Oppgradering av eksisterende bygg skjer i løpet av 5-6 år mens folk bor i bydelen. 
Dette er en viktig forutsetning for å bevare eksisterende beboere.
Trinn 1: tilknytning til fjernvarme alle bygg og vannbåren varme
Trinn 2: oppgradering til passivhus med isolering, varmepumpe, balansert 
ventilasjon, vannbåren varme mm.
Trinn 3: solceller på alle tak for nullenergibygg.
Dersom man har mål om ZEN, bør trinn 1 hoppes over. Mens trinn 2 og 3 
er forutsetninger for at området kan bli et ZEN-område. Effektkostnader, 
energilagring, Enovatilskudd, mm. er ikke medtatt i beregningene. Beregningene 
er dermed forenklede, men angir potensialer for årlige besparelser og økonomisk 
nedbetalingstid.
 
TRANSFORMASJON OG OMBRUK AV MATERIALER
Deler av sykehuset demonteres for å benyttes i nye bygg. Resterende areal 
transformeres til nye formål. Et godt sammentreff er at de materialer som er best 
egnet til å benyttes konstruktivt, har høyest CO2 besparelse, høyest kroneverdi, 
har lave driftskostnader og utgjør de største materialmengdene. Ved å bruke 
ombruksmaterialer, finnes et potensial for å redusere klimagassutslippene til nye 
bygg med ca. 90 % sammenliknet med kun å benytte nye materialer. Beregningene 
viser en redusert utbyggingskostnad på ca. 14 000 kr/m2 ved å benytte 
ombruksmaterialer.  Det er forutsatt at deponikostnad oppveier økt kostnad for 
demontering. OneClickLCA er benyttet for kostnads- og klimagassberegninger.

KLIMANØYTRALT OMRÅDE – ZEN
Basert på de foregående beregningene, er det vurdert hva som skal til for å nå et 
klimanøytralt område, ZEN, for to scenarier med samlet bygningsmasse på ca. 
200 000 m2. Det er ikke regnet på klimagassutslipp fra motorisert mobilitet. Det 
er heller ikke vurdert mulig verdistigning eller ulike prising av nye og eksisterende 
boliger etter oppgradering.

Dette tilsvarer grovt regnet 666 666 nordmenns 
årlige plastposeforbruk(177 per person)

Dette tilsvarer grovt regnet 4400 turer Oslo - New 
York(Tur/retur).

Dette tilsvarer grovt regnet 152 000 turer 
Oslo - Bergen(Tur/retur).

For å komme i mål med ZEN (Zero Emissions 
Neighborhoods) på en lønnsom måte, så kreves det 
to ting: 

1. Nullenergibygg. Alle eksisterende bygg og nye bygg 
må gå i null på energi 
2. Ombruk av materialer med opptil 90%. 

Det er kun med disse forutsetninger at man kan 
snakke om lønnsom og bærekraftig utvikling i et 
livsløpsperspektiv.  

PARKERING OG MOBILITET
150 m2 av sykehusets 
parkeringsareal forbeholdes 
bilkollektiv for eksisterende 
beboere.

Illustrasjon: parkeringsplasser 
innenfor planområdet 

GJENBRUKSHUSET 
VED HAUGES GATE 
FERDIGSTILLES

BEKKEÅPNING
Arbeidet med å gjenåpne 
Kudalsbekken startes opp. Må 
kombineres med beplanting 
etter artsplan. Se punkt 10.

Illustrasjon: snitt gjennom 
Kudalsbekken

GATEPARKERING AVVIKLES
Fjerning av parkeringsplasser 
langs veier muliggjør bredere 
fortau og mer gatebeplantning 
områder.  
 
Illustrasjon: veinett innenfor 
planområdet

2021 2022

SYKEHUSET FLYTTER
Det nye sykehuset på 
Brakerøya bygges i perioden 
2019-2024, med testing og 
fortløpende innflytting i 2024-
2025.

TRAFIKKDEMPENDE TILTAK 
Innføre trafikkdempende 
tiltak, ekstra krysninger, 
tuneller og broer for å utbedre 
de manglende forindelsene 
identifisert i Nolli-mappingen 
av Drammen fra ståstedet til 
barn på sykkel. 

NEDBYGGING AV HAUGES 
GATE
Flere krysninger for fotgjengere 
i plan på tvers av Hauges gate 
etableres. 

Illustrasjon: Snitt Hauges gate

VOLL FJERNES
Voll/forhøyning mellom 
Hauges gate og byparken 
planeres ut. 

2024: I forbindelse med 
utviklingen av flere høyere 
bygg, anlegges det ramper fra 
vollen i ukanten av området til 
bygningene for å sikre sykkelt-
ilgang til de høyere etasjene. 
(Eksempel på bygning som gjør 
dette i Rio)

2026: Sykkelvogner på tog har 
økt stasjonenes dekningsradi-
us i den grad at togfrekvensene 
har måttet øke for å holde tritt 
med etterspørselen.

PÅBEGYNNING AV DE 
FØRSTE PRIVATE BEBOER-
DREVEDE INFILLPROSJEK-
TENE

OPPSTART SALG AV PRIVATE 
FRADELTE TOMTER 

OPPSTART 
REGULERINGSARBEID PÅ 
SYKEHUSTOMTA

FØRSTE BYGG DEMONTERES
Hvilket bygg?

MIDLERTIDIG LAGERBYGG 
Midlertidig lagerbygg for 
byggematerialer opprettes.

PARKERINGSHUS
Parkeringshus ved Fylkeshuset 
ferdigstilles. Dette frigjør plass 
i hele planområdet.

STØRRE ASFALTERTE FLATER

grundbau und siedler Lendager group og Arkitema

DeFlat Kleiburg

BILKOLLEKTIV 
Innbyggere i Hauges gate 
84, 86 og 88 beslutter å 
gå sammen om å danne 
bilkollektiv. De kan dermed 
selge/feste bort nordlige deler 
av tomten som til nå har blitt 
brukt til parkering. 

SCENARIO 1 SCENARIO 2

118.000.000 PLASTPOSER

=
141.000.000 KM BILKJØRING52.000.000 KM FLY

INVESTERT KLIMAGASSUTSLIPP

-9000 tonn CO2 -70.000 tonn CO2

INVESTERT KLIMAGASSUTSLIPP

75.000m2

ØKONOMISK VERDI BUNDET I MATERIALER 
IDAG

MILJØVERDI BUNDET I MATERIALER IDAG

OMBRUK AV MATERIALER GIR LAVERE 
INVESTERINGSKOSTNADER MED OPP TIL

OMBRUK AV BYGNINGSELEMENTER OG 
GJENVNINNG GIR EN REDUKSJON PÅ

FORDELING MATERIALTYPER IDAG

466 061 895,- 23 664 974 kgCO
2

- 90% CO2-14.000,-/kvm

90% av materialene har høye investeringskostnader 
og lave FDV kostnader

90% av materialene har lang levetid og 
lite vedlikeholdsbehov

sammenlignet med dagens boligstandard utført i nye 
materialer

nybygg

82% betong
10% metaller

3% gips
2% tegl

4% annet

økonomiskverdi
bundet 

i materialer
466 061 895 kr
90% av materialer har 
høye investeringskost-

nader og lave FDV 
kostnader

miljøverdi
bundet 

i materialer
23 664 974 kgCO2
90% av materialer med 

lang levetid og lav 
vedlikeholds-

behov

DAGENS BRA: 60 350 m2

KOMPENSERING MED SOLCELLER

NEDBETALINGSTID (>60 ÅR)

KOMPENSERING MED SOLCELLER

NEDBETALINGSTID (5 ÅR)

641.000m2

85% betong
5% metaller

3% glass
3% tegl

4% annet

NY BEBYGGELSE: ca 14 000 m2  BRA

SCENARIO 1: OMBRUK. 
Eksisterende bygg oppgraderes til nullenergibygg. Deler av sykehuset demonteres 
og disse materialene benyttes i nye bygg.  Hovedsakelig benyttes nye materialer 
til oppgradering av eksisterende bygg.

SCENARIO 2: RIVE OG BYGGE NYTT.  
Rive alle eneboliger og sykehuset. Alle andre store bygg oppgraderes til 
nullenergibygg. Det benyttes nye materialer i nybygg og ved oppgradering.

HOVEDFUNN

VURDERING
Dersom man forutsetter at det er de reduserte energikostnadene som skal betale 
for oppgraderingen av bygningsmassen for å nå ZEN, har vi følgende funn:

NØDVENDIG SOLCELLEAREAL: 
For å oppnå ZEN, er nødvendig solcelleareal ved scenario 1 (ombruk) 75 000 m2 
og 641 000 m2 for å rive og bygge nytt med nye materialer
CO2-messig nedbetalingstid er noenlunde lik for de to scenarier; 55-60 år. 
Dette fordi det kreves et lavere solcelleareal for nye, kompakte bygg har et 
lavere energibehov sammenliknet med eksisterende småhusbebyggelse  for å 
kompensere for CO2-utslippene til materialer og energi.  

FOR REFERANSESCENARIET: 
Eksisterende bygg er CO2-forbrukere (til energi) uten å betale ned på investert 
CO2-utslipp til materialer. Dette ses både i CO2 beregninger og økonomi.

LØNNSOMHET OMBRUK: 
Dersom man benytter ombruksmaterialer, vil investeringen kunne betale seg 
tilbake på ca. 5 år.

LØNNSOMHET RIVE OG BYGGE NYTT: 
Økonomisk er det ikke mulig innenfor byggenes levetid på 60 år å oppnå 
lønnsomhet ved å bygge nytt og kun benytte nye materialer for å nå ZEN. 
Dersom man også skal oppnå lønnsomhet, må man bli en stor energiprodusent, og 
solcellearealet må økes dramatisk opp mot 1. mill m2. Dette vil være utfordrende 
å få til lokalt, og pr. i dag være utfordrende regulatorisk
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5.
Transformasjonshuset 

6.
Finmasket fortetting 
av småhusområder

I norge har vi lange tradisjoner for å bygge husene våre selv. I byer som Stavan-
ger har man helt til i dag hatt egne områder for selvbyggere og et av de mer 
kjente byggeprosjektene den senere tid er eksperimentboligene på Svartlamon 
i Trondheim, fem svært rimelige boliger bygget av fem familier i fellesskap til 
gjengjeld for en husleie tilsvarende ¼ av hva et hus ville kostet på det ordinære 
leiemarkedet. 

I tråd med vår intensjon om ikke å rive noen eksisterende bolighus foreslår vi 
en infillstrategi som innebærer nye, mindre boliger på rundt 30 kvm grunnflate 
i de eksisterende småhuskvartalene. Noen steder ønsker vi også å introdusere 
lave bygårder av samme skala som småhusene rundt, med leiligheter av samme 
størrelse. De nye husene blir små, men vi foreslår kvartalshus som kan inneholde 
eksempelvis et lokale for bursdagsfeiringer med storkjøkken og et vaskeri. 

Småhusene skal bygges av gjenbruksmateraler. I Transformasjonshuset finnes 
både materialer fra andre steder i området, verksteder og kompetanse. Her fin-
nes også arealer til prefabrikkering av moduler og vegger og avstanden til små-
husområdene er ikke lenger enn at man med en hjelper kan bære elementene til 
tomten selv. Under kapittelet om Transformasjonshuset viser vi hvordan dette 
kan være en motor for lokal boligutvikling.

PARKERING OG MOBILITET
150 m2 av sykehusets 
parkeringsareal forbeholdes 
bilkollektiv for eksisterende 
beboere.

Illustrasjon: parkeringsplasser 
innenfor planområdet 

GJENBRUKSHUSET 
VED HAUGES GATE 
FERDIGSTILLES

BEKKEÅPNING
Arbeidet med å gjenåpne 
Kudalsbekken startes opp. Må 
kombineres med beplanting 
etter artsplan. Se punkt 10.

Illustrasjon: snitt gjennom 
Kudalsbekken

GATEPARKERING AVVIKLES
Fjerning av parkeringsplasser 
langs veier muliggjør bredere 
fortau og mer gatebeplantning 
områder.  
 
Illustrasjon: veinett innenfor 
planområdet
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dette i Rio)
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økt stasjonenes dekningsradi-
us i den grad at togfrekvensene 
har måttet øke for å holde tritt 
med etterspørselen.
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i hele planområdet.
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BILKOLLEKTIV 
Innbyggere i Hauges gate 
84, 86 og 88 beslutter å 
gå sammen om å danne 
bilkollektiv. De kan dermed 
selge/feste bort nordlige deler 
av tomten som til nå har blitt 
brukt til parkering. 

ELVEFESTIVALEN
Musikkfestivalen 
“Elvefestivalen” avholdes på 
sykehusområdet.  

2025

TRANSFORMASJONSHUS
Transformasjonshus opprettes 
i Dronninggata 28 (tidligere 
brystdiagnostisk senter). Her vil 
det være fellesverksted, kafé, 
byggebibliotek og lagring av 
materialer fra sykehuset. 

INNHØSTING 
5 år etter dyrking av frukttrær 
vil det være klart for første 
innhøsting som det monner 
litt av. Nok frukt til å ha i 
matpakka, og en og annen 
eplekake.  

UNDERGANG FJERNES
Undergang mellom park og 
sykehuset fjernes. 

FERDIGSTILLING AV 
BEKKEÅPNING OG TURSTI

 

ORCHIDARIUM BYGGES OG 
ÅPNES 
Orchidarium med planteskole 
ferdigstilles i sykehusets 
søndre del.
 

TEK25 
Tek25 krever større grad av 
sirkularitet enn TEK17.

LAGRING AV STØRRE 
ELEMENTER
Bygningselementer som 
er for store for å lagres i 
transformasjonshuset, og som 
ikke skal gjenbrukes med én 
gang lagres på parkeringsplass 
øst for sykehuset.  

SYKEHUS DEMONTERES
Deler av sykehuset 
demonteres. Elementer som 
kan gjenbrukes direkte fraktes 
til nærliggende tomter for bruk. 
Andre bygningsdeles fraktes til 
transformasjonshuset. 

FUNDAMENTER LEGGES
Dekkeelementer fra 
sentralblokka legges i ringmur 
til åpne boligkvartaler. 

SYKEHUSET 
Demontering av sykehus 
ferdigstilles. Oppbygging 
starter. Leiligheter kan 
bygges og innredes av 
beboere.

Foto (f.v): DeFlat Kleiburg og 
Grundbau und Siedler.

SEKSJONERING OG SALG AV 
TOMTER PÅ SYKEHUS SØR 
OMRÅDET
Kvartalsstruktur gjør seg 
raskt synlig med veinett, 
fundamenter og noe 
terrengbearbeiding

VEI/FREMKOMMELIGHET
Gateløpet Andreas Thunes 
gate til Heyerdahls gate 
forlenges, og ny gate mellom  
Wildhagens vei og Hauges 
gate opprettes 

DESENTRALISERTE 
ENERGISYSTEMER II
De første desentraliserte 
energiforsyningssystemer 
introduseres på områdenivå.

MOBILITETSSENTER

Det første mobilitetssenteret 
anlegges nord for 
transformasjonshuset. 
Mobilitetssenteret inneholder 
bilkollektiv, elsykkel-kollektiv, 
utlån av traller og servicepunkt. 

LEKEPLASS/SKOLEGÅRD
Lekeplass/skolegård ferdig-
stilles på østsiden av sentral-
blokka.

BRAGERNES SKOLE ÅPNES“KANTINA” ÅPNER
Sykehuskantina åpner i ny 
drakt. Skolekantine på dagtid 
og åpne arrangementskvelder 
en gang i uka. 

På sikt nabolagsdrevet café på 
kveldstid. 

SYKKELBRUK
De første nyinnflyttede 
innbyggerne i området 
velger å bruke sykkelen som 
hovedtransport på korte 
turer, fordi byrommene er 
designet med omtanke for 
sykkeltrafikkens komfort 
og beleilighet. Disse 
tankene gjenspeiles også 
i infrastrukturen inn mot 
sentrum.

KURS PÅ 
TRANSFORMASJONSHUSET
Det holdes kurs i blant annet 
møbelsnekring og bygging av 
lettvegger på Fellesverkstedet 
på Transformasjonshuset. 

SYKKELVOGNER 
Bane NOR introduserer 
Sykkelvogner på strekningen 
mellom Drammen og Oslo, 
så innbyggerne i stadig mer 
sykkelvennlige regionsbyer kan 
pendle mens de gjennomfører 
første og siste etappe (1-3 km) 
på egen sykkel. 
 
Foto: sykkelvogn i Danmark

VÆRSKJERMING FOR 
SYKLISTER
Det bygges letak og strukturer 
for værskjerming på steder 
syklister stopper. For eksempel 
mens de venter ved veikryss.

4.
Kartlegging av bygninger 

for gjenbruk - Sentralblokken

DET ER TRE HOVEDFORMER FOR GJENBRUK AV BYGGEMATERIALER:

1:1 GJENBRUK
Man kan bruke materialer eller et produkt, som et vindu, fra et prosjekt i et nytt 
prosjekt. Produktet forandrer hverken form eller nytteverdi og gjør samme ”job-
ben” på det nye stedet man setter det. Dette kan gjøres for konstruksjonssystemer, 
og byggdeler - og er meget vanlig i form av interiør (møbler, ovner etc.). 
Dersom man skal kunne arbeide med dette i større skala trenger man et sted å 
mellomlagre produkter, slik at man kan bruke det i prosjekter. Vi har foreslått et 
transformasjonshus med store areler for lagring plassert ved siden av sykehuset 
og et midlertidig gjenbrukshus for undervisning og info plassert i Haugesgate.

UPCYCLING
Man tar et materiale eller et produkt og bearbeider det, slik at man gjennom 
prosessen gir produktet en høyere verdi. Vanligvis er dette avfallsprodukter som 
man bearbeider og gjør om til et byggemateriale. Det er i dag vanlig å lage slike 
produkter og et godt eksempel er treplater laget av treflis som limes sammen og 
brukes som gulv eller plater. 
Gjenbrukshuset får i dette perspektivet en viktig oppgave. Det nye nabolaget kan 
veiledes og samvirke til å utarbeide nye produkter og materialer fra riveprosessen 
i området.

DOWNCYCLING 
Hvis man har et produkt eller et materiale med en gitt verdi, og man ødelegger 
dette og skaper et produkt med lavere verdi, kalles det downcycling. Dette kan 
eksempelvis være betong som knuses og brukes som fyllmasse i veifyllinger og i 
landskapsgrep. Dette er den laveste verdien av gjenbruk, siden det produktet man 
ender opp med er av lavere verdi (både økonomisk og bruksmessig).

Vi har foreslått å demontere alle bygg en ikke ønsker å beholde slik at vi kan gjenbruke materialene andre 
steder i prosjektet. Vi har derfor identifisert materialer vi kan ta vare på, fra de ulike byggene vi tenker skal 
demonteres/rives. Vi har forsøkt å beholde materialer i høyest mulig gjenbrukskategori for å optimalisere 
muligheter for ny bruk.

Våre anslag i parallelloppdraget baserer seg på utvendige vurderinger etter bil-
der, samt befaring og detaljerte tegninger fra selve sykehuset - og må vurderes 
med stor grad av usikkerhet. Vi har gått gjennom alle bygg som foreslås til de-
montering og gjort overslag over hvilke materialer som kan være tilgjengelig. 
Materialer er brukt for å realisere de nye strukturene i prosjektet, og resterende 
materialer er tenkt som tilgjengelige byggematerialer i Transformasjonshuset. 

Et av de ”åpne kvartalene” bruker eksempelvis konstruksjonselementer fra 2 eta-
sjer fra sentralblokken. Avhengig av utforming brukes fasadeelementer og vin-
duer.  

Enkeltblad innomhus
Per etg 3-14: 154
Total: 1979
Dimensjoner 100x210cm

Vask
Per etg 3-14: 39
Total: 500
Dimensjoner: 40x42,5cm

Aksonimetrisk oversikt over elementer per etasje i SentralblokkenFoto av sentralblokken (Foto: Drammen kommune)

Toalett
Per etg 3-14: 24
Total: 31
Dimensjoner: 34,5x50,2cm

Fender - svartlakkert repatex
Per etg 3-14: 224
Total: 2688
Dimensjoner: 100x40cm

Fender - rødlakkert repatex
Per etg 3-14: 224
Total: 2688
Dimensjoner: 100x20cm

Håndløper svartlakkert
Per etg 3-14: 16
Total: 224
Dimensjoner: 5x180cm

Plasstøpt betongdekke
Per etg 3-14: 17
Total: 187
Dimensjoner: 620x375cm

Betongkjerner trapp/heis
Per etg 3-14: 9
Total: 99
Dimensjoner:270lm, 363cm h

Plasstøpt betong bæring
Per etg 3-14: 46
Total: 506
Dimensjoner:175x190cm

Fasadeelement betong
Per etg 3-14: 36
Total: 396
Dimensjoner:360x380cm

Fasadeelement betong
Per etg 3-14: 46
Total: 506
Dimensjoner:200x190cm

Fasadeelement betong
Per etg 3-14: 22
Total: 242
Dimensjoner:88x380cm

Plasstøpt betong bæring
Per etg 3-14: 20
Total: 220
Dimensjoner:248x380cm

Plasstøpt betongsøyle
Per etg 3-14: 20
Total: 220
Dimensjoner:50x50x363cm

Plasstøpt betongsøyle
Per etg 3-14: 22
Total: 242
Dimensjoner:50x610x380cm

To-lags vinduer
Per etg 3-14: 44
Total: 484
Dimensjoner: 170x190cm

Plasstøpt betongtrappuer
Per etg 3-14: 8
Total: 88
Passer til 3,8m etg høyde 

Plasstøpt betongdekke
Per etg 3-14: 48
Total: 528
Dimensjoner: 375x1000cm

Dobbeltblad innomhus
Per etg 3-14: 10
Total: 134
Dimensjoner 220x210cm

Skyvedør glass, utomhus
1. etg: 2
Total: 2
Dimensjoner: 320x210 cm

Ekspedisjonsluke
Per etg 3-14: 2
Total: 28
Dimensjoner: 160x140cm

Curtain wall
1. etg: 22
Total: 22
Dimensjoner: 370x90cm

Personheis
Antall per etg: -
Total: 10
Dimensjoner: 200x300cm

Auditoriumstoler
2 etg: 134
Total: 134
Dimensjoner: 45x55cm

Auditoriumstoler
Per etg 3-14: 175
Total: 2100
Dimensjoner: 220x100cm

Rekkverk rødlakkert stål
Per etg 3-14: 18
Total: 252
Dimensjoner: 120x60cm

Nettinggjerde med stolper
Per etg 3-14: 6
Total: 84
Dimensjoner: 236x260cm

Pergola / Grillhytte
1 etg: 6: 6
Total: 6
Dimensjoner: 400x400cm

Vi bygger slik at det dannes 
hele kvarta og dermed 

skjermete gårdsrom for lek og 
naboskap

Vi tillater mindre infill og 
tilpasninger i eksisterende 
bebyggelse i alle kvartal 

Vi bygger eller transformerer eksisterende hus for å eta-
blere kvartalshus i alle kvartal. Kvartalshuset inneholder 

vasker og fellesrom.  Verksteder finnes i Transforma-
sjonshuset. 

Vi danner nye kvartaler med store, 
grønne gårdsrom og gangvei gjennom 

som er offentlig tilgjengelig. Forste etasje 
inneholder kvartalshus 

Vi utvikler sirkulære bygg i samme skala som 
nabolaget rundt med mulighet for beboerplan-

legging og endirng over tid. 

Vi transformerer over tid eksisterende hus til å inneholde tilsvarende knap-
pe boliger som de nye infill husene. En bolig med 30m2 grunnflate og tre 

etasjer betryr likevel 90m2 boareal - nok for de fleste familier. 

Vi endrer reguleringsplanene slik at det kun er mulig å 
bygge hus med grunnflate på rundt 30m2. Det betyr 
rimelige, små boliger med stor frihet i utforming. 

Kafe

Utvidet rampe for servering

Fellesverksted Byggebibliotek 
og utlån

Lager gjenbruks-
materialer

Et regionalt kompetansesenter og varehus for 
gjenbruk.
Transformasjonshuset er sykehusets gamle forsyningssentral, lager og fellesvaskeri. 
I takt med innflyttingen til området skal huset være til til nytte for innbyggerne, 
knyttet tett opp til rivings- og byggeprosessene.   Transformasjonshuset er 
en møteplass for sirkulære løsninger i både stor og liten skala. Arealene har 
eksisterende god infrastruktur med god innkjøring og stor plass til håndtering 
av bygningselementer og materialer. Det etableres et fellesverksted med 
maskiner for trebearbeiding, CNC-produksjon, trykk og bearbeiding av metall. I 
tilknytning til dette lages et mindre verksted for å nyttiggjøre seg av overskuddet 
fra flytteprosesser for å redesigne, reparere og pusse opp.

En del av Transformasjonshuset er et brukerstyrt grendehus med kafé som 
virker som et multifunksjonelt møtested for alle i nærområdet. Det bygges et 
par forskjellige rom for utlån og utleie til alle typer møter og arrangementer. 
Grendehuset/kaféen skal også stimulere til gjenbruk som et sted for markeder, 
kursing, reparasjon, inspirasjon og sosialisering. I takt med utvikling av 
beboerbruk legges det opp til at deler av lokalene får serveringsbevilning basert 
på lokalt medeierskap og folkefinansiering. Både 2 og 3 etasje er lager for 
byggematerialer
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7.
Ny bruk av sentralblokken

Vi har vurdert tre ulike strategier for bevaring og transformasjon av høyblokken 
på sykehuset. Det er store konstruktive svakheter i bygget i dag, og man kan 
ikke transformere blokken direkte uten å understøtte bygget, eller fjerne etasjer 
(helst begge deler). Dersom man river blokken pulveriseres betongen, og man 
kan kun downcycle den til fyllmasse. Vi foreslår, uavhengig av valgt scenario for 
høyblokken, å demontere bygget. På denne måten bevares betongen med sine 
konstruktive og økonomiske egenskaper. 

8.
Gjenbruk av elementer fra 

sentralblokken for å skape åpne 
kvartaler for trinnvis utvikling

ELVEFESTIVALEN
Musikkfestivalen 
“Elvefestivalen” avholdes på 
sykehusområdet.  

2025

TRANSFORMASJONSHUS
Transformasjonshus opprettes 
i Dronninggata 28 (tidligere 
brystdiagnostisk senter). Her vil 
det være fellesverksted, kafé, 
byggebibliotek og lagring av 
materialer fra sykehuset. 

INNHØSTING 
5 år etter dyrking av frukttrær 
vil det være klart for første 
innhøsting som det monner 
litt av. Nok frukt til å ha i 
matpakka, og en og annen 
eplekake.  

UNDERGANG FJERNES
Undergang mellom park og 
sykehuset fjernes. 

FERDIGSTILLING AV 
BEKKEÅPNING OG TURSTI

 

ORCHIDARIUM BYGGES OG 
ÅPNES 
Orchidarium med planteskole 
ferdigstilles i sykehusets 
søndre del.
 

TEK25 
Tek25 krever større grad av 
sirkularitet enn TEK17.

LAGRING AV STØRRE 
ELEMENTER
Bygningselementer som 
er for store for å lagres i 
transformasjonshuset, og som 
ikke skal gjenbrukes med én 
gang lagres på parkeringsplass 
øst for sykehuset.  

SYKEHUS DEMONTERES
Deler av sykehuset 
demonteres. Elementer som 
kan gjenbrukes direkte fraktes 
til nærliggende tomter for bruk. 
Andre bygningsdeles fraktes til 
transformasjonshuset. 

FUNDAMENTER LEGGES
Dekkeelementer fra 
sentralblokka legges i ringmur 
til åpne boligkvartaler. 

SYKEHUSET 
Demontering av sykehus 
ferdigstilles. Oppbygging 
starter. Leiligheter kan 
bygges og innredes av 
beboere.

Foto (f.v): DeFlat Kleiburg og 
Grundbau und Siedler.

SEKSJONERING OG SALG AV 
TOMTER PÅ SYKEHUS SØR 
OMRÅDET
Kvartalsstruktur gjør seg 
raskt synlig med veinett, 
fundamenter og noe 
terrengbearbeiding

VEI/FREMKOMMELIGHET
Gateløpet Andreas Thunes 
gate til Heyerdahls gate 
forlenges, og ny gate mellom  
Wildhagens vei og Hauges 
gate opprettes 

DESENTRALISERTE 
ENERGISYSTEMER II
De første desentraliserte 
energiforsyningssystemer 
introduseres på områdenivå.

MOBILITETSSENTER

Det første mobilitetssenteret 
anlegges nord for 
transformasjonshuset. 
Mobilitetssenteret inneholder 
bilkollektiv, elsykkel-kollektiv, 
utlån av traller og servicepunkt. 

LEKEPLASS/SKOLEGÅRD
Lekeplass/skolegård ferdig-
stilles på østsiden av sentral-
blokka.

BRAGERNES SKOLE ÅPNES“KANTINA” ÅPNER
Sykehuskantina åpner i ny 
drakt. Skolekantine på dagtid 
og åpne arrangementskvelder 
en gang i uka. 

På sikt nabolagsdrevet café på 
kveldstid. 

SYKKELBRUK
De første nyinnflyttede 
innbyggerne i området 
velger å bruke sykkelen som 
hovedtransport på korte 
turer, fordi byrommene er 
designet med omtanke for 
sykkeltrafikkens komfort 
og beleilighet. Disse 
tankene gjenspeiles også 
i infrastrukturen inn mot 
sentrum.

KURS PÅ 
TRANSFORMASJONSHUSET
Det holdes kurs i blant annet 
møbelsnekring og bygging av 
lettvegger på Fellesverkstedet 
på Transformasjonshuset. 

SYKKELVOGNER 
Bane NOR introduserer 
Sykkelvogner på strekningen 
mellom Drammen og Oslo, 
så innbyggerne i stadig mer 
sykkelvennlige regionsbyer kan 
pendle mens de gjennomfører 
første og siste etappe (1-3 km) 
på egen sykkel. 
 
Foto: sykkelvogn i Danmark

VÆRSKJERMING FOR 
SYKLISTER
Det bygges letak og strukturer 
for værskjerming på steder 
syklister stopper. For eksempel 
mens de venter ved veikryss.

2030

OVERDEKKEDE SYKKELVEIER 
Et komplett nettverk av 
overdekkede sykkelveier 
fullføres. etter modell fra broer 
og adkomstramper i varme 
klimaer, bare at de er designet 
for å samle solenergi og slippe 
til lys til syklistene nedenfor. 
 
Foto: overdekt bro i Brisbane, 
Australia

TRANSFORMASJONSHUS
Transformasjonshus åpner ny 
avdeling med nabobytting og 
hylleleie.  
 
Referanser: 
117 ting, Randers, Danmark
Loppis Lounge, Malmø, Sverige

PLANTEBYTTEDAG PÅ 
TRANSFORMASJONSHUSET
Beboere og drammensere 
deltar på plantebyttedag på 
transformasjonshuset. Det 
byttes planter, selvkompostert 
jord og stiklinger.

Foto: Vårtreff i Botanisk Hage 
i Oslo

OVERVINTRING
De første dagsvermerne, 
acroglossum stellatarum, 
overvintrer i Drammen.

SLØYD
Fellesverkstedet lånes 
av Bragernes skole til 
sløydundervisning enkelte tider 
i uken. 

TRANSFORMASJONSHUS
Transformsjonshuset åpner 
midlertidig avdeling for 
hensetting/bytting av møbler i 
forbindelse med ferdigstilling 
og innflytting  i sentralblokka.

TRANSFORMASJONSHUS
Transformasjonshus for 
byggematerialer endres 
over tid til å bli en selvdrevet 
omrbuksstasjon og 
nabolagshus/grendahus. 

SISTE LEILIGHET I 
SENTRALBLOKKA 
FERDIGSTILLES AV BEBOER

UTVIKLING AV 
ØSTSIDEN AV SYKEHUSET
Tomten øst for sykehuset 
utvikles til småhusområde som 
en forlengelse av det engelske 
kvartal, med mobilitetspunkt. 
 
Tildligere prøvemottak, avd for 
patologi og kapell bygges på 
og transformeres til bolig. 

TRANSFORMASJON
 SØRBYLØKKA
Sørbylokka barnehage 
(Heyerdahls gate 9) flytter 
midlertidig til området ved 
fylkeshuset. 

UTVIKLING AV 
BENSINSTASJONTOMTA
Bensinstasjonen rives og det 
etableres bolig med næring.

Foto: bensinstasjonen i Hauges 
gate

INNHØSTING FRUKT/EPLER
10-15 år etter planting; 
trærne begynner å bli store, 
grøden blir også større. Nå 
begynner det også å monne i 
volum. Det er nok til å invitere 
nabolaget på fellesaktiviteter 
som eplepressing og dele 
overskuddet. 

OPPRETTELSE AV BEBOER-
STYRER
Opprettelse av beboerstyrer i 
kvartalene.

UTBYGGING AV 
FYLKESHUSTOMTA 
FERDIGSTILLES

BOFELLESKAP SOM NY 
STANDARD
Antallet bofellesskap som 
bygges økes i omfang. 
Bevissthet rundt forbruk 
og ønske om å skape gode 
nabolag gjør at flere ønsker 
å dele flere funksjoner enn 
tidligere. 

VANN- OG 
AVLØPSHÅNDTERING
Alle bygg må fange opp vann, 
og rense grå/svart vann til eget 
forbruk og før utslipp på nett.

RETURORDNING FOR 
BYGGEMATERIALER 
Det opprettes returordning for 
byggematerialer.

«AVFALL» EKSISTERER IKKE
Matrester går til 
kompostproduskjon i 
bygget, plast løses opp i 
vann, papir dekomposteres, 
metall og tekstiler leveres 
til lokale gjenbruks/ 
reperasjonsstasjoner.

BYGDETUNET - KUNNSKAPS-
FORMIDLING
2040 – tidsreise til 1980 
• Kunnskap/håndtverk: å sy om 
klær, å sy dukkeklær, å bygge 
lego

NÆRINGSLOKALER 
Økt etterspørsel etter 
smånæringslokaler. Beboere 
i Hauges gate 84, 86 og 88 
beslutter å leie ut enkelte 
av smålokalene i 1. etasje. 
Inntektene sørger for 
oppgradering av utearealer. 

FERDIGSTILLING AV ÅPNE 
KVARTALER 

Sykehuset beholder sin plass som identitetsbærer i området - og blir selve tegnet på den nye, åpne og inkluderende modellen for områdeutvikling. Bildet over viser det nyetablerte grøntdraget fra elven til fjellet. De urbane kvalitetene blander 
seg med de biologiske kvalitetene i området og gir en bedre helhet. De åpne strukturene i kvartalene og sykehusblokken muliggjør sosial boligbygging, skaper møteplasser og en inkluderende utvikling. Flere andre bevarte bygg virker som na-
bolagshus, en pizza-restaurant og møteplasser. Alternativ 1 - demontere høyblokken og bevare byggets tre nederste etasjer for bruk til en ny skole.

Alternativ 2: demontere høyblokken og bevare byggets tre nederste etasjer for bruk til ny skole, samt å bygge en ny 
boliglamell vest for eksisterende bygningsvolum

Alternativ 3 - demontere byggets fire øverste etasjer, etablere ny skole i byggets tre nederste etasjer, skjære ut betong 
av resterende høyblokk, men bevare et selvbærende gridsystem i betong, som kan brukes som åpen struktur.

Vi har valgt å vise alternativ 3 som vårt foretrukne. Sykehuset beholder i dette 
alternativet sin identitet som høyhuset i området, samtidig som strukturen i seg 
selv muliggjør den ønskede boligprosessen. Her kan ulike boligbyggere kjøpe seg 
deler av ”gridet” og bygge ut sine egne enheter. Bygget kan tilby sosiale funksjo-
ner, grønne områder, lys og luft, og vil bli selve tegnet på ZEN nabolaget.

Etg 12-14 rives for å stabilisere byggetDagens situasjon - 14 etg. Fasadesystemet er repetativt og kan enkelt 
deles opp i et grid

Fasaden betongsages til et minimums-
system av søyler og dragere gjenstår

Beboere kan flytte inn og bygge i eget tempo

Kartleggingen av gjenbruksmaterialer fra sentralblokken gir et eksempel på po-
tensialet i å basere den fremtidige utviklingen av sykehusområdet på disse ma-
terialene. Vi har kartlagt både omfanget av oppsagd betongkonstruksjon, hvor 
betongens lasthistorikk - vertikale elementer kan gjenbrukes vertikalt, horisontale 
kan brukes horisontalt - avgjør hvilken ny bruk de får. Også utenpåhengte be-
tongelementer kan brukes og i illustrasjonen til venstre og under punkt 7 består 
kledningen som vises av disse elementene. 

Hvert av de åpne kvartalene benytter konstruksjonselementer fra 2 etasjer fra to 
etasjer i sentralblokken - de øvrige kvartalene planlegges på samme måte med 
gjenbrukt kontruksjonsmaterialer fra andre steder i planområdet. Først bygges 
det en ringmur med knust betong fra overflødige elementer som tilsetning, deret-
ter plasseres utskårne elementer som vist på diagram 2 under. Oppå dette bruker 
vi både vertikale og horisontale betongelementer til konstruksjonen og sjakter, 
trappe- og heiskjerner. Med utgangspunkt i denne åpne konstruksjonen foreslår 

vi to utbyggingsmodeller med utgangspunkt i tilgangsmodellene under punkt 9: 

• Mindre tomter i kvartalene utviklet av små utbyggere. Dette kan være 10-20 
familier som går sammen i en juridisk form og ansetter arkitekt som leder 
prosjektet, kalt byggfellesskap, eller det kan være små stiftelser som Betanien 
som utviklet førstehjemsboligene på Furuset. 

• En kommunal utbygger utvikler første byggetrinn som er de åpne konstruk-
sjonene og formidler areal til selvbyggere og andre som vil bygge leiligheter,. 
Dette kan være lagt opp som en boligutstilling og ha element av undervisning 
i deg. Under byggingen av eksperimentboligene på Svartlamon var byggingen 
av felleshuset sammen med en byggmester et viktig utgangspunkt. 

Det overflødige materialet oppbevares i Transformasjonshuset for bruk andre 
steder eller ved ombygging og videreutvikling av de åpne kvartalene. Over tid vil 
Transformasjonshuset også ta imot byggematerialer i retur for videreformidling

 

1. Ringmur støpes basert på dimensjonene til de utskårne 
dekkene fra sentralblokken. Det benyttes betong med stor 
grad av tilsats fra knuste elementer fra sentralblokken. 

Illustrasjon som viser et åpent kvartal under utvikling. Fellesrommene i første etasje utvikles i tidlig fase. Her finnes vaskeri 
og fellesrom men også gjennomgang til trapp- og heiskjerner og byrommene rundt. Kvartalene utvikles dynamisk. Over 
tid kan det godt finnes noen hull som bygges igjen etterhvert. Dette må løses bygningsfysisk. 

2. Dekker fra sentralblokken (se kartlegging av elementer 
punkt 4) legges inn i en ringmur. Det planlegges for frem-
tidige sjakter for vann, avløp og el enten som punkter eller 
som en midtgående kulvert.  

3. Over tid konstrueres åpne konstruksjoner av de utskår-
ne betongelementene enten av en enkelt utbygger eller 
av forskjellige utbyggere som ser muligheten i rimelig og 
klimavennlig byggemetode. Sjakter til føringer, trapp og 
heis etableres og planleggingen av leilighetsinndeling 
kan begynne sammen med de fremtidige beboerne. Se 
bilder av lignende prosjekter i tidslinjen  

4. Som i illustrasjonen over og under punkt 7 viser vi hvor-
dan fasadeelementene fra sentralblokken også kan be-
nyttes som kledning i de nye kvartalene. Et kvartal som 
vist over består av elementene fra to etasjer av sentral-
blokken.   

5. Fragmenterte kvartaler. de åpne kvartalene bygges 
ut over tid og basert på tilgang til gjenbruksmaterialer. 
Byggmetoden muliggjør også stor endring så en kan se 
for seg både vekst og reduksjon. Det vil også i fremtiden 
være behov for gode returordninger på byggematerialer.    

6. Fullstendige kvartaler men med offentlig tilgang gjen-
nom. 

Alternative fremtidsbilder
I hovedsak bygging på kommunale og o�ent-
lige tomter. Min. utnyttelse?

Alternative fremtidsbilder
Bygging på kommunale og private tomter
Max utnyttelse

Vi har tegnet kvartaler med åpne konstruksjoner basert på gjenbrukte betongelementer fra sentralblokken. 
De åpne konstruksjonene er en forberedelse for en sirkulær fremtid hvor et bygg skal kunne endres over tid. 
Det vil ikke lenger være ønskelig eller mulig å rive et bygg på grunn av at det eksempelvis ikke lenger til-
fredsstiller tekniske krav.  Her skal alle elementer kunne byttes ut - også leilighetene. 

Systemet tillater enheter i alle størrelser og variasjoner 
over flere plan



TI STEG MOT ET NULLUTSLIPPSNABOLAG BRAGERNES SYKEHUSOMRÅDE

SIDE 5 AV 6

ØKOLOGISKE SAMMENHENGER PÅ BRAGERNES
Vi har gått fram med kartlegging i felt, innhenting av informasjon fra databaser 
på nett, og detaljert analyse med utgangspunkt i enkeltarters levemiljøkrav og 
hvilke økologiske sammenhenger hver av dem står i.
Mange tusen artsobservasjoner og flere sårbare naturtyper fra nærområdet har 
blitt analysert. Den mest interessante naturen i området består av rik edelløv-
skog, store gamle trær med sprekkebark og hulrom, kalkrike og sørvendte berg, 
og våtmarksmiljø knyttet til elva og elvedeltaet.
En rekke arter er oppførte på rødlista over sårbare arter i Norge. Tre arter er 
sterkt truede, blant annet vipe Vanellus vanellus og rød skogfrue Cephalanthera 
rubra. Seks fugler og fire blomsterplanter er listet som sårbare på lista, og elleve 
fugler og fem blomsterplanter er nær trua på lista, i likhet med sommerfuglen 
kløverblåvinge Glaucopsyche alexis.
Tre hundre arter ble valgt ut for videre behandling i vårt forslag for blågrønn 
struktur, der økologiske sammenhenger til vertsplanter, fødeplanter, skjul og 
overvintring er forankret i lokal forekomst og gjennomførbare tiltak. Dette be-
tinger at hele vår planteliste og alle våre føringer for grøntstrukturens utforming 
blir tatt til følge.

DAGSVERMEREN 
Dagsvermeren Macroglossum stellatarum er egentlig en type møll, og det eneste 
dagaktive medlemmet av Tussmørkesvermerne. Den har en sørlig utbredelse i 
Europa, men drar nordover som en trekkfugl hver vår. Den har flere ganger blitt 
observert i Drammensområdet, også på Bragernes. Den klarer å formere seg hos 

10. 
Landskapsøkologi

Etter hundre års byutvikling har Bragernes blitt et dårligere leveområde for planter og dyr. Hele området 
har kalk i grunnen og beliggenheten er klimatisk gunstig, i tillegg er det spillvarme og føderessurser i urbane 
miljø, slik at potensialet for biologisk mangfold er stort. Ved å gjøre Bragernes om til et blågrønt bånd mel-
lom elva og berget, der elementer fra lokale naturtyper tilfredstiller levemiljøkravene til flest mulig arter, vil 
vi lage en møteplass for mangfoldet.
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myske. Larven kan bare vokse opp på denne plantegruppen.
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Eplerose og hagtornsvermer

Hagtornsvermer Aporia crataegi er en nydelig, hvit sommerfugl med kullsvart, kontras -

i rosefamilien, slik som hagtorn, røgn, asal og roser, fordi larvene vokser opp på slike 
planter. Hagtornsommerfugl var Winston Churchills yndlingssommerfugl, han prøvde 

rosenvann.

og trær i rosefamilien. Den mest interessante delen av livvssyklusen er som larve; den 
voksne hunnen legger eggene sine i hulrom i sanden der sandbier har lagt egg med et 

seg larvene fra sandbien.
Fem arter sandbier er registrert fra Bragernes; hagesandbie Andrena haemorr -
hoa, lundsandbie A. subopaca, parksandbie A. helvola, praktsandbie A. cineraria, og 
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sembrafuru nøttekråke
Pinus cembra

eplerose 
Rosa rubiginosa

hagesandbie 
Andrena haemorrhoa

parksandbie 

humle�ue

Andrena helvola
lundsandbie 

Andrena subbopaca

Nucifraga caryocatactes  Bombylius major 
hassel 

Corylus avellana
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Lophophanes cristatus
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Apus apus

trepiplerke
Anthus trivialis

vendehals
Jynx torquilla

hagtornsvermer 
Aporia crataegi 

2030

OVERDEKKEDE SYKKELVEIER 
Et komplett nettverk av 
overdekkede sykkelveier 
fullføres. etter modell fra broer 
og adkomstramper i varme 
klimaer, bare at de er designet 
for å samle solenergi og slippe 
til lys til syklistene nedenfor. 
 
Foto: overdekt bro i Brisbane, 
Australia

TRANSFORMASJONSHUS
Transformasjonshus åpner ny 
avdeling med nabobytting og 
hylleleie.  
 
Referanser: 
117 ting, Randers, Danmark
Loppis Lounge, Malmø, Sverige

PLANTEBYTTEDAG PÅ 
TRANSFORMASJONSHUSET
Beboere og drammensere 
deltar på plantebyttedag på 
transformasjonshuset. Det 
byttes planter, selvkompostert 
jord og stiklinger.

Foto: Vårtreff i Botanisk Hage 
i Oslo

OVERVINTRING
De første dagsvermerne, 
acroglossum stellatarum, 
overvintrer i Drammen.

SLØYD
Fellesverkstedet lånes 
av Bragernes skole til 
sløydundervisning enkelte tider 
i uken. 

TRANSFORMASJONSHUS
Transformsjonshuset åpner 
midlertidig avdeling for 
hensetting/bytting av møbler i 
forbindelse med ferdigstilling 
og innflytting  i sentralblokka.

TRANSFORMASJONSHUS
Transformasjonshus for 
byggematerialer endres 
over tid til å bli en selvdrevet 
omrbuksstasjon og 
nabolagshus/grendahus. 

SISTE LEILIGHET I 
SENTRALBLOKKA 
FERDIGSTILLES AV BEBOER

UTVIKLING AV 
ØSTSIDEN AV SYKEHUSET
Tomten øst for sykehuset 
utvikles til småhusområde som 
en forlengelse av det engelske 
kvartal, med mobilitetspunkt. 
 
Tildligere prøvemottak, avd for 
patologi og kapell bygges på 
og transformeres til bolig. 

TRANSFORMASJON
 SØRBYLØKKA
Sørbylokka barnehage 
(Heyerdahls gate 9) flytter 
midlertidig til området ved 
fylkeshuset. 

UTVIKLING AV 
BENSINSTASJONTOMTA
Bensinstasjonen rives og det 
etableres bolig med næring.

Foto: bensinstasjonen i Hauges 
gate

INNHØSTING FRUKT/EPLER
10-15 år etter planting; 
trærne begynner å bli store, 
grøden blir også større. Nå 
begynner det også å monne i 
volum. Det er nok til å invitere 
nabolaget på fellesaktiviteter 
som eplepressing og dele 
overskuddet. 

OPPRETTELSE AV BEBOER-
STYRER
Opprettelse av beboerstyrer i 
kvartalene.

UTBYGGING AV 
FYLKESHUSTOMTA 
FERDIGSTILLES

BOFELLESKAP SOM NY 
STANDARD
Antallet bofellesskap som 
bygges økes i omfang. 
Bevissthet rundt forbruk 
og ønske om å skape gode 
nabolag gjør at flere ønsker 
å dele flere funksjoner enn 
tidligere. 

VANN- OG 
AVLØPSHÅNDTERING
Alle bygg må fange opp vann, 
og rense grå/svart vann til eget 
forbruk og før utslipp på nett.

RETURORDNING FOR 
BYGGEMATERIALER 
Det opprettes returordning for 
byggematerialer.

«AVFALL» EKSISTERER IKKE
Matrester går til 
kompostproduskjon i 
bygget, plast løses opp i 
vann, papir dekomposteres, 
metall og tekstiler leveres 
til lokale gjenbruks/ 
reperasjonsstasjoner.

BYGDETUNET - KUNNSKAPS-
FORMIDLING
2040 – tidsreise til 1980 
• Kunnskap/håndtverk: å sy om 
klær, å sy dukkeklær, å bygge 
lego

NÆRINGSLOKALER 
Økt etterspørsel etter 
smånæringslokaler. Beboere 
i Hauges gate 84, 86 og 88 
beslutter å leie ut enkelte 
av smålokalene i 1. etasje. 
Inntektene sørger for 
oppgradering av utearealer. 

FERDIGSTILLING AV ÅPNE 
KVARTALER 

2050

“KANTINA”  UTVIKLES
Kantina utvikles til å bli nabo-
lagsdrevet på kveldstid, med 
arrangementer og nabolag-
smiddager fra mandag til 
fredag. 

Foto: Felleskjøkken i Lange 
Eng, boliger i Danmark. 

NÆRINGSBYGGENE 
MELLOM HAUGES GATE 
OG ROSENKRANTZGATA 
FERDIGSTILLES

PARKERINGSHUS TRANS-
FORMERES TIL BOLIG

CAFÉ/RESTAURANT
Det åpnes café i Andreas 
Thunes gate 15. 

DESENTRALISERTE ENER-
GIFORSYNINGSSYSTEMER 
SOM ER NY STANDARD

NYE ARBEIDSPLASSER 
Trærne er på sitt mest 
produktive etter 25 år. Et 
par mindre bedrifter har 
etablert seg som lager 
lokale produkter. Lokale 
gründere kan kombinere 
etnisk matkultur med 
ureiste råvarer, kanskje får 
vi eplechutney som også 
inneholder ville urter høstet 

ARBEIDSLOKALER 
Matproduksjon i området øker 
i omfang. Enkelte leiligheter 
i 1. etasje transformeres til 
arbeidslokaler i forbindelse 
med produksjonen. 

i skogene som omkranser 
byen og balkongdyrkede 
milde chilier. Naboer vil også 
utforske bruken av det enorme 
fruktoverskuddet til andre 
produkter og det vil blandes 
med den internasjonale 
matkulturen i Drammen. 

Foto: eplejuice fra Epleslang

BOFELLESSKAP
Enkelte leiligheter slås sammen 
og gjøres om til bofellesskap. 

DIGITALISERING
Manuelt arbeide digitaliseres/ 
automatiseres dvs flere jobber 
mindre og hjemmefra eller fra 
work-hubs.  
 
Opprettelse av arbeidsstuer i 
bebyggelsen

SELVFORSYNING 
Alle bygg (nye og eksisterende) 
må sørge for egen produskjon 
av vann, mat og energi (lukket 
prosess).

GENERASJONSSKIFTE
Et generasjonsskifte i de 
åpne kvartalene gjør at flere 
leiligheter bygges om. I tillegg 
til normalt vedlikehold deles 
noen leilighet opp, og andre 
slåes sammen for å tilpasse 
nye behov. 

oss, men det er vanskelig for arten å overleve vinteren her nord, men med 
et varmere klima og urban varme, kan den kanskje klare det i fremtiden. 
Dagsvermere legger egg på urter i maurefamilien, slik som kvitmaure, gul-
maure og myske. Larven kan bare vokse opp på denne plantegruppen. De 
voksne dagsvermerne kryper ut av en puppe som ligger gjemt blant visne 
plantedeler, og flyr ut for å ernære seg av mange slags blomster, som fioler, 
vivendel og kaprifol, syrin, mange slags blomsterplanter som er vanlige i 
parker og hager. Dagsvermer har blitt kalt Europas kolibri, fordi den har 
et så likt levevis i den voksne delen av sin livssyklus. På avstand ligner de 
litt på kolibri også.

NØTTEKRÅKE OG TRÆR MED NØTTER SOM HASSEL OG SEMBRAFURU
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes er en vakker kråkefugl som er litt større enn 
skjære. Den er observert i Bragernesområdet, og har et uvanlig krav til leveom-
rådet; den nytter hasselnøtter og pinjefrø fra sembrafuru som vinterforråd. Den 
samler inn nøtter og frø, graver dem ned, og lever på disse gjennom vinteren. I 
tillegg bruker den disse forrådene til å fore opp kyllingene sine med i hekketida.

Hassel Corylus avellana er en vanlig busk i området. Disse produserer nøtter, sli-
ke man spiser til jul, og disse holdbare og fulle av næringstoffer, slik at de egner 
seg som mat for alt dyreliv som er i stand til å åpne skallet.
Sembrafuru Pinus cembra er en furuart som finnes både sør og øst for Norge, men 
det er også sembrafuru på nedsiden av sykehustomten på Bragernes. I konglene 
på denne furua er det ikke små, vindspredde frø med vinger, slik som hos vanlig 
furu, men store, vingeløse frø. Disse er velsmakende og bedre kjent for de fleste 
som pinjekjerner.

sembrafuru 
Pinus cembra

nøttekråke 
Nucifraga caryocatactes

hassel 
Corylus avellana

EPLEROSE OG HAGTORNSVERMER
Hagtornsvermer Aporia crataegi er en nydelig, hvit sommerfugl med kullsvart, 
kontrasterende vingenett. Arten er sterkt truet på rødlista. Den er knyttet til trær 
og busker i rosefamilien, slik som hagtorn, røgn, asal og roser, fordi larvene vok-
ser opp på slike planter. Hagtornsommerfugl var Winston Churchills yndlings-
sommerfugl, han prøvde å gjeninnføre den til Storbritannia etter at den døde ut 
der, men lyktes dessverre ikke.
Eplerose Rosa rubiginosa, er en nydelig busk som har blitt anvendt i hagebruket 
i Norge lenge. Den er omtalt i Hamarkrøniken fra 1550-tallet. Den busken med 
de velduftende blomstene er nær truet på rødlista. Den har vært nyttet til parfy-
me og fremstilling av rosevann.

eplerose 
Rosa rubiginosa

hagtornsvermer 
Aporia crataegi 

HUMLEFLUE OG SANDBIER
Humleflue Bombylius major er en stor og effektiv pollinator som kamuflerer seg 
som en humle i håp om at denne fjerne slektningens evne til å stikke vil av-
skrekke fugler fra å spise den. Voksne humlefluer lever av pollen og nektar fra 
hestehov, fioler og busker og trær i rosefamilien. Den mest interessante delen 
av livvssyklusen er som larve; den voksne hunnen legger eggene sine i hulrom i 
sanden der sandbier har lagt egg med et forråd av pollen og nektar til larven når 
den klekker ut av egget. Humlefluas egg klekker raskt, fortærer hele forrådet av 
pollen og nektar, og fortsetter festen med å gnafse i seg larvene fra sandbien.
Fem arter sandbier er registrert fra Bragernes; hagesandbie Andrena haemorr-
hoa, lundsandbie A. subopaca, parksandbie A. helvola, praktsandbie A. cineraria, 
og tannsandbie A. denticulata. Disse er alle solitære bier, det vil si at de ikke har 
kolonier med arbeidere og dronning, og at de ikke har en skikkelig brodd til å 
stikke med. De er svært viktige pollinatorer, fordi de kan fly og besøke blomster 
i kaldere og dårligere vær enn honningbier. Som andre pollinerende insekter, har 
de hatt en dramatisk nedgang de siste tiårene.

hagesandbie 
Andrena haemorrhoa

parksandbie 
Andrena helvola

lundsandbie 
Andrena subbopaca

humleflue
 Bombylius major 

FUGLER FRA LAVLANDET KNYTTET TIL ELVER OG PARKER

FUGLER FRA BERGET OG BARSKOGEN

Nye boliger på offentlige tomter

Utvikling av rimelige og attraktive boligtilbud med gode muligheter for selv å påvirke bomiljø og nabolag er 
sentralt for å få til en variert demografi. Felles for alle nye boliger er at de vil være knappe boliger og basere 
seg i større grad på tilgang til fellesareal. Her er det imidlertid viktig at arealbesparelsen kommer beboerne 
til nytte. Beboerdeltakelse i planlegging skal ivareta arkitektonisk kvalitet og bomiljø såvel som medvirkning. 
Vi foreslår følgende modeller for tilgang til bolig:

9.
Boligtyper, demografi og 

tilgangsmodeller

Boligarealer per beboer var i 2012 på 46 m2, i Norge.  På Bragernes foreslås det å redusere dette tallet til 25/30 m2 per 
beboer. Som et supplement til areal i egen bohenhet foreslås det å bygge nabolagshus/bakgårdshus i alle infillkvartaler 
og nybyggområder. Nabolagshus/bakgårdshusene vil romme viktige funksjoner som felles vaskeri, gjesterom, utlån-
slokaler og oppholdsrom. Dette tilrettelegger for økt kontakt mellom naboer, og sørger for boltreplass utenfor sin 
egne private bolig, samtidig som man har alt man trenger i det daglige innenfor sine fire vegger. 

Eneboliger
Småhus
Leilighetsbygg 
Næringsbygg

Byggfellesskap
Kommunale boliger (inkl. leie til eie og  leie med 
sparing)
Annet

Eneboliger
Småhus
Leilighetsbygg 
Næringsbygg

Fordeling bygningstyper
eksisterende

Antall boenheter fordelt 
på modell

46 m2 privat 
boligareal per 
beboer

30 m2 privat 
boligareal 
per beboer 
i tillegg til et 
felleshus

Fordeling bygningstyper
forslag

+ +
LEIE TIL EIE OG LEIE MED SPARING
Leie til eie har vært en del av boligtjenesten siden 2015. Og har siden oppstart  
sørget for at flere har fått mulighet til å eie egen bolig, og gitt boligkjøperne en 
følelse av økt verdighet, trygghet og forutsigbarhet. Denne modelen vil spesielt 
ivareta unge kjøpere og vanskeligstilte. 
For modellen Leie med sparing rettet mot samme målsgruppe inngår leietagere 
en avtale med kommunen der de får mulighet til å kjøpe boligen til dagens takst 
om fem år, mot at de sparer et fast beløp i måneden.

KOMMUNALE BOLIGER
Det er ønskelig med en andel kommunale boliger men dette må etableres spredt 
i området og beboerne må sikres medvirkning i valg og eventuelt utvikling av 
botilbudet. Leietakere organiseres i representative gårdsstyrer. 

BYGGFELLESSKAP
Byggfellesskap er at man går sammen for å utvikle flere boenheter i en eller flere 
bygninger, med varierende grad av egeninnsats i selve byggingen. Dette er et 
alternativ til den både den komersielle og den kommunale boligutviklingen og 
er en av flere modeller eksempelvis Oslo Kommune ser på under utredningen av 
”den tredje boligsektor” - et boligtilbud mellom kommunale boliger og boliger 
på det åpne marked. 

Felles for alle disse modellene er at det krever en grad av kommunal subsidiering 
for å lykkes. Spesielt kan dette være sosiale tomtesalg og langtids festekontrak-
ter til ikke-kommersielle utbyggere. Langsiktighet og et fleksibelt og rimelig 
boligtilbud er da sentralt. Drammen kommune og dens innbyggere har en unik 
mulighet innenfor planområdet, da en stor andel av de nye boligmassene vil opp-
føres på kommunal eller offentlig grunn. Dette gir kommunen anledning til å 
legge gode føringer og krav – enten som byggherre, forvalter, utfester eller selger 
av tomter. 
I alle modellene skal det tilrettelegges for egeninnsats i ulik grad fra beboere. 
Dette kan bety at beboeren selv får mulighet til å bygge eget hus på infilltom-
tene, utforme egen leilighet i åpen struktur kvartalene sør for sykehuset, eller 
sammen med andre beboere gå sammen om å opprette et byggfellesskap og på 
denne måten være bidra som storskala utvikler. En slik form for boligbygging 
utenfor markedet kan føre til en reduksjon i pris på den ferdige leiligheten på 
rundt 30% sammenlignet med et tradisjonelt boligprosjekt. På denne måten kan 
vi muliggjøre at en større andel av Drammens befolkning vil kunne få bo på nye 
Bragernes og området vil oppfattes som et innovativt og fremtidsrettet nabolag.  

Innenfor planområdet er det i dag 750 innbyggere fordelt på 450 boliger. Utbyg-
gingen vi viser vil føre til en økning med 100 000 m2 bolig, og tilsvarer boliger 
for 2700 nye beboere. 

Buskerud Fylkeskommune

Nye boliger på o�entlige tomter

Drammen Barnehager kommunalt
Vestre Viken HF
Drammen kommune

Buskerud Fylkeskommune
Drammen Barnehager kommunalt 
Vestre Viken HF 
Drammen kommune 
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2050

“KANTINA”  UTVIKLES
Kantina utvikles til å bli nabo-
lagsdrevet på kveldstid, med 
arrangementer og nabolag-
smiddager fra mandag til 
fredag. 

Foto: Felleskjøkken i Lange 
Eng, boliger i Danmark. 

NÆRINGSBYGGENE 
MELLOM HAUGES GATE 
OG ROSENKRANTZGATA 
FERDIGSTILLES

PARKERINGSHUS TRANS-
FORMERES TIL BOLIG

CAFÉ/RESTAURANT
Det åpnes café i Andreas 
Thunes gate 15. 

DESENTRALISERTE ENER-
GIFORSYNINGSSYSTEMER 
SOM ER NY STANDARD

NYE ARBEIDSPLASSER 
Trærne er på sitt mest 
produktive etter 25 år. Et 
par mindre bedrifter har 
etablert seg som lager 
lokale produkter. Lokale 
gründere kan kombinere 
etnisk matkultur med 
ureiste råvarer, kanskje får 
vi eplechutney som også 
inneholder ville urter høstet 

ARBEIDSLOKALER 
Matproduksjon i området øker 
i omfang. Enkelte leiligheter 
i 1. etasje transformeres til 
arbeidslokaler i forbindelse 
med produksjonen. 

i skogene som omkranser 
byen og balkongdyrkede 
milde chilier. Naboer vil også 
utforske bruken av det enorme 
fruktoverskuddet til andre 
produkter og det vil blandes 
med den internasjonale 
matkulturen i Drammen. 

Foto: eplejuice fra Epleslang

BOFELLESSKAP
Enkelte leiligheter slås sammen 
og gjøres om til bofellesskap. 

DIGITALISERING
Manuelt arbeide digitaliseres/ 
automatiseres dvs flere jobber 
mindre og hjemmefra eller fra 
work-hubs.  
 
Opprettelse av arbeidsstuer i 
bebyggelsen

SELVFORSYNING 
Alle bygg (nye og eksisterende) 
må sørge for egen produskjon 
av vann, mat og energi (lukket 
prosess).

GENERASJONSSKIFTE
Et generasjonsskifte i de 
åpne kvartalene gjør at flere 
leiligheter bygges om. I tillegg 
til normalt vedlikehold deles 
noen leilighet opp, og andre 
slåes sammen for å tilpasse 
nye behov. 

2100

KLIMAENDRINGER
Middelhavsklima

3D-PRINTING 
3d-printing i bionedbrytbart 
materiale gjøres tilgjengelig i 
transformasjonshuset. 

BIOLOGISK MANGFOLD 
Artmangfold gjenetablert

TRANSPORT 
Byer er forbundet sammen 
som nervesystem hvor det 
utveksles varer og tjenester. 
Avstand er ikke lengere et 
problem med høyhastighets 
transport.

BYGDETUNET - 
KUNNSKAPSFORMIDLING 
2100 – tidsreise til 2040
• Kunnskap og håndtverk: 
renessanse for tradisjonelt 
håndtverk, tilpasset tiden. 
Reparasjon og gjenbruk er 
status.
• Matvaner: sesongbasert, 
vegetarisk

• Handel: Få og varige 
produkter. Alt er laget for å 
være uendelig reparerbart 
eller 100% nedbrytbart. 

Fordeling bygningstyper
forslag

PROGRAM

PROGRAM

Situasjonsplanen
Situasjonsplanen er utviklet som et resultat av pro-
sessen vi foreslår for området og som en konsekvens 
av prosjektets mål (definert på plansje 1). Plangrepet 
balanserer mellom vern, gjenbruk og utvikling, selv-
byggeri og prosjektutviklinger, og muliggjør prosjek-
tets bærekraftige visjon.  

Haugesgate utvikles som en urban gate med fokus på mennesker og miljøriktig 
mobilitet.  Dagens trafikktall tilsvarer Bogstadveien i Oslo, Bryggen i Bergen, 
og Thorvald Meyers gate på Günerløkka i Oslo, alle byrom og gater utformet på 
fotgjengernes premisser. 

Mobilitetskonseptet utvikles med et desentralt plassert parkeringshus over bak-
ken som inkluderer en lokal mobilitetshub (sykler, sparkesykler etc). Gatenettet 
åpnes for kjøring til eiendommene, men flere av gatene forbeholdes syklister og 
fotgjengere. Nye busstopp bygges sør øst i Haugesgate - nedenfor sykehusom-
rådet. 

På avstander fra 1 til 10 kilometer er det derimot ingenting som slår sykkelen. 
Den mest miljøvennlige og økonomiske formen for transport. For å nå nasjonale 
mål om sykkelandel må vi med vårt klima, kuperte terreng og kultur, gjøre mer 
enn å kopiere København og Amsterdam men legge til rette for beleiligheten og 
gleden sykkelen gir, gjennom å designe for syklisters ønsker og behov. 

Hvorfor drasse barn og last gjennom bygninger, når sykkelen kan gjøre jobben? 
Hvorfor utsette syklister for vær og vind når offentlig transport og bilen skjermer 
deg? Hvorfor parkere sykkelen der de kan bli stjålet eller plyndret, når de er nyt-
tige å ta med?  I tidslinjen er det skissert opp flere workshopper med beboere og 
barn og unge om den videre utviklingen av infrastruktur for sykkel.

MålpunkterNy bebyggelse

Nabolagsfunksjoner

Nytt program

Eksisterende programDemonteres og gjenbrukes

GRØNTDRAGET - PARK TIL MARK
Grøntdraget utvikles med tanke på de arter vi ønsker å legge 
tilrette for. Elven som er åpnet utformes med mye overganger, 
som en naturlig elv i åpent lede. Blomster og trær velges med 
omhu, slik at vi sikrer både innsekt og fugleliv. Koblingen mellom 
elveområdene og fjellområdene resulterer i eksponensiell mulighet 
for biologisk liv. Grøntdraget bølger gjennom bebyggelsen og gir 
ulike forløpp av elv, natur og uteoppholdsarealer. Spiselige vekster 
kombineres med klekkesteder for pollinerende innsekter. 
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RIVES

Rives

Rett sør for høyblokken etableres et orchidarium. Over 90% av 
alle viltvoksende orkideer i Norge finnes i Drammen og Nedre 
Eiker kommune. Et orchidarium vil kunne bli et nasjonalt interessant 
bygg, og kombineres med en mini-planteskole som er spesialisert 
på orkidéer som finnes i området; marisko, rød skogfrue, 
vårmarihånd, purpurmarihånd osv. Disse går det an å dyrke frem 
i et laboratorium, og plante ut i orchidariumet når de blir større. 
Plasseringen rett ved høyblokken gir optimale lysforhold, og er 
interessant opp mot skolen som etableres i blokkens nederste etasjer.  
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