
Arbeidet med utarbeidelse av områdereguleringsplan for det gamle 
sykehusområdet (oppstart vedtatt 03.09.2019, sak 149/19) er i startfasen:

Orientering om arbeidet:

1. Historien – parallelloppdrag og samarbeidsavtale med Vestre Viken

2. Premisser for den fysiske utviklingen – resultatene fra parallelloppdraget

3. Hovedelementer og viktige problemstillinger i det videre arbeidet, 
planlagt fremdrift

Områdeplan (OR) for det gamle sykehusområdet



Områdereguleringsplan (OR) 
for det gamle sykehusområdet
Historien – parallelloppdrag og samarbeidsavtale med Vestre Viken 
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OR Gamle Sykehusområdet: Hensikt og bakgrunn

Drammen sykehus skal flytte til Brakerøya i 
2024/2025, noe som vil gi nye utfordringer og 
muligheter for området

 Det er vesentlig for Drammen kommune at 
sykehusbyggene ikke blir liggende som en 
«spøkelsesby» når fraflytting skjer, slik vi har 
sett eksempler på andre steder

 Vestre Viken ønsker så raskt som mulig å 
ferdigstille en plan for å avhende 
eiendommen til annen utvikling

 Drammen kommune eier også eiendom som 
kan transformeres til annen utvikling

Illustrasjon av prosjektområdet fra parallelloppdraget

Høyblokka

Øvre Sund bru

Fylkeshuset

Planområdet ligger i kommunedel 8, 
Bragernes – Øren og utgjør en del av sentrum i 
Drammen by med ca. 14 000 innbyggere



Eierforhold

OR Gamle Sykehusområdet: Hensikt og bakgrunn



Det ble derfor inngått en avtale mellom kommunen og Vestre Viken HF om 
gjennomføring av en byutviklingskonkurranse, i form av et parallelloppdrag i 
perioden (Bystyresak 115/18, 19. juni 2018)

Fra avtalen:
• For å sikre at eiendommen får en fremtidsrettet bruk etter 2024 tar planleggingen 

utgangspunkt i at andre typer arealbruk enn offentlig formål skal kunne etableres 
innenfor området, slik som for eksempel bolig og kontor, i tillegg til offentlige 
arealer. Dette må sees i sammenheng med bydelen for øvrig

• Det innledes et samarbeid med intensjon om at en arkitektkonkurranse og 
påfølgende områderegulering skal være gjennomført innen 2021

Parallelloppdraget ble gjennomført i perioden fra høsten 2018 til sommeren 2019

OR Gamle Sykehusområdet: Avtale med Vestre Viken



OR Gamle Sykehusområdet: Parallelloppdraget

Hensikten med parallelloppdraget var å få utforsket et bredt spekter av muligheter 
for utvikling og etterbruk av sykehusområdet i Drammen, når sykehuset flytter til 
Brakerøya i 2024/2025.

Gjennomført i perioden høsten 2018 til våren 2019 med fire team med ulike tema:
• Bolig og mobilitet
• Barn i by 
• Komplettering av sentrum 
• Gjenbrukspotensial og materialbruk

 Oppstartsseminar med rådgiverteamene 30. januar 2019
 Det ble arrangert 2 verksteder med teamene underveis i prosessen, for 

utveksling av ideer og faglige diskusjoner
 Parallelloppdragene/mulighetsstudiene ble levert til kommunen og Vestre Viken 

HF 7. mai 2019



OR Gamle Sykehusområdet: Parallelloppdraget

Vurderingskomiteen besto av deltakere fra relevante fagmiljøer, i tillegg 
til representanter fra Drammen kommune og Vestre Viken HF. 

Vurderingskomiteens evaluering og anbefalinger fremkommer i en egen 
evalueringsrapport 

 Besvarelsene ble presentert på en utstilling juni - september 2019
 Vurderingskomiteens anbefalinger ble presentert i Formannskapets 

møte den 12.06.2019 
 Anbefalinger for videre prosess og fysiske premisser/prinsipper for 

utviklingen av området basert på parallelloppdraget ble vedtatt av 
Bystyret den 03.09.2019 (sak 149/19) 

Evaluering og anbefalinger



OR Gamle Sykehusområdet:  Forberedelser til neste fase –
utarbeidelse av  områdereguleringsplan

• Kommunen har dialog med Vestre Viken HF om en samarbeidsavtale for gjennomføring av 
områdereguleringsprosessen (avtalen vil omhandle fremdrift, kostnads- og ansvarsfordeling)

• Det er i tillegg startet en dialog med Viken fylkeskommune og Entra eiendom som store grunneiere i 
området:
• Sjekke ut om de har utviklingsplaner for sine eiendommer
• Invitere til et samarbeid om utarbeidelse av plan
• Undersøke muligheten for å inngå en avtale med de 3 store eiendomsbesitterne i tillegg til 

Drammen kommune

Dialog om samarbeid om planutarbeidelse



• Basert på erfaringer fra liknende områdeplanprosesser, anslås kostnadene 
for gjennomføring av områdereguleringen å ligge rundt 6-8 mill kr

• Kommunens andel anslås til å ligge i størrelsesorden 3-5 mill kr, over en 
tidsperiode på 2-3 år

OR Gamle Sykehusområdet: kostnader til utarbeidelse av 
områdereguleringsplan 

Nordic, Norconsult Fragment, Vill m.fl. Powerhouse, Skajaa m.fl



Områdereguleringsplan (OR) 
for det gamle sykehusområdet
Premisser for den fysiske utviklingen 
– resultatet fra parallelloppdraget og nåværende politisk bestilling
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OR Gamle Sykehusområdet: Medvirkning

 Det har vært gjennomført to arbeidsverksteder med ungdommer fra 
Børresen skole i forbindelse med parallelloppdraget

 Det har vært to åpne kontordager hittil i prosessen

I tillegg er alt materiale gjort tilgjengelig på kommunens nettsider, og det 
ble på utstillingen lagt til rette for at folk kunne komme med sine innspill til 
det innsendte materialet, via et eget nettskjema. 



OR Gamle Sykehusområdet: Medvirkning

 Bevaring, riving eller transformasjon av høyblokka
 Konsekvensene for eksisterende boliger og bomiljø når området 

transformeres
 Trafikale konsekvenser av den foreslåtte utviklingen og av at noen gater 

foreslås bilfrie
 Bevaring og forsterking av inngangsporten til marka, og innslag av 

blågrønn struktur som vil berike by- og boligmiljøet
 Tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet er også pekt på som viktig. 

Utviklingen av skole(r) med tilhørende funksjoner – størrelse og 
plassering internt i området

Ungdommene har i tillegg vært særlig opptatt av nye møteplasser og 
aktivitetstilbud rettet mot ungdom, men også av videreutvikling av 
funksjonene i Drammen park. 

Miljø- og klimaaspektet med gjenbruk av materialer, miljøvennlig transport, 
grønne tak, overvannshåndtering har også vært et fokus for ungdommene. 

Ill. Gjenbruk av høyblokka Powerhouse, Skajaa m.fl



OR Gamle Sykehusområdet: prinsipper plangrep

1. Bekkeåpning 
Kudalsbekken

2. Utvikling av nye byrom
«Loopen»

Anbefalinger/elementer som er omtalt som premissgivende for 

planarbeidet:

Arkitema, Dronninga Landskap m.fl. 

Nordic, Norconsult



OR Gamle Sykehusområdet: prinsipper plangrep

3. Komplettering av dagens gatenett/kvartalsstrukturen 
«Drammenskvartalet 2.0» 

4. Sentrumsnær boligutvikling sett i sammenheng med mobilitet
«mobilitetshubs» og bilfrie boliggater



OR Gamle Sykehusområdet: prinsipper plangrep

5. Sosial infrastruktur – helse/sosial, skoler, barnehager
Pekt på som viktig i medvirkningen

Fragment, Vill arkitektur m.fl

Arkitema, Dronninga Landskap m.fl.



OR Gamle Sykehusområdet: nåv. politisk bestilling 

Anbefalingene fra evalueringsrapporten sammen med oppsummeringen fra 
medvirkningsprosessene ble behandlet i Bystyret i tidligere Drammen, 3. september 2019 i sak 
145/19. 

Vedtak:
1. Anbefalingene fra gjennomført parallelloppdrag for sykehusområdet med omgivelser legges 

til grunn for oppstart av en områdereguleringsprosess etter plan- og bygningslovens §12-2.

2. På bakgrunn av en aktørkartlegging fremmes det en egen sak hvor kommunens 
ambisjonsnivå, rolle og aktuelle virkemidler knyttet til temaene boliginnovasjon, 
gjenbruk/sirkulærøkonomi og tilrettelegging for å skape et lavutslippsområde drøftes som et 
grunnlag for å definere omfanget av det strategiske arbeidet som bør komme i tillegg til den 
ordinære planprosessen etter plan- og bygningsloven. Temaene sees i sammenheng med en 
helhetlig plan for medvirkning. Saken fremmes i Nye Drammen.



Områdereguleringsplan (OR) 
for det gamle sykehusområdet
Fremdrift og videre arbeid
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• Kommunen har dialog med Vestre Viken HF om en samarbeidsavtale for gjennomføring av 
områdereguleringsprosessen (avtalen vil omhandle fremdrift, kostnads- og ansvarsfordeling)

• Det er opprettet dialog med Viken fylkeskommune og Entra om mulig samarbeid om 
områdereguleringsplanen

• Planprogram for områdereguleringen anslås å komme til politisk førstegangsbehandling 3. kvartal 
2020, mulig fastsettelse 1. kvartal 2021

• I planprogrammet vil det foreslås hvordan kommunens ambisjonsnivå tilknyttet boliginnovasjon, 
placemaking (områdemodning), bærekraft og mobilitet som er omtalt i vedtaket fra 3. september 
2019 (se sak 145/19) kan jobbes med som en del av utarbeidelsen av områdereguleringsplanen.

OR Gamle Sykehusområdet: status og fremdrift

Dialog om samarbeid om planutarbeidelse

Pågående arbeid med planen



: innovasjon og medvirkning
…en egen sak hvor kommunens ambisjonsnivå, rolle og aktuelle virkemidler knyttet til temaene boliginnovasjon, gjenbruk/sirkulærøkonomi 
og tilrettelegging for å skape et lavutslippsområde drøftes som et grunnlag for å definere omfanget av det strategiske arbeidet som bør 
komme i tillegg til den ordinære planprosessen etter plan- og bygningsloven. Temaene sees i sammenheng med en helhetlig plan for
medvirkning. 

Det er utarbeidet et notat som beskriver aktuelle referanser, fortrinnsvis fra Norge for at det formelle 
rammeverket skal være sammenlignbart, innenfor følgende tema:

• Placemaking/områdemodning som et verktøy for tidlig-innvolvering og lokalt eierskap til transformasjon
• Boliginnovasjon/fellesskapsløsninger
• Mobilitet
• Bærekraft

 Notatet beskriver de aktuelle referansene, belyser praktiske sider, aktuelle innsatsmidler, samt virkning og 
erfaringer der prosjektene har kommet til gjennomføring. 



: innovasjon og medvirkning

- sammenheng med den formelle planprosessen

 Placemaking/områdemodning som en del av medvirknings- og 
forankringsarbeidet som er påbegynt i parallelloppdraget og forutsatt i pbl

 Boliginnovasjon, mobilitet, bærekraft
Kommunens ambisjonsnivå og «innsatsmidler» 
avklares i planprosessen, slik at premissene for 
videre involvering/arbeid er avklart ved vedtak av 
planen


