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FutureBuilt Drammen Bakgrunn
• Kommunestyret, vedtok i sak 60/ 20, 26.05.2020, videreføring av 

samarbeid med FutureBuilt, med evaluering av prosjektet i 2023. 

• Om FutureBuilt
• Høye krav til arkitektur og bykvalitet. 
• Forbildeprosjektene skal ha minst 50 prosent reduserte klimagassutslipp 

fra materialer, byggeprosess, energibruk og transport.

• I gang med å etablere kriterier for «FutureBuilt 2.0»:
• Områdefokus 
• Sosial bærekraft
• Sirkulær materialbruk i bygg om områder
• Samarbeid med Grønn byggallianse og fortsatt god integrering av 

sertifiseringsordningen BREEAM-NOR



FutureBuilt Drammen lokalpolitiske vedtak

• Sak 60/20, Kommunestyret – videreføring av Futurebuiltprogrammet
1. Drammen kommune inngår ny partnerskapsavtale for videreføring av Futurebuiltprogrammet (FutureBuilt 2.0) i en ny ti-

års periode (2021-2030).
2. Drammen kommunes partnerbidrag i FutureBuilt 2.0 på kr. 900 000,- pr år søkes innarbeidet i handlingsprogrammet 

2021-24
For en videre satsning på Futurebuilt 2.0 legges det som betingelse at staten går inn i avtalen. Det forutsettes også at 
Drammen kommune gjennomgående legger opp til at Futurebuilt brukes aktivt i utviklingen av Drammen kommune. Dette 
for å faglig styrke utviklingen av kommunen, tilgjengeliggjøre statlige tilskuddsordninger og gjennom dette sikre at 
kommunen får avkastning av den investeringen videre satsning på programmet er.

Det forventes i tillegg at arbeidet med utvikling av et bærekraftig byliv, legger til grunn en sosial profil som inkluderer og 
skaper muligheter for alle.
Prosjektet evalueres i 2023, før eventuell videreføring.

• Sak 43/20, Formannskapet - som del av Strømsø 2030 – vurdere FutureBuilt: 
Rådmannen kommer tilbake med en egen politisksak vedrørende kunnskapsgrunnlaget og en vurdering av om deler av satsningen 
Strømsø 2030 bør være FutureBuilt-prosjekt.



FutureBuilt Drammen Lokal organisering

Bredt sammensatt lokal styringsgruppe

Lokal styringsgruppe:
• Einar Jørstad, Direktør samfunn

• Bertil Horvli, konst. kommunalsjef Arealplan, klima og miljø

• Toril Lislien, Næringssjef 

• Anette Ruud, Virksomhetsleder klima/arealplan 

• Gjermund Riise Brekke, Daglig leder Drammen eiendom KF

• Anders Rudlang, Arealplan, prosjektleder FutureBuilt i Drammen kommune

• Futurebuilt-sekreteriatet ved daglig leder Birgit Rusten og faglig leder Stein Stoknes



FutureBuilt Drammen Lokalt arbeid
Arbeid med FutureBuilt i kommunen:
• Gjennomgang av plansaker i tidligfase, og løpende 

gjennomgang av nye planinitiativ

• Spesielt fokus på områdeutvikling og 
områdereguleringsplaner
• Dialog om områdeutvikling på Tangenkaia
• Dialog med partene som samarbeider om 

Områderegulering for Bragernes sentrum vest (det 
tidligere sykehuset)

• Løpende gjennomgang av kommunens øvrige 
prosjektportefølje
• Strømsø 2030 – vurderer potensial for Futurebuilt-

prosjekt som fokuserer spesielt på sosial bærekraft 
og medvirknings- og involveringsprosesser. 

• Drammen Eiendom KF
• Drammen kommunale eiendomsutvikling AS

Sykehuset/Bragernes sentrum vest – parallelloppdrag. Team Fragment.



FutureBuilt Drammen konkrete prosjekter

Marienlyst skole, 2010

Fjell Barnehage, 2010

NBS kompetansesenter, 2010

Papirbredden 2+3, 2012/2015

Frydenhaug skole 2014

Ragn Sells nullutslippsanlegg

---

Eksisterende sykehusområde

Kreftingstate 33

Tangenkaia

Foto: Terje Borrud, Futurebuilt/Espen Gees, Drammen commune, Futurebuilt/Flashpoint studio, Thomas Bjørnflaten



Futurebuilt Drammen Veien videre
• Plansaker i tidligfase

• Kommunens egne prosjekter i tidligfase

• Dialog med aktuelle næringsnettverk

• Arrangementer: Frokostmøter, informasjon 
om Futurebuilt-prosjekt og faglig innhold

• Vi stiller opp og forteller om Drammen

• Kompetansheving

• Strømsø 2030 – egen politisk sak som del av 
kunnskapsgrunnlaget i 2021

Foto: Birgitte Simensen Berg.


