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Bakgrunn for prosjektet

• Gjennom arbeid med pågående detaljreguleringer for boligutvikling på Strømsø, er det identifisert et behov 
for mer leke- og aktivitetsarealer i bydelen, for å tilfredsstille kommuneplanen sine krav til areal for lek 

• Arbeid med Strømsø 2030 viser behov for flere aktivitets- og møteplasser i bydelen, spesielt etterspurt et 
område for lek- og aktivitetsareal for større barn/ungdom 

• Sentrumsplanens krav til kvartalslekeplass er tilknyttet antall nye boliger som skal bygges, hvorav det er stilt 
krav om kvartalslekeplass pr. 150 boliger.  

• Kan erstattes av tilbud på offentlige områder, der disse vurderes å være tilstrekkelige, og ligge innenfor 
de angitte gangavstander

• Kommunen har sett på kastfeltet, som er et kommunalt eid areal sentralt på Strømsø, og om dette kan 
utvikles til å bli et lek- og aktivitetsareal for barn og unge i bydelen. 

• Utvikling av området skal knyttes opp til reguleringsplaner for boligutbygging på Strømsø, med innhenting av 
bidrag fra utbyggere gjennom utbyggingsavtaler



Bruk av området i dag

• Kommunen eier området

• Har vært brukt til ulike arrangementer opp 
gjennom årene, bl.a. arrangert tivoli her

• Området har tidligere vært benyttet til riggområde 
i forbindelse med bygging av ny fylkesvei, og til 
riggområde for utbedring av eksisterende 
friidrettsbane. I dag står området tomt.

• Området er på ca. 4500 m2. 



Bruk av området i dag forts.



Bruk av området i dag forts.



Premisser for prosjektet
Følgende premisser er lagt til grunn for utvikling av aktivitetsparken:

• Nærmiljøfunksjon og aktivitet for større barn

• Rekreasjon og uorganisert aktivitet

• Muligheter for arrangementer

• Nøktern materialbruk

• Tydelig konsept som kan realiseres i ulike byggetrinn

• Sammenhengen med Strømsø torg og byaksen

• Støyproblematikk



Status i prosjektet

• Igangsatt prosjekt for å se på muligheter for området

• Har fått tegnet ut ulike alternativer for utforming

• Foreløpig kun skisser for hva man kan få til på området

• Avholdt dialogmøter med Drammen Idrettsråd

• Vil bli gjennomført detaljprosjekteringer og medvirkning i senere fase



Eksempler på mulige elementer som kan inngå



Eksempler på mulige elementer som kan inngå



Skjerming mot støy



Kostnadsoverslag og finansiering 

• Utviklingen av området er tenkt realisert gjennom etappevis utbygging

• Utbyggingen skal finansieres gjennom bidrag fra utbyggere i 
utbyggingsavtaler

• Medvirkning vil bli gjennomført før detaljprosjektering

• Total sum for utbygging av hovedkonseptet er estimert til 32 mill. kr


