Klimautvalget 21.10.20
Orientering om Områdeplan for det gamle sykehusområdet

Områdeplan (OR) for det gamle sykehusområdet
Arbeidet med utarbeidelse av områdereguleringsplan for det gamle
sykehusområdet (oppstart vedtatt 03.09.2019, sak 149/19) er i startfasen:
Orientering om arbeidet:
1. Bakgrunn – parallelloppdrag 2018-2019
2. Resultatene fra parallelloppdraget
- Premisser for den fysiske utviklingen
- ambisjoner innen bærekraft og klima
3. Videre arbeid
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Områdereguleringsplan (OR)
for det gamle sykehusområdet
Bakgrunn – parallelloppdrag og samarbeidsavtale med Vestre Viken

OR Gamle Sykehusområdet: Hensikt og bakgrunn
Planområdet ligger i kommunedel 8,
Bragernes – Øren og utgjør en del av sentrum i
Drammen by med ca. 14 000 innbyggere

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

Høyblokka
Fylkeshuset

Øvre Sund bru

Illustrasjon av prosjektområdet fra parallelloppdraget

 Det er vesentlig for Drammen kommune at
sykehusbyggene ikke blir langvarig stående
tomme 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

OR Gamle Sykehusområdet: Hensikt og bakgrunn
Eierforhold

OR Gamle Sykehusområdet: Avtale med Vestre Viken
• 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)
• Parallelloppdraget hadde høye ambisjoner om bærekraftig byutvikling, samarbeid
med FutureBuilt om gjennomføring av parallelloppdraget

Parallelloppdraget ble gjennomført i perioden fra høsten 2018 til sommeren 2019

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
Klima og bærekraft:
• Foregangsområde for et lavutslippssamfunn: energiløsninger, gjenbruk
materialbruk.
• Bekkeåpning, klimatilpassing, blågrønne strukturer

OR Gamle Sykehusområdet: Parallelloppdraget
Evaluering og anbefalinger
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)
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Områdereguleringsplan (OR)
for det gamle sykehusområdet
Premisser for den fysiske utviklingen og ambisjoner for bærekraft
– resultatet fra parallelloppdraget og nåværende politisk bestilling

OR Gamle Sykehusområdet: nåv. politisk bestilling
Utviklingsprinsipp i planprogrammet, jf. sak 145/19, videreføring av parallelloppdraget:
• Bekkeåpning Kudalsbekken
• Utvikling av nye byrom konseptet «den aktive loopen»
• Komplettering av dagens gatenett/kvartalsstrukturen «Drammenskvartalet 2.0»
• Sentrumsnær boligutvikling sett i sammenheng med mobilitet «mobilitetshubs» og bilfrie
boliggater
• Sosial infrastruktur – helse/sosial, skoler, barnehager
Pekt på som viktig i medvirkningen, må sees i sammenheng
med kartlegging som pågår

OR Gamle Sykehusområdet: nåv. politisk bestilling
Strategier som bør undersøkes i det videre arbeidet med utviklingen av området, jf. sak
145/19, videreføring av parallelloppdraget:
• Bærekraft: energi, materialbruk, gjenbruk – sirkulær materialbruk
•
•

Behov for samarbeidsmodeller, eller styringsverktøy, for å tilrettelegge for lavutslippsløsninger
På konseptuelt nivå vist at det er høy bærekraftgevinst i å bevare eksisterende bygningsmasse, eller å
gjenbruke bygningselementer (upcycling/downcycling).

•

Transformasjonshus / «gjenbrukshus» som grep for å stimulere til gjenbruk og sirkulær ressursbruk, knyttet
til områdets materielle ressurser

• Mobilitet
•

Delingsløsninger, mobilitetspunkt/mobilitetshuber.

• Boliginnovasjon med sambruk og delingsløsninger
•
•

God bokvalitet, fleksibilitet, sosiale arenaer. Sambruk og deling av ressurser.
Potensial til for arealeffektive løsninger og redusert ressursbruk knyttet til bruk av områdets funksjoner

• Midlertidighet/placemaking i offentlige rom og eksisterende bygg
•

aktivisere bygninger og/eller områder i en tidlig fase, før og underveis i transformasjonen.
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Områdereguleringsplan (OR)
for det gamle sykehusområdet
Videre arbeid

: 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-involvering 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

OR Gamle Sykehusområdet: videre arbeid
Ambisjoner for bærekraft, boliginnovasjon, mobilitet, placemaking/områdemodning:
• 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.
• Placemaking/områdemodning vil foreslås i planprogrammet som en del av medvirknings- og
forankringsarbeidet som er påbegynt i parallelloppdraget, og forutsatt i pbl.

Samarbeidsavtaler:

• Administrasjonen har blitt enige om samarbeidsavtale om utarbeidelse av områdeplan
med Vestre Viken HF, Viken Fylkeskommune og Entra
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