
Vedtak i kommunestyret 23.03-2021, sak 31.21:  Det bes om en orientering fra Byantikvaren med anbefalinger for 
tilpasning til kulturminnene i Tollbugata og tilstøtende gater før første gangs behandling. 
. 



SPØRSMÅLET ER: 

• KULTURMINNEPOLITISK?
• Bevaring som byutviklingsstrategi

• JURIDISK?
• Bestemmelser
• Planer
• Føringer

• KULTURMINNEFAGLIG? 
• Ikke synsing, forskningsbasert fag. 
• Ikke fornybar ressurs
• FNs bærekraftsmål. 
• Klimamålene



BEVARING ER EN 
UTVIKLINGSSTRATEGI

Råd 1: Uten historiske omgivelser mister byene sin identitet.

«La gamle bygg få ny bruk, ta vare på gamle strukturer for gater og bebyggelse, 
og gi nye bygg en form og farger som passer inn.»

Råd 2: Gjenbruk og ny bruk av eldre bygninger bør være førstevalget

«Dagens bygg har tatt klimaregningen.  Derfor bør kommunene la 
klimahensynene veie tungt før rivning blir aktuelt.»

Råd 3: Ta vare på et mangfold av miljøer

«I bystrategien oppfordrer vi til å ivareta et mangfold av kulturminner, slik at vi 
får varierte miljøer som viser den lokale historien».

• Oppsummert: Ikke bli en by i den grå mengden

«Noen kaller det sjel, men vi kaller det god kulturmiljøforvaltning. Klarer 
kommunen det, vil byen bli det vi alle ønsker oss: Et attraktivt sted for å bo, 
leve og besøke.

https://digitalt.ra.no/riksantikvarens-strategi-og-faglige-anbefalinger-for-by-og-stedsutvikling/
https://www.riksantikvaren.no/signalbyer-tre-rad-til-kommuner-som-vil-skille-seg-ut/#image-47955


STRØMSØ – HVA ER VISJONEN? 

• Dette er Drammens arvesølv med høye nasjonale verdier. 

• Drammen har vært en by med internasjonale standarder i store 
deler av sin utvikling. Impulser ble tatt imot med åpne armer og 
skapte vekst. En helt sentral utviklingsstrategi i europeiske byer 
de siste 100 årene er bevaring. Man passer godt på sine historiske 
bykjerner og avsetter andre områder til transformasjon og 
moderne bebyggelse. Fordi dette skaper attraktive sosiale og 
økonomiske arenaer som utfyller og befrukter hverandre. Fordi 
dette skaper attraktivitet og godt omdømme som innbyggere, 
tilflyttere og tilreisende vil ha! Og fordi det skaper identitet og 
eierskap og dermed innbyggere som elsker sin by. Folk strømmer 
til byer med disse kvalitetene. 

• Drammen er kjent for sitt store byutviklingsløft knyttet til elva og 
sentrumsområder. Byen er dessverre ikke kjent som en gammel by 
med attraktive historiske områder. Og det er paradoksalt, fordi det 
er få norske byer som har en slik bunnsolid historisk kapital i 
bysentrum. Men – den trenger pleie, omsorg og noen som forstår 
at dette er byens arvesølv og en stor ressurs for en bærekraftig 
utvikling av byen. Byen trenger ikke transformasjon av de 
nasjonalt viktige NB!-områdene. 

• Byen trenger bevaring som del av 
utviklingsstrategiene. 



• Arealplanen
• Generelle bestemmelser. Ivareta 

kulturminneverdier og tilpasning. 

• Sentrumsplanen
• Juridisk hjemlete bestemmelser, objekt og 

områder. Ivareta kulturminner og krav om 
tilpasning. 

• Bevaringsområdet skal reguleres til 
spesialområde bevaring. 

• Kulturminneplanen
• Kulturminneregisteret, objekt og områder.

• Bevaringsområdet avsettes til hensynsone 
kulturmiljø. 

BESTEMMELSER OG 
PLANER I KOMMUNEN Området er kulturminnefaglig høysensitivt og omfattes 

av en rekke bestemmelser og føringer på lokalt, 
regionalt og nasjonalt nivå. I sum betyr dette at bygging 
her skal skje med sterk grad av tilpasning. 

Vi finner mange eksempler på at dette er praktisert på 
Strømsø. Det er altså en innarbeidet praksis.



•

•

•

•



• Strømsø er avsatt som viktig regionalt og 
nasjonalt kulturmiljø i 
fylkeskulturminneplanen og i 
riksantikvarens register over nasjonalt 
viktige områder. 

• Mange bygninger er fredet etter 
kulturminneloven. 

• Riksantikvaren bystrategi har klare råd  
om byutvikling og kulturmiljø. 

Riksantikvaren
og fylkeskommunen



• Nasjonale interesser

• Det knytter seg nasjonale interesser til kulturmiljøet av 
næringshistoriske grunner. Kulturmiljøet formidler 
Strømsøs handelshistorie gjennom bystruktur, 
handelshus og boliger fra 1600 frem til 1800‐tallet.

• I området skal historiske bygningshøyder og 
gesimshøyder være førende for eventuelle nybygg. 
Den historiske bebyggelsens karakteristiske volum med 
skala og proporsjoner, samt plassering av bygninger 
skal videreføres ved nye tiltak.

• Stedegen byggeskikk og håndverkstradisjon skal 
opprettholdes og videreføres ved eventuelle nye tiltak, 
herunder endringer, til‐, på‐ og nybygg. Ved eventuell 
oppføring av tilbygg skal tilpasses eksisterende 
bebyggelse og underordnes denne.

• Verneverdiene forutsettes ivaretatt av kommunen i 
deres plan‐ og byggesaksbehandling. 

• Områdene gir grunnlag for nye hensynssoner iflg Plan-
og bygningsloven og kan gi grunnlag for innsigelse ved 
nye arealplaner. 

NB!-OMRÅDET



• Vurderer kulturhistorisk verdi, sårbarhet og tålegrenser.

• Den nedre del av Strømsø kalles Drammens gamleby.

• Betydelige kulturhistoriske verdier som kan danne ramme for videre utvikling.

• Anbefaler byreparasjon og infill med tilpasning til den kulturhistoriske bebyggelsen. 

Dive-analysen 2013



HVA KAN BYGGES? 

Svaret ligger i bestemmelsene og i NB!-områdets veileder dvs. i omgivelsene. 









NYBYGG = BYREPARASJON: I lokale verneområder og NB!-områder er det stedlig 
bygningstypologi og struktur (tilpasning) som skal være førende.
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LEDIG BYGGETOMT? Løkka har i i hovedsak vært ubebygget fram til i dag. Den er et 
viktig kulturminne. Den siste løkka? Og bør derfor fortsatt være avsatt til park.



TILPASNING?
Lesbar tomtestruktur Nei

Tomtebredde Nei

Eksisterende skala, volum og høyder 
(formstruktur)

Nei

Funksjonell struktur (Kjøpmannsanlegg fra 
havn til bakgate og fra monumental bygg til 
uthus):

Nei

I homogene områder oppsluttende arkitektur 
og noen steder kopi

Nei

Typologiske bygningstrekk Nei

Underordne seg Nei

Materialbruk Nei

Forslaget bryter med sentrumsplanens juridisk bindende bestemmelser om at:
• Kulturminner må ses i sammenheng med sine omgivelser, og ved nye bygninger og anlegg i kulturminnenes nærhet 

skal det tilstrebes en tilpasning.  
• Bevaringsområder skal reguleres til spesialområde bevaring/hensynsone kulturmiljø. 



BYANTIKVARENS ANBEFALING
Området skal ivaretas i tråd med kommunens vedtatte bestemmelser, NB!-områdets veileder og 
etablert praksis i området. Dvs. tilpasning til stedlig byggeskikk og struktur og regulering til 
spesialområde bevaring/hensynssone kulturmiljø.

1. Planforslaget må derfor avslås. 

2. Om nødvendig nedlegges forbud mot tiltak. Området avsettes til hensynsone kulturmiljø i 
arealplanen i henhold til veileder for NB!-områdene og kulturminneplanen. Ved regulering 
avsettes området til spesialområde bevaring i tråd med sentrumsplanens bestemmelse. 

3. Arealet må bebygges med forbilder i stedlige bebyggelse med hensyn til bebyggelsesstruktur, 
størrelse, form, volum, materialer mv. Tidligere dokumentert bebyggelse eller vernet 
bebyggelse må være forbilde. Moderne deluttrykk kan evnt vurderes. 

4. Løkka (avsatt grøntareal i arealplanen) bevares som park, kolonihage, lekeplass eller lignende.

I tillegg vil byantikvaren anbefale at Drammen utvikler strategier for bevaring som byutvikling. 


