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FORORD

VEIEN MOT MÅLET

Dette
er
historien
om
Konnerud.
Om dugnadsånd, entusiasme og felleskap.
Historien om stedet ved skiløypa som,
med styrket identitet, ble til helsebydelen
i Drammen. Der kunnskap og pågangsmot
skapte
nye
arbeidsplasser
og
nye
samlingspunkt blant naturopplevelser og
folkelig engasjement.
Dette er historien om et mål for Konnerud,
og veien mot det.
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01_STRATEGI

MÅL

8

Folkehelse

Stedegne kvaliteter

Konnerud skal bli stedet der folkehelse står i fokus.
Bydelen skal styrkes med utgangspunkt i fysisk aktivitet
og psykisk gode omgivelser, og tilrettelegges for ulike
behov knyttet til helse for alle aldersgrupper.

Konneruds fremtidige identitet og attraktivitet skal
bygges på eksisterende kvaliteter og stedets egenart.
Stedet ved skiløypa skal styrkes ved hjelp av dagens
ressurser, funksjoner, entusiasme og samhold.
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Gode koblinger

Generator

Grønn bærekraft

Konnerud sentrum skal bindes sammen av effektive,
brukervennlige
og
opplevelsesrike
forbindelser.
Tilretteleggingen skal gjøres på gående, syklende og
kollektivreisendes premisser.

Konnerud sentrum skal bli hjertet som genererer puls
til hele bydelen. Stedet skal bli en sosial, kulturell og
økonomisk ressurs for bydelen.

Konnerud sentrum skal tilrettelegges for en bærekraftig
utvikling, med et varig grunnlag for genereasjonene
framover, og med en fleksibilitet som gir rom for nye
behov.
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GREP
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1. Hovedretning

2. Sentrumsakse

Konnerud har et godt utgangspunkt for en urban stedsutvikling, med flere
aktivitetsskapende funksjoner og aktiviteter i sentrum. Hovedretningen av disse
funksjonene utpekes.

En ny sentrumsakse etableres, styrkes og videreutvikles. Aksen knytter seg på
boligområder i nord-øst og idrett og friluftsliv i sør-vest.
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3. Funksjonelle delområder

4. Blå-grønne forbindelser

Delområder utvikles med målrettet program og større tetthet. Områdene nærmest
aksen blir særlig viktig for et samlende og aktivt gateliv.

Naturkvaliteter og friluftsliv utnyttes i et finmasket nett av forbindelser som knytter
sentrumsaksen mot resten av området.
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ILLUSTRASJONSPLAN
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UTSNITT 1:500
SENTRUMSAKSE OG TORG
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BÆREKRAFTIG FOLKEHELSE

En grønn urbanisering, med folkehelse som drivkraft, skal utvikle Konnerud
sentrum til et samlende sted med en styrket identitet. Fysisk og kulturell
aktivitet, naturverdier og kunnskapsoverføring skal veves sammen i sentrums
rom og funksjoner, og bidra til merverdi i form av møter mellom mennesker
og gode steder for opphold.
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TETTHET
Attraktiviteten til framtidens Konnerud
vil være knyttet til den sosiale
interaksjonen som oppstår der flere
mennesker samles på daglig basis.
Denne
urbaniteten
kjennetegnes
av tetthet, både fysisk, i form av
bebyggelsens høyde og utnyttelse, men
også i form av konsentrasjon av tilbud
og funksjoner. Dette skaper aktivitet,
reduserer transportbehov, energibruk
og bedrer stedets lokalklima. Det er
derfor naturlig å tilrettelegge for høy
tetthet rundt sentrumsaksen.

GRØNN MOBILITET
I
framtidens
bystruktur
er
lokalsamfunnene mer kompakte. Korte
avstander i hverdagslivet motiverer til
gåing og sykling. I sentrum prioriteres
mennesket og møtesteder framfor bilen.
Konnerud får et fleksibelt nettverk
av interne gang- og sykkelveier. Det
etableres
egne
parkeringsplasser
for dele-bilsystem, ladestasjoner og
bysykkel.

BIOLOGISK MANGFOLD
Nærheten til naturen er betydningsfullt
på Konnerud, og det er viktig å
bevare arter og biologisk mangfold i
nærområdet. Ved å benytte stedegen
vegetasjon
i
utbyggingsområdene,
knyttes biotopene rundt dem sammen.
Med en bevisst holdning til naturens
tilstedeværelse i utviklingen av Konnerud
sentrum, vil man få spin-off-effekter som
følge av mosjon, rekreasjon, bedre luft,
styrkede sanseopplevelser og en mer
tilstedeværende stedsidentitet.

OVERVANNSLØSNINGER
Regnskyllene blir i framtiden kraftigere
og hyppigere, også på Konnerud.
Overvannsnettet blir lett sprengt,
og derfor bør regnvannet samles og
fordrøyes lokalt. Åpne kanaler kan bli
nye estetiske og økologiske elementer i
bylandskapet.
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KUNNSKAP
Omfattende
kunnskap
om
idrett,
mosjon og helse er en vesentlig ressurs
på Konnerud, og bør utnyttes til å
etablere flere arbeidsplasser på stedet.
Dette vil få ringvirkninger i form av
flere nyetableringer som vil kunne øke
handel, sosial infrastruktur og aktivitet.
Når antall arbeidsreiser bort fra bydelen
går ned vil og transportbehov og utslipp
minke.

SAMBRUK
Konnerud sentrum tilrettelegges for
kollektive deleordninger i form av delebilsystemer, bysykler og utleiepunkter
for sport- og fritidsutstyr. Det nye torget,
kombinert med arealer i bydelshuset,
gir muligheter for markedsplasser
og
fellesskapsløsninger.
De
nye
boligområdene etableres med stor grad
av dele-ordninger mht. verktøy, utstyr
og fellesområder for større selskap og
overnattingsgjester.

| SENTRUMSUTVIKLING KONNERUD

SMARTE BYGG
Det bør være et mål at alle nye
offentlige bygg på Konnerud kan
produsere mer energi enn de forbruker.
Energisystemene (varme, ventilasjon,
kjøling og belysning) må planlegges
med fokus på at det kun skal brukes
energi når det er et reelt behov, samtidig
som antall sensorer og styringsenheter
begrenses til et minimum. Brukerne
skal selv kontrollere inneklimaet med
vinduslufting, og de skal også styre
solavskjermingen. Konnerud sentrum
ligger velegnet til i forhold til solenergi.
Alle nye bygg bør utnytte deler av
takareal til solcellepanel, og det bør
etableres solfangere som vinkles etter
solen.

FLEKSIBEL UTVIKLING
Utbyggingsfeltene er ikke avhengig av
hverandre. Tilrettelegging for etappevis
utvikling som kan tilpases over tid, er
en bærekraftstrategi som gir en mer
fleksibel stedsutvikling.

19
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DET GRØNNE - VEGETASJONEN
Sammenhengende blågrønne strukturer
med beplantning og vann langs gangog sykkelveier brukes for å knytte
sentrumsområdet tettere på natur- og
friluftsområdene i sør. Det kan gjerne
benyttes lokale planter som finnes
naturlig på stedet. Dette gir tilhørighet.
Flere grønne soner og strukturer vil
bidra til bedre lokalklima og større
biologisk mangfold. Dette vil igjen bidra
til at området oppleves som rikere, mer
interessant og dermed mer attraktivt.
GANG- OG SYKKELVEGNETT
For
å
få
det
vesentligste
av
trafikkveksten over på miljøvennlig
transport, legges det til rette for
gode gang- og sykkelforbindelser
mellom
de
nye
boligområdene,
internt i sentrumsområdet og til
kollektivholdeplasser og idrettsanlegg.
Det settes av plasser til sykkelparkering
nær alle innganger både i sentrum og
i boligområdene. Det bør etableres et
bysykkelsystem som knyttes til resten
av Drammen: ”Trille ned - busse opp”.
De aktivitetene som trekker folk, skal
kunne nås enkelt og effektiv til fots og
på sykkel. Det er mye barn og ungdom
på Konnerud og framtidens sentrum
skal legge tilrette for at disse kan ferdes
trygt og fritt til og fra sine aktiviteter.
Det etableres mange nye koblinger mot
Svensedammen og skiløypenettet.
For de syklende og gående etableres
ett
sommerveisystem
og
ett
vinterveisystem. Disse opparbeides
med fokus på sambruk mellom ulike
brukergrupper, med flere opplevelser
og varierte pausemuligheter underveis.
På sommeren kan alle turveiene
benyttes til gåing og sykling, mens det
på vinteren blir egne skiløyper, som i
dag. Beplantningen i skiløypetraseene
tilpasses vinterens løypenett, med
dryppsone langs løypa. For å gi mer

variasjon innenfor bredden på 19 meter,
kan det benyttes lav beplantning,
fortrinnsvis
staudevegetasjon,
som
havner under snøen og ikke tar skade av
det. Et stort antall flyttbare benker settes
ut langs turveiene. Det kan gjerne åpnes
for at bydelens innbyggere, foreninger og
lag kan sponse og ”eie” de ulike benkene.
Dette kan bidra til medvirkning og
tilhørighet. Det bør vurderes belysning
langs de mest sentrale turveiene, slik at
de kan benyttes også i mørketiden.
Det etableres en ny kyststi rundt
Svensedammen. I de våte områdene
kan det tilrettelegges med bordganger,
slik at det blir tørt å gå samtidig som
det skjermer naturmiljøet. Nye broer gir
mulighet for krysning av dammen, slik
at man kan gå ulike runder. Dette øker
også tryggheten langs løypa. På odden
kan det tilrettelegges med grillplass. I
våtmarksområdet kan det settes opp
et fuglekikketårn. Dette kan bli et nytt
målpunkt for skoler og barnehager.
DET BLÅ - VANNET
Det legges opp til nye overvannsrenner,
dammer og bekker som følger
lavbrekkene, slik at regnvannet bidrar
med logikk til det kuperte landskapet.
Åpne fordrøyningsanlegg er halvparten
så dyre å anlegge og å drifte som
skjulte anlegg under bakken. Dessuten
er vannanlegg på bakkeplan populære
lekeområder med høy estetisk kvalitet.
Alt vannet ledes mot Svensedammen,
som på denne måten blir et mer
sentralt naturelement i nye Konnerud.
Salamanderdammen kan demmes opp
slik at vannet kommer mer opp i dagen,
og bekken videre nedstrøms kan terskles
slik at den bidrar til økologisk mangfold
før den renner ut i Svensedammen. Dette
gir en ny økologisk park like ved skolen
og barnehagen, med store muligheter
for økologisk og pedagogisk sambruk.
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NYE MØTEPLASSER OG AKTIVITETER
I sentrum skapes det flere gode forplasser,
mellomrom og parker i forbindelse med
de nye bygningene. De opparbeides
med sitteplasser, beplantning og innslag
av vann.
Øst for nye Konnerudhallen etableres
en tuftepark/lekeplass, som også kan
brukes av skolen. Denne parken knytter
sentrumsaksen sørover mot friområdene
her. Parken får direkte tilknytning til
sentrumsaksen, skolen og bydelshuset.
Vest
for
dagens
Konnerudhallen
etableres et nytt idrettstorg mellom
hallen og det nye klubbhuset. Torget
knyttes på sentrumsaksen. Dette blir
et samlingspunkt for flere funksjoner
knyttet til idretten, og med utforming
som inviterer til opphold. Nord for
bandybanen etableres en møteplass på
berget som ligger i dagen her. Denne
plassen knyttes på nytt turvegnett
langs bekkedragene. Akebakken øst i
planområdet bevares, og ny barnehage
etableres på toppen av denne, med
uteområder knyttet på sentrumsaksen.
Det opparbeides treningspark/tuftepark
på odden som stikker ut ved elveløpet
til Svensedammen.
SPORTSARENAER
Idrettens
rolle
på
Konnerud
er
vesentlig i framtidig stedsutvikling,
og synlig i landskapet. Den stadige
aktivitet og menneskestrøm knyttet til
trening, samling, treningsleir og større
konkurranser og arrangement må rammes
inn og utnyttes i en urban sammenheng.
De baner og uteområder som benyttes
av idrett er unike møteplasser ikke
bare for sportsutøvere, men for venner,
foreldre, forbipasserende og for eldre
mennesker på opplevelsestur. Det legges
bedre til rette for opphold ved baner og
anlegg, med rasteplasser, tribuner, gode
garderober og sykkelparkering.
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IDRETT
Et
nytt
klubbhhus for Konnerud
Idrettslag etableres i enden av
Torsbergveien, i umiddelbar nærhet
til Konnerudhallen, idrettsbaner og et
nytt idrettstorg. Dette huset skal bli
idrettens nye storstue,
med plass til
både hverdagslig opphold i forbindelse
med trening og samlinger, samt lokaler
for større arrangementer, banketter
og høyttideligheter.
Bygningens
nedtrappede utforming gir rom for en
integrert
tribunefunksjon
utendørs.
Her legges også kiosk. Klubbhuset
kan tilrettelegges for sambruk med
IFO (idrettfritidsordning) for å øke
aktiviteten over en større del av dagen.
Ny kommentatorbu etableres som et
arkitektonisk symbolbygg på skistadion.
Nye, separate garderobeanlegg knyttes
tett på de ulike banene og arenaer.
Konnerudhallen utvides med en ny
hall med to fulle baner nord-øst for
dagens hall, og de to bygningsvolumene
forbindes med en gangbro i 2.etg.
Det
legges
støttefunksjoner
som
fysikalsk institutt, klubbshop og andre
utadrettede virksomheter i forbindelse
med
adminstrasjonsarealer
mot
sentrumsaksen i Torsbergveien. Dette for
å aktivisere gaten med inngangspartier
og utadrettede fasader. Den nye
hallflaten vil også kunne brukes av skolen.
Kunnskapsbasert næring knyttet til
helse og idrett har et stort potensiale
på Konnerud. Opplæring og utvikling
innen bevegelse, ernæring, medisin
og rehabilitering har grobunn i
miljøet som springer ut fra idrett og
friluftsliv. Skigymnas/ idrettshøyskole/
folkehøyskole eller annen type kursog
opplæringsinstitusjon
foreslås
i et kunnskapskvartal i den urbane
sentrumsaksen, i umiddelbar nærhet
til idrett- og friluftsområder.
Det
etableres studentboliger vest for skolen,
disse kan kombineres med andre

overnattingsmuligheter, som internat og
leilighetshotell, til bruk ved samlinger og
store arrangement.
KULTUR OG IDENTITET
Konnerud har behov for aktiviteter som
ikke er knyttet til idrett. Dette for å skape
et mangfoldig tilbud i sentrum for alle,
og for å sikre aktivet utover handelens
åpningstider. Et samlende bydelshus
med møteplasser og funksjoner for ulike
brukergrupper foreslås etablert sør for
knutepunktet i krysset Torsbergveien/
Pettersvollen.
Dette
bygget
kan
romme teaterscene, kino, øvingslokaler,
bibliotek, ungdomsklubb, sjakklubb og
lokaler for andre organiserte aktiviteter.
Nærheten til skolen åpner for stor grad
av sambruk.
SKOLE OG BARNEHAGE
Med tiden vil det kunne bli behov for
utvidelse av Konnerud Ungdomsskole.
Det foreslås at denne utvidelsen skjer
sørøst for dagens skolebygning. Gangog sykkelsti sør for skolen opprettholdes,
og nytt bygg forbindes med gammel
del i plan 2. Uteområdet utvides mot
sør og vest. Barnehagen i Pettersvollen
flyttes til toppen av akebakken mot
Torsbergtråkket, og knyttes tettere på
sentrumsaksen her. Den blir her lettere
å nå til fots/sykkel, fra busstopp i
Pettersvollen og fra pendlerparkering i
Gramsborgveien.
HELSE OG OMSORG
Rehabiliteringssenter
eller
annen
helseinstitusjon
etableres
som
nabo
til
dagens
omsorgsboliger.
Bygningen kan også tilrettelegges som
seniorsenter med ulike fellesfunksjoner
som kafeteria/catering, basseng og
opptreningsfasiliteter,
ulike
sosiale
arenaer og lokaler for gruppeaktiviteter,
samvær
og
arrangement.
Ulike
boformer knyttes til fellesfunksjonene,
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der noen har kontinuerlig oppfølging,
mens andre er atskilte pluss-boliger,
med nærhet til senterets åpne tilbud.
Helsesenter med legekontor, tannlege,
frisør, og fotpleie foreslås tilknyttet
rehabiliteringsbygningen
langs
sentrumsaksen, med inngangsparti på
gateplan. Helsestasjon foreslås forøvrig
plassert i det nye bydelshuset, med
tilknytning til barn og ungdom via
skolen. En helsestasjon vil ha tilbud for
barn og unge på dagtid, mens de øvrige
kulturelle aktivitetene ofte foregår på
kveldstid. Dette vil bidra til at bygget er
i bruk større deler av døgnet.
HANDEL OG SERVERING
Dagens kjøpesenter får mulighet til å
utvide sørover mot sentrumsaksen. Det
legges tilrette for utadrettede fasader
med servering, samt inngangsparti
mot det nye torget, som blir et viktig
samlingspunkt. Det er viktig at aktivitet
og trafikkstrøm tilknyttet handel kommer
resten av sentrumsaksen tilgode, og
etablering av nye handelslokaler i
sentrum legges her. På motsatt side av
sentrumsaksen legges det også tilrette
for handel på bakkeplan.
BOLIG
Boliger i sentrum gir økt bruk av
sentrumsfunksjoner og økt trygghet
gjennom døgnet. Det er av stor
betydning for utviklingen av Konnerud
at det etableres leiligheter og mindre
rekkehus for ulike grupper. Dette
skal gi gode alternativer til bydelens
villaområder. Mindre enheter gir større
bruk av fellesfunksjoner og offentlige
tilbud.
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SENTRUMSAKSE OG TORG

Torsbergveien etableres som Konneruds
nye sentrumsakse. En urban ryggrad
som strammer opp sentrum med en
tydelig retning og mobilitetsstrøm, samt
en gatestruktur som gir rammer for
bebyggelse og møteplasser. Fortetting
og transformasjon langs aksen skal
bidra til et attraktivt bydelssenter med
mer gateliv, flere aktiviteter og flere
bosatte. Gaten utformes som et bygulv,
der funksjonene ligger som perler på en
snor, med utadrettede fasader, brede
fortau, sykkelfelt og muligheter for å
trekke aktiviter ut i gaten. Belegning
og møblering skal bidra til at farten på
trafikk går ned og opplevelsen av å være
i et vitalt sentrum styrkes.
Langs aksen ligger Konnerud Kirke,
barnehage,
handel
og
næring,
torg og samlingssteder, lekeplass,
helsefunksjoner, idrettslokaler, skole og
kunnskapsinstitusjoner, bussholdeplass
og
bysykkelstativ,
bydelshus
og
kulturfunksjoner samt boliger, servering,
parker og møteplasser. Det etableres
flere tilknytningspunkt til aksen på
tvers, både fra boligområder i nord,
samt friområder i sør.

Nye Konnerud Torg legges sør for
kjøpesenteret, nord-øst for knutepunktet
i Pettersvollen/Torsbergveien. Dette
torget får gode solforhold og utsyn
over sentrumsaksen, og skal være
et godt oppholdssted, og vitalt
gjennomstrømmingspunkt.
Torget utformes med en raus nedtrapping
mot krysset i sentrumsaksen, med brede
trinn med varierte sitteplasser, bruk av
vann og beplantning, og muligheter
for både rask framkommelighet via
ramper og trapper, samt opphold og
rekreasjon. Torget får direkte tilknytning
til kjøpesenteret, med muligheter
for uteservering og hovedatkomst.
Det legges opp til busstopp sør for
knutepunktet, ved bydelshuset, og med
ventemuligheter i torgtrappene.

ILLUSTRASJON AV SENTRUMSAKSE OG BYDELSHUS SETT MOT SØR-VEST FRA TORGTRAPPENE
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SVENSEDAMMEN

Svensedammen utgjør et naturlig
lavpunkt i landskapet og et midtpunkt
i naturopplevelsene nær Konnerud
sentrum.
Vannet,
og
spesielt
våtmarksområdet, har unike natur- og
opplevelseskvaliteter som bør bevares.
I dag har man liten visuell kontakt med
dammen sett fra sentrum, og bare enkelte
veier leder direkte til Svensedammen.
Nye ganglinjer vil forsterke kontakten
mellom sentrum og Svensedammen.
For å øke tilgjengeligheten til vannet
etableres en kyststi rundt dammen, med
bordganger, brygger og broer. Dette vil
bidra til økt opplevelse av trygghet langs
turvegen, samtidig som man kommer
nær på naturkvalitetene.
Det utarbeides egnede stoppesteder
underveis. Fuglekikketårn, mateplasser,
solesteder. På odden i vest etableres
en større rasteplass med sone for
bålplass og sittemuligheter. Kyststien
rundt vannet bindes sammen med øvrig
turveisystem slik at det oppstår et utall
av variasjonsmuligheter for tur.
ILLUSTRASJON SVENSEDAMMEN SETT MOT ØST

26

SENTRUMSUTVIKLING KONNERUD | MULIGHETSSTUDIE 2016 |

KONNEKT

KONNEKT |

MULIGHETSSTUDIE 2016

| SENTRUMSUTVIKLING KONNERUD

27

03_SENTRUMSUTVIKLING

BOLIGOMRÅDER

Konnerud har behov for boligtypologier
tilpasset flere ulike brukergrupper
som ønsker et alternativ til bydelens
mange eneboliger og store hager.
Det legges tilrette for leilighetsbygg
med store leiligheter for å komme
generasjonsskiftet i villaområdene i møte,
samt leilighetsbygg av mindre skala for
enslige og førstegangsetablerere. I tillegg
tilrettelegges det for flermannsboliger
og rekkehus for en tettere og mer sosial
boform for barnefamilier og andre.
Langs Pettersvollen etableres flere
boligområder. En ny påkobling fra
Pettersvollen
mot
Konnerudgata
muliggjør
denne
utbyggingen.
Typologien av leiligheter i en tett/
lav struktur fortsettes fra dagens
sentrumsområde.
Den
tyngste
bebyggelsen
etableres
som
en
skjermende rygg mot Konnerudgata.
De ulike boligområdene får interne
gårdsrom med flere fellesfunksjoner, og
utstrakt bruk av vann og vegetasjon.
Boligene er et viktig ledd i å trygge
gangveien mot Jordbrekkskogen. Det
legges opp til at all parkering løses under
terreng i forbindelse med utbygging av
boligområdene.
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I kjøpesenteret etableres det boliger
over handelsarealene i bygningen.
Denne delen av bebyggelsen tåler en
relativt stor høyde, og boligene vil få
svært god utsikt. Parkering kombineres
med senterets parkering som legges
under bakken.
Langs sentrumsaksen etableres boliger
tilpasset de øvrige funksjoner i kvartalene.
I etasjene over rehabiliteringssenteret
etableres
pluss-boliger,
som
kan
bygges om ved behov, og knyttes opp
mot øvrige seniorfunksjoner. Vest for
kunnskapskvartalet plasseres mindre
boliger, som studentboliger knyttet til
skigymnas, samt lokaler for midlertidig
utleie, for eksempel leilighetshotell
eller sovesaler i forbindelse med større
arrangement, konferanser og samlinger.
Dette er bygninger som vil kunne ha en
fleksibel bruk, og tilpasses behovet til
idrettslag og øvrige hensyn.

ILLUSTRASJON BOLIGOMRÅDE
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05_MOBILITET

PERSONBILTRAFIKK

I framtidens Konnerud Sentrum skal det
være mer attraktivt å gå, sykle og kjøre
kollektivt enn å kjøre bil. Dette følger
statlige mål om nullvekst i biltrafikk,
og Drammen Kommunes ambisjon om
redusert bilbruk og økt bruk av kollektiv,
sykkel og gange på Konnerud. Forslaget
til utvikling i sentrumsområdet legger
opp til at det etableres ny gatestruktur
og at eksisterende mobilitetssystem
utvikles, foredles og forbedres for å
tilrettelegge for bedre løsninger på de
myke trafikantenes premisser.
• Det etableres en ny gate som kobler
Pettersvollen på Konnerudgata. Dette for
å tilrettelegge for buss gjennom sentrum,
unngå store arealer til snuplasser og for
å betjene de nye boligområdene som
anlegges nedover Pettersvollen mot
Jordbrekkskogen. Gaten kan reguleres
mht. gjennomkjøring/enveiskjøring etter
behov.
•
Jarlsbergveien
stenges
for
gjennomgående biltrafikk. Det etableres
to
større
parkeringsplasser
med
adkomst fra henholdsvis sør og nord.
Dette for å optimalisere sikre forhold for
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gående og syklende langs strekningen,
trafikksikring av utdøvere som oppholder
seg langs veien rundt idrettsanleggene,
samt for å forhindre unødig kjøring i og
gjennom området. Veien stenges med
bom og det vil fortsatt være mulig å
kjøre til eiendommer samt sakte kjøring
i forbindelse med drift av idrettsanlegg
og friområder.
•
Torsbergveien etableres som en
hovedgate med blandet trafikk, brede
fortau og mulig kantsteinsparkering.
Belegning og møblering skal bidra til at
gaten oppleves som et bygulv, der farten
går ned.
•
Søndre del av Pettersvollen blir
privat atkomstveg og forbeholdes
kjøring til boligområder. Offentlig gangog sykkelveg langs atkomstveien knytter
seg på det etablerte g/s-systemet mot
Jordbrekkskogen.

PARKERING
I nye Konnerud sentrum skal parkering
få en mindre vesentlig tilstedeværelse
i gatebildet. Hovedvekten av parkering
anlegges på færre, men strategiske
steder i ytre sone for å minimere trafikken
i det sentrale området.
•
Parkeringshus med bilkollektiv
og
pendlerparkering
i
krysset
Gramsborgveien/Konnerudgata,
med
kort forbindelse til kollektiv, bysykler
og andre hverdagsfunksjoner som
barnehage, skole og dagligvare.
•
Parkeringskjeller under terreng i
tilknytning til kjøpesenter med oppgang
også direkte til nytt torg for å sikre liv og
aktivitet i uterommene og enkel tilgang
til resten av sentrumsaksen.

•
I tilknytning til idrettsanleggene
etableres det to større p-plasser med
adkomst fra Jarlsbergveien i nord og sør.
Strekningen mellom de to p-plassene
stenges med bom. Det etableres
garderobeanlegg i tilknytning til p-plass
sør. Ved større arrangement bør det
kreves avgift på disse parkeringsplassene,
for å øke andelen kollektivreisende.
•
Det
kan
legges
opp
til
korttidsparkering
i
Torsbergveien
for å betjene næringslivet i den
nye sentrumsaksen. Under det nye
kulturbygget anlegges parkeringskjeller
som også vil betjene skolen.

•
Parkeringsplasser for nye boligfelt
etableres i parkeringskjeller under
bebyggelsen.
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05_MOBILITET

MYKE TRAFIKANTER

GANG- OG SYKKELVEGNETT
Eldre mennesker, studenter, barn og
unge er store grupper som ikke kan eller
nødvendigvis ønsker å eie bil. Flere av
tilbudene og aktivitetene som samles i
sentrum retter seg mot nettopp disse
brukergruppene, og det er derfor særlig
viktig å ha en ambisjon om at stedet
skal være et godt sted å bo, passere
og oppholde seg uavhengig av bil.
Konnerud sentrum trenger derfor en
vegprofil der gående og syklende har
førsteprioritet, og hvor det er mulig å
spasere til alle funksjoner uten å komme
i konflikt med biltrafikken.
For å få størstedelen av trafikkveksten
i forbindelse med fortetting og
boligutbygging på Konnerud over
på
miljøvennlig
transport,
legges
det til rette for gode gang- og
sykkelforbindelser fra boligområdene
internt
i
sentrumsområdet
til
kollektivholdeplasser og idrettsanlegg.
Det settes av plass til sykkelparkering
både i sentrum og i boligområder, og
Konnerud kobles på bysykkelsystemet
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til resten av Drammen. De aktivitetene
som trekker folk skal kunne nås enkelt
og effektiv til fots og på sykkel.
Samtlige
hovedgater
opparbeides
med sykkelfelt og fortau, eventuelt
separat gang/sykkelveg. Det etableres
et hovednett av gang-og sykkelveier,
samt et sekundært nett, hvor myke
trafikanter sikres i blandet trafikk. Om
sommeren utnyttes det omfattende
rulleski-anlegget i gs-nettet.

KOLLEKTIVTRAFIKK
Det er viktig at kollektivtransporten
gir lik eller bedre tilgjengelighet enn
biltrafikken i framtidens sentrum. Det
skal være mulig, praktisk og godt å
bo i Konnerud sentrum uten bil, og å
enkelt benytte buss for å reise internt
på Konnerud og til Drammen og Skoger.
Et effektivt rutenett med hyppigere
avganger, samt strategisk plasserte
busstopp, skal sørge for at det blir
enklere å nå et busstilbud fra bolig,
arbeid, barnehage og fritidsaktiviteter.

•
En økt boligbygging på Konnerud,
samt styrking av sentrumsfunksjoner og
idrettsaktiviteter må følges opp med økt
frekvens på kollektivtrafikken.
•
Det etableres gode og korte
overganger mellom buss/buss, buss/
bysykkel og buss/pendelparkering.
•
Dagens
holdeplass
i
Gramsborgveien opprettholdes inntil
sentrum og holdeplassen i knutepunktet
er tilstrekkkelig etablert.

•
Det etableres en bussrute sentralt
gjennom sentrumsområdet med ny
holdeplass i nær tilknytning til krysset
i
sentrumsraksen
Torsbergveien/
Pettersvollen.
•
Bussen kjører inn Gramsborgveien
fra Konnerudgata, via Pettersvollen som
forlenges til Konnerudgata i sørøst, og
videre nordover mot Drammen sentrum
eller videre sørover mot Skoger. I motsatt
retning kjører bussen samme strekning.
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GATESNITT

5 m dryppsone

4 m asfaltert

5 m dryppsone

19 m

FIS-LØYPE SOMMER

5 m dryppsone

9 m skitrase

5 m dryppsone

FIS-LØYPE VINTER
19 m
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Konnerudgata
4m

3m

Sykkelvei m/fortau

5m

6m
Kjørefelt

6m

Fortau m. beplantning

4m

Fortau

18 m

Kjørefelt

2m
Varelev.
/parkering

4m
Fortau

16 m

PETTERSVOLLEN

TVERRGATE / BOLIGGATE

2m

3m

Sykkelvei m/fortau
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GATESNITT
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06_GJENNOMFØRING

STRAKSTILTAK
•
•
•
ETAPPEVIS UTBYGGING

•
•
•

Jarlsbergveien stenges for gjennomkjøring.
Påmalt gangsone i de delene av Jarlsbergveien som fortsatt har personbiltrafikk.
Parkeringsplasser tilrettelegges nord + sør i Jarlsbergveien, samt på tomta der p-hus
senere skal etableres i Gramsborgveien.
Maskinhall og utstyrs-område etableres vest for Jarlsbergveien og ny p-plass her.
Konnerud helsebydel etableres som konsept.
Konnerud knyttes på bysykkelsystemet.

KORT SIKT
Utbyggingen av feltene på Konnerud
kan i stor grad skje uavhengig av
hverandre. For en vellykket etablering av
sentrumsaksen bør tiltak knyttet direkte
til denne prioriteres. Rekkefølgen internt
i aksen er fleksibel. Øvrig utbyggingstakt
er først og fremst avhengig av økonomi
og trafikale hensyn.
Utviklingen
mot
mindre
bilbruk
vil skje gradvis og paralellt med
utbygging og fortetting, innføring
av
forbedrede
kollektivsystemer,
teknologisk
utvikling
(elbiler/
elsykler++)
og
holdningsendringer.
Gode overgangsløsninger skal sikre en
aktiv bruk av nye Konnerud Sentrum
fra dag èn. Etterhvert vil man kunne
regulere
gatebruken
ytterligere,
f.eks ved å begrense opprettede
parkeringsmuligheter, ved å stenge
strekninger for personbiltrafikk i en
eller flere retninger, og ved å utvide
kollektivtilbudet ytterligere.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turstinett opparbeides rundt Svensedammen, og på tvers av langrennsarena.
Salamanderdammen oppgraderes.
Garderobeanlegg bygges ved baner.
Torg med nedtrapping opparbeides som rekkefølgebestemmelse før
utbygging av kjøpesenter m.boliger.
Ny barnehage på toppen av akebakken.
Omsorgsboliger bygges om mht inngangsparti.
Nytt rehabiliteringssenter, (el. lignende helseinstitusjon.)
Nytt klubbhus.
Ny kommentatorbu.
Bydelshus.
Nye Konnerudhallen.
Studentboliger/utleieboliger/leilighetshotell etableres ifm. idrettsområdet.
Øvrig boligbebyggelse langs sentrumsaksen
Sentrumsaksen etableres, opparbeides og utformes.

MELLOMLANG SIKT
•
•
•
•
•
•
•

Skigymnas (el. lignende kunnskapsinstitusjon)
Øvrig boligbebyggelse med nærhet til sentrumsaksen.
Omlegging av Pettersvollen mot Konnerudgata.
Bussholdeplass i knutepunkt ved torget.
G/S-felt langs Konnerudgata
P-hus Konnerudgata/Gramsborgveien.
Resterende turvegnett opp langs elva i vest.

LANG SIKT
•
•
40

Boligområder bygges ut når ny atkomstveg mellom Pettersvollen og Konnerudgata er etablert.
Skoleutvidelse ved behov.
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BRA ny bebyggelse område A
A1

A2

A3

Bolig

8 480

0

Næring

5 800

0

Offentlig

A4

A5

A6

SUM B

11 640

4 970

25 090
5 800

0

2 160

2 160

Off./bolig
Parkeringshus

UTNYTTELSE

SUM

0
0

4 350

14 280

4 350

0

4 350

0

11 640

7 130

37 400

B2

B3

B4

B5

B6

SUM B

14 170

0

14 170

BRA ny bebyggelse område B
B1
Bolig
A3

A2
2
A1

B3

A6

250

Offentlig

5 260

450

B2

700

4 010

9 670

SUM

C1

18 940

19 530

Off./idrett

B1
B5

Næring
Off./bolig

A4
A5

0

19 530
10 610

5 510

4 010

19 980

10 610

10 610
23 840

0

63 950

B4
C2
C3

BRA ny bebyggelse område C

SAMLET

C1

C2

C3

SUM C

SUM SAMLET

15 380

21 670

11 240

48 290

87 550

Næring

0

6 500

Offentlig

0

21 100

Off./bolig

0

19 530

Off./idrett

0

10 610

Parkeringshus

0

4 350

48 290

149 640

Bolig

SUM
42

+

15 380

21 670

11 240
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