
En by å leve i

gjenbruk av en bydel



Utgangspunktet for konkurransen
Litt om FutureBuilt på Strømsø
Om konkurranseprogrammet
Litt om Strømsø

Glasiercrack - Snøhetta



Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Fremtidens byer 
• staten og de 13 største byene i Norge

• redusere klimagassutslipp

• gjøre byene bedre å bo i

Buskerudbyen
• Samordnet areal- og transportplanlegging for

kommunene fra Lier til Kongsberg

FutureBuilt i Oslo og Drammen
• Et laboratorium

• Et gjennomføringsprosjekt



Dagens situasjon - utfordringer

Knutepunktsutvikling



• I tilknytning til regionale knutepunkt 
(jernbanestasjoner) og sentrumsnært

• men også områder nær  bydelssentra med svært 
god kollektivforbindelse direkte til jernbanestasjon 
vil bli vurdert

Hvor i Drammen skal det bygges?



Strømsø - et utstillingsobjekt



Strømsø Torg –

en nøkkel til utvikling av Strømsø sentrum



Målsettinger for Strømsø

Et utstillingsvindu for fremtidsrettet byplanlegging
Lev uten bil på Strømsø 
En grønnere og mer energieffektiv bydel 

Konsentrasjon av kunnskapsbasert næring 
Vitalt handelstilbud nær jernbanen

Forbildeprosjekt (passivhus) på ledige tomter
Forene vern og nybygging 
Nye måter å leve på – nye boligtyper

Nye møteplasser innendørs og utendørs  -
stimulerer det kulturelle mangfoldet



Strømsø torg ferdig i løpet av 2011-12





Åpen arkitekturkonkurranse

Ideer skal brukes til områdeutvikling, 
forbildeprosjekt og revisjon av planer

Grunnlag for en utstilling i 2011

Utstillingen skal engasjere og involvere 
byggebransjen og befolkningen

En by å leve i
Idékonkurranse for ”den gamle bydelen”





Hensikten med  konkurransen

• Viktig del av Drammens strategi for å utvikle bydelen Strømsø

• Vise hvordan en kan legge til rette for en klimanøytral utvikling i 
en tidlig fase av planprosessen

• Vise hvordan konkurranseområdet som helhet kan utvikles og 
hvilken rolle det bør ha i byen

• Oppnå en mer detaljert vurdering av de fire delområdene



Konkurranseområdet



Historikk

Fra øy til by

Ikke utslettende bybranner 

Flest 1600 talls hus i Norge

Gyldenløves plass var byens første hjertet

Flyttet til Strømsø torg etter at jernbanen var etablert



En bevaringsverdig bystruktur

Drammen etter bybrannen i 1866

Stadsingeniør Heyerdals plan







En god by gjenbrukes

Modernistisk planlegging og arkitektur har lagt opp til en bilavhengig 
bystruktur med spesialisert arealbruk og trafikkseparering.

Strømsø ble etablert lenge før bilens tidsalder.

Et godt utgangspunkt for å skape ”fremtidens by?”



Arealplaner

• Man kan se bort fra reguleringsplaner

• Kommunedelplan for sentrum
– Avvik med hensyn til formål, arealbruk og volum aksepteres

– Hovedtrekk i gatestruktur beholdes

– Vurdering av bevaringsverdi skal følges



Dagens situasjon byform og 
arealbruk

• En sammensatt og til dels sliten bydel med mange bevaringsverdige 
bygninger 

• Det sentrale kollektivknutepunktet 

• store arealreserver

• Et småskala handelstilbud med kvaliteter og utfordringer

• Ca. 2500 mennesker i dag – mange unge voksne med ulik bakgrunn

• Mangler gode lekeplasser og offentlige rom

• Jernbanesporet er en barriere mot elva



Utfordringer

Hvordan formgi fremtidens bysamfunn hvor bilens rolle er sterkt 
redusert

Knutepunktsutvikling         en god by å leve i
Hvor bør hva ligge i bydelen?
Hvor tett bør det bygges på ulike steder i bydelen?

Videreutvikle handelstilbudet
Legge til rette for barn i byen 
Universell utforming

Et hierarki av plasser og andre offentlige rom
Styrking av grøntstrukturen/ kontakt med elva



Trafikkforhold

• Ringveien avskjærer bydelen på to sider  
– Hvordan kan bydelen leve med eksisterende trafikk på ringveien?

• Til dels stor biltrafikk inne i området –
– Hvordan kan den reduseres?

• Gatene er dominert av biler. 
– Ny bruk av gatene. 

– Nye prinsipper for gateutforming. 

• Kollektivtrafikken er belastende for området
– Muligheter som utløses ved flytting av kollektivtraseen

– Sikre attraktiv atkomst til kollektivtilbudet



Trafikkforhold

P

P



Energibruk i bygninger

• Visjon – klimanøytral bydel mhp stasjonær energi

• Minimum passivhusstandard på nye bygg

• Enkle og kompakte

• Passiv og aktiv solenergi på takarealer og fasader

• Viktig med sørvendte fasader

Sparebanken 1, Trondheim 

Arkitekt: Agraff AS



Parkering

• Lav eller ingen krav til P-dekning (maksimumskrav vurderes)

• P-plasser i P hus – begrenset gateparkering



Delområder



Tollbugata

Langes gate

Delområde 1



Doktor Gundersens plass

og Strømsø videregående skole

Delområde 2 



Strømsø videregående skole
med fredet bygning, tidligere rådhus fra 1808

Jubileumssted 2011



Doktor Hansteins gate

En ny bygate og et nytt ansikt mot elven

Delområde 3





Delområde 4

Telthusgata, 

Strømsø skole og

Gyldenløves plass

Et grøntdrag ned 

til elva

Knytte de 

historiske 

områdene 

sammen i 

Tollbugata



Gyldenløve Brygge
nytt og gammelt





Langgater parallelt med elven



Og ”ganger” 

på tvers



1700 tallsbebyggelsen på Strømsø

Prakthus og småhus



Strømsø kirke fra 1667



1800 tallsbebyggelse



En 

frodig 

mix













Et personlig preg 
over 
rehabiliteringen



Utfordring med parkering i første etasje



Marienlyst - Norges første skole 

med passivhus-standard

Ferdig til skolestart 2010

Utbygger Drammen Eiendom KF

div.A arkitekter

Passivhusstandard


