
Vått og vilt i Drammen 
Klimatilpassing – Strømsø bydel som eksempel 

Vinnerprosjektet i idékonkurransen på 

Strømsø, Norconsult, Alliance arkitekter 

http://flickr.com/photos/24420981@N04/2909862863
http://dt.no/bildeserier/nyheter-bildeserier/oversv-mmelser-i-drammen-del1-1.3027432?=&bilde=9


Arrangør 

Drammen kommune i samarbeid med 
FutureBuilt og Fremtidens byer. 



FutureBuilt 

7. april 2011 Side 3 

Et samarbeid mellom Oslo og Drammen  

 

Visjon:  

Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy 

kvalitet. 

• realisere en rekke forbildeprosjekter – både 

områder og bygninger, med lavest mulig 

klimagassutslipp, som samtidig bidrar til et godt 

bymiljø. 

• være en arena for kompetanseutvikling og 

innovasjon 

• kommuniseres bredt og være et utstillingsvindu 

nasjonalt og internasjonalt 

 



FutureBuilt 
 

Er Drammens viktigste prosjekt innenfor 
satsingsområdet STASJONÆR ENERGI i 
Framtidens byer 

 

Fanger opp kommunens og andre utbyggeres 
forbildeprosjekt 
 



 

Konkurransen 

 

En by å leve i 

 

gjenbruk av en bydel 



Tema  

Utvikling av Strømsø sentrum i en 

klimavennlig retning 

 

 



Strømsø torg ferdig i løpet av 2011-12 



Det var nok av utfordringer i 

konkurransen. 

 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? 
Hva med kulturminnene? 
Byens ansikt mot elven skal fornyes. 
 
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 
 
 



Men klimatilpassing var ikke tillagt 

tilstrekkelig vekt. Gry Bache utfordret 

oss. 



Derfor inviterte Drammen kommune, 
Fremtidens Byer og FutureBuilt til 
verkstedet  
 
 
 
 

   



http://dt.no/bildeserier/nyheter-bildeserier/oversv-mmelser-i-drammen-del1-1.3027432?=&bilde=9


12 
 

07.04.2011 

Blir Strømsø våtere enn det vil planlegger for? 

Ensemble 

 median 
Change (%) Endring i 200-

årsflom mellom 

1961-1990 og 

2071-2100 

•Drammens

-vassdraget 

0% 

•Mindre felt 

minst 20% 

økning  

År 2100 Drammen 

200-årsstormflo + 

havnivåstigning + 10 cm 

2.25 moh 

2.45 moh 

2.80 moh 
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Hensyn til klimautviklingen i arealplanleggingen - flom -  

• Nødvendig med økt aktsomhet 
mot flomfare og masseføring i 
bekker og mindre elver, særlig i 
bratte områder 

• Nødvendig med god håndtering av 
overvann i arealplaner   

• Nødvendig med justering av 
flomsonekart (og hensynssoner for 
flom) for Drammensvassdraget pga 
havnivåstigning 



Gruppeoppgavene illustrerer tema 

• Hvilke utfordringer står vi overfor? 
• Hvilke typer løsninger kan møte utfordringene og tilføre byen 

nye kvaliteter? 
• Behov for planer 
• Ansvar, finansiering og gjennomføring av tiltak 







Hovedutfordringer 

Styrtregn 

Springflo og havnivåstigning,  

eventuelt kombinert med flom i elva. 

Høyt grunnvann 

 



Litt bakgrunn om ”det flate” Strømsø 











Søndag 5. Juli 2009 – hva skjedde? 

• 90 mm nedbør på under to timer? Kl 04.30 – 06.30 

 

 

http://dt.no/bildeserier/nyheter-bildeserier/oversv-mmelser-i-drammen-del1-1.3027432?=&bilde=9




http://dt.no/bildeserier/nyheter-bildeserier/oversv-mmelser-i-drammen-del2-1.3027410?=&bilde=13


http://dt.no/bildeserier/nyheter-bildeserier/oversv-mmelser-i-drammen-del2-1.3027410?=&bilde=9


Mulig strategi 

• Leve med vann 
• Begrense skader 
• Bruke vann til å skape kvaliteter 
• Definere en grense for hva byen skal tåle 
• Når vi nærmer oss den grensen må vi gripe til mer drastiske virkemidler 



Bygge en sluse i 

Svelvikstrømmen 

 


