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byplan

FORORD
Stedsanalysen for Fjell bydel er utarbeidet av Byplan i Drammen kommune.
Arbeidet er utført i perioden januar 2010 til september 2010.
Stedsanalysen er et vedleggsdokument til «Forprosjektrapporten – Fjell
2020». Stedsanalysen er ellers et selvstendig dokument for politisk behandling og til selve prosjektarbeidet med tilhørende medvirkningsprosesser.
En stedsanalyse er i prinsippet en systematisering av kunnskap for å forstå
stedets nåværende situasjon og fremtidsmuligheter. Analysen er en plattform for å kunne diskutere tiltak og fremtidsmuligheter, hva som skal
vektlegges, og hvilke beslutninger som bør fattes.
Drammen kommune, oktober 2010
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BYDELSDAGEN PÅ FJELL

INTENSJONER

Innledning
I forbindelse med behandlingen av økonomiplan for 2009 -2012 vedtok
bystyret i Drammen kommune en langsiktig satsing på stedsutvikling og
folkehelse i bydelen Fjell frem mot 2020. Det overordnede motivet er å bedre
levekårene. Satsingen vil involvere mange av kommunens tjenesteområder
og skal skje i et bredt samarbeid med offentlige aktører og private organisasjoner som vil få bred medvirkning gjennom hele prosessen. Satsingen
innledes med en forberedelsesperiode hvor arbeidet organiseres som et
forprosjekt.
Som en del av forprosjektet skal den foreliggende stedsanalysen forsøke å
avdekke problemstillinger, og foreslå noen helhetsløsninger som skal sikre
positiv utvikling av Fjell bydel.
Dokumentet består av en analyse av de nåværende forhold på Fjell, samt
identifikasjon av spesielle utfordringer ved området. På bakgrunn av den
innledende stedsanalysen er det utarbeidet noen idéskisser for å synliggjøre
mulige nye tiltak av kortsiktige og langsiktige art som kan øke bydelens
attraktivitet. Gode plasser for uformelle møter, anlegg for fysisk og kulturell
aktivitet er synliggjort sammen med behovet for trafikksikre gangforbindelser til bydelssenteret. Til sammen kan en langvarig satsing på stedsutvikling
gi Fjell et løft til å bli et enda bedre sted å bo.

BYDELSDAGEN PÅ FJELL

Parallelt med stedsanalysen er det utført et omfattende medvirknings- og
analysearbeid for Fjell, som også har gitt viktige føringer for dette dokumentet.

DELER AV FJELL - SETT FRA SYD-ØST
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INTENSJONER

Sammendrag
I årenes løp har de sosiale utfordringene på Fjell blitt besvart med iverksettelse av ulike tiltak fra kommunens og statens side. Etter etableringen av
drabantbyen på begynnelsen av 70-tallet, har lite skjedd. Det er etablert et
bydelshus, et eldresenter/ungdomskafé, en kunstgressbane og to nye barnehager. Det har i tillegg vært etablert noen små fysiske tiltak som lekeplass
ved bydelshuset, sandvolleyballbane ved Galterud ungdomsskole og
lekeplass samt balanseløype ved Fjell barneskole.
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Samfunnsutviklingen har medført en utarming av noen funksjoner i boområdet. Bilismen og kjøpesenteretableringer mer sentralt på Strømsø har ført
til et butikksenter nesten uten butikker. Blokkbebyggelse er orientert for å
få sol og utsikt og ikke for å skape sammenheng og sosial tilhørighet. Bydelen har også i liten grad ganglinjer til et felles bydelssenter og viktige
bydelsfunksjoner og møteplasser som barneskole, ungdomsskole, bydelshus,
bibliotek, kunstgressbane og butikksenter ligger langt fra hverandre og med
betydelige høydeforskjeller. Kollektivbetjeningen er rettet inn mot å betjene
Drammen sentrum og ikke mot bydelssenteret. Bydelen trenger flere felles
møteplasser med økt aktivitet samt et samlende bydelssenter med både
offentlig og privat virksomhet. Blant annet er Fjell den eneste bydelen i
Drammen uten flerbrukshall. Utfordringen for stedet Fjell er å foredle det
man har og å skape bedre sammenheng mellom bydelsfunksjonene, både de
eksisterende og de nye. Satsing på arkitektonisk foredling av et felles
bydelssenter med gangveier som binder viktige møteplasser i bydelen
sammen og en økt variasjon og aktiviteter i grøntstrukturen vil kunne gi
bydelen et nødvendig løft.
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I rapporten foreslås et hovedgrep på stedsutviklingen og noen tiltak med
idèskisser. Det vises også eksempler på utforming.
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INTENSJONER

Innledende registreringer
Gode bydeler er bydeler i utvikling. Gode bydeler evner å
tilpasse seg skiftende beboergrupper, konjektursvingninger, nye
politiske dagsordner og skiftende arkitektoniske idealer. Gode
bydeler er bydeler som kan romme forandringer - og tør å la
forandringen komme til utrykk!
Bydelen Fjell ble bygget for å løse behovet for å produsere et stort antall
boliger. Den er en drabantby utenfor bykjernen. Bebyggelsen ble skapt på
bakgrunn av noen stramt definerte arkitektoniske og samfunnsmessige
idealer, som var utrykk for sympatiske ideer om bedre boliger til befolkningen. Men selv om planen er en arkitektonisk og landskapelig fin løsning,
mangler den variasjon, hierarki og fleksibilitet. Den mangler valgmuligheter
og overaskelser. Og selvom den på mange måter hever seg langt over
standarden, så minner den oss om alle andre modernistiske
blokkbebyggelser.

n
Austadveie

OMRÅDET SETT FRA VEST.
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# GRØNNE AREALER
# 01

Grøntdrag ved bydelshuset. Sett
mot nordøst. I bakgrunnen ses
Fjellvang borettslag.

# 02

Grøntdrag mellom bydelshuset
og Fjell skole. Sett mot sydvest.

# 03

Grøntdrag sydvest for Fjell skole. I
bakgrunnen ses kunstgressbanen og deler av Fjellvang
borettslag.

02

01

03

# 04

Bilde
som
viser
utsikten
syd/østover der innerste synlig
del av Drammensfjorden er vist.

# 05

04

Bildet viser forplassen på bydelshusets nordvestlige side.

# 06

"Urskogen" mellom Fjell fyringssentral og Fjellsveien.

# 07

"Dumpa" med deler av Fjellheim
og Fjellhagen borettslag i
bakgrunnen.

05

06

# 08

Sett mot sydvest. I bakgrunnen
ses deler av Fjellhagen og
Fjellheim borettslag.

# 09

06

Grøntdrag ved kunstgressbanen. Sett mot nordvest.

07

07

03

02

01

04

06

05

06

07

08
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08

07

09

# BEBYGGELSEN
# 01

Blomsterkasse ved Fjellhagen
borettslag.

01

04

# 02

03

02

Gangbru mellom Fjell senter og
bydelshuset.

# 03

07

06

Sett mot sydvest. I bakgrunnen
ses stjerneblokka (Fjellhagen
borettslag).

01

05

# 04

Laurits Grønslands vei sett mot
sydøst. Til høyre i bildet ses
butikksenteret og Fjell varme- og
fyringssentral

09
08

# 05
02

03

Bilde fra sydøstlig side av
butikksenteret. I bakgrunnen ses
Fjell varne- og fyringssentral og
deler av Fjellhagen borettslag.

# 06

Butikksenteret fremstår i dag
som nedslitt, forlatt og uten noe
folkeliv.

# 07

Bildet viser den nedlagte
svømmehallen på Galterud.

# 08

04

Fjell barneskole med deler av
Fjellvang borettslag i bakgrunnen.

# 09
07

05

Ute- og oppholdsarealer ved
Fjellheim borettlag.

06

09

08
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# LEKEPLASSER
# 01

Lekeplass
borettslag.

ved

01

Fjellhagen

02

# 02

06

Leke- og oppholdsplass ved
Fjellvang borettslag.

# 03

Kunstgressbanen på Fjell, sett
mot nordøst. I bakgrunnen ses
deler av Fjellvang borettslag.

# 04

Lekeplass ved Fjell barneskole.

03

05
01

07

04

04

08

03

02

09

# 05

Lekeplass ved Fjell barnehage.
Til høyre i bildet ses Fjell
bydelshus.

# 06

Lekeplass sydøst for bydelshuset.

06

# 07

Ute- og oppholdsarealer ved
Fjell bydelshus. Sett mot nordøst.

# 08

Grusbane ved Fjellheim
borettslag.

# 09

Lekeplass ved Fjellhagen
borettslag.

05

04

07

09
04
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# GANGVEIER OG STIER
# 01

Bildet viser fotgjengerundergangen under fylkesvei Fjellsveien.
Dette er den eneste trafikksikre
forbindelse mellom områdene
Galterud skole/Fjell kirke og Fjell
bydel.

02
01

# 02

04
03

Tråkka sti mellom Fjell bydelshus
og Fjell barneskole. Denne
viktige stien gir også forbindelse
til kunstgressbanen, Fjell bo- og
servicesenter samt bussholdeplasser nede ved Lauritz Hervigs
vei.

04

06
05

05

# 03

Bildet viser eksisterende gangvei
ved nordøstlig side av bydelshuset. Denne slutter brått bak
bydelshuset, det resterende
stykket fram til Fjell skole består
av en godt tråkket sti.
01

02

# 04

Tråkka stier ved nordøstlig side
av Fjellheim borettslag. Stiene er
viktige gangtraseer i området.
Disse er i meget dårlig forfatning.

# 05

Ved friområdet kalt for
”Dumpa” løper en godt tråkket
sti som forbinder dette store
grøntdraget. Stien er ved flere
partier meget smal, ofte under
en meter, busker og trær gjør
det umulig for rullestolbrukere
og andre gangbesværende å
komme forbi.

04

# 06

Upreparert sti som løper parallelt
med kunstgressbanen og blir
knyttet til eksisterende
gangveier gjennom den
sydvestlige delen av området.
Stien er en meget viktig snarvei
og forbindelsesvei mellom Fjell
skole og Fjellvang- og Fjellhagen
borettslag.
03

04

06

05

05
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Analyse
- OMRÅDETS KARAKTER
- LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR
- KOLLEKTIVTRANSPORT
- PARKERING

ANALYSE

Områdets karakter
INNDELING I DELOMRÅDER. Området beskrives i 8 delområder. En

DELOMRÅDE B - FJELL SKOLE OG FJELL BO- OG SERVICESENTER. Fjell

nærmere beskrivelse av de ulike delområdene er gitt på motstående side.

skole og Fjell bo- og servicesenter ligger nordøst for området. Fjell skole
ligger nærmest bydelssenteret på Fjell i en avstand på 200 m, men på grunn
av en høydeforskjell på 15 m samt manglende gode gangforbindelser oppleves skolen å være et annet sted.
Fjell bo- og servicesenter ligger nedenfor Fjell skole og avstanden fra senteret på Fjell og langs et dårlig gang/sykkelveinett er nesten 500 m. I vest er
det manglende/ dårlig kryssing av Lauritz Hervigs vei. Det er også dårlige
forbindelser mellom grøntdraget nordøst for bydelshuset og
tilgrensede områder.

DELOMRÅDE A: BYDELSHUSET OG BUTIKKSENTERET. Bydelshuset og
butikksenteret ligger nært opp mot hverandre. Senteret har en fortid som et
lokalsenter med viktige funksjoner som dagligvarebutikk, grønnsakshandel,
legekontor, kafe m.m. Men disse er med tiden løpende blitt lagt ned som
følge av økt konkurranse fra storbutikker og storsentre i nærområdene.
Dette har trolig vært den medvirkende årsak til at viktige lokalfunksjoner
som dagligvarebutikk, grønnsakshandel m.m. ikke har greid å etablere seg i
området. Butikksenteret fremstår i dag som nedslitt og uten noe folkeliv.
Nærmeste større matbutikk i dag er Kiwi-butikken 500 m fra bydelssenteret.
Bak butikksenteret er det etablert en ny privat barnehage.
Bydelshuset rommer nærmiljøkontor, frivillighetssentral, helsestasjon,
borettslagskontor og bibliotek. I tillegg er det lokaler i huset som beboerne
kan leie for sammenkomster. Denne funksjonen er ment å fungere som et
stort sosialt møtested for Fjell beboerne. I tilknytning til bydelshuset ligger
det en barnehage i to bygg og en lekeplass. Lekeplassen her er fra nyere tid
og fremstår som godt vedlikeholdt. Restarealene omkring butikksenteret og
bydelshuset fremtrer imidlertid som slitte og grå. En god del av arealet er
tatt i bruk til parkering og det er lite oppholdsarealer. Det er heller ikke tydelige skiller mellom gangarealer og kjøreareal. Parkering foregår altså både på
forplassen til bydelshuset, på gressplenen foran barnehagen og under
butikksenteret i tillegg til etablerte parkeringsplasser. Butikksenterets
underetasje ligger atskilt fra øvrig bebyggelse.
Mellom bydelshuset og butikksenteret gir kjøreatkomst ned til Fjellvang
borettslag en uheldig situasjon ved at trafikk føres inn sentralt i området og
skaper et uheldig skille mellom butikksenteret og bydelshuset som naturlig
hører sammen og hvor det ikke burde være biltrafikk.
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DELOMRÅDE C - GALTERUD SKOLE, FJELL KIRKE OG NY MOSKÈ. Galterud
skole, Fjell kirke og ny moskè ligger for seg selv opp mot skogen ca. 35
høydemeter høyere opp enn bydelssenteret og avstanden langs
gang/sykkel- og veinettet er 500 m.
DELOMRÅDE D - FJELLHEIM BORETTSLAG. Fjellheim borettslag ligger helt
øverst på Fjell og grenser inn mot marka. Borettslaget består av 304 leiligheter fordelt på to store høyblokker plassert parallelt med Fjellsveien. Blokkene er i varierende grad vedlikeholdte. Fasadefargen på blokkene er grå og
ensformig. Utearealet for den ene blokken er velstelt og har noe lekeareal,
men har et åpent og noe ”upersonlig” preg. Utearealene for den sørligste
blokken er mer preget av asfalt og fremstår som litt trist. I tilknytning til
blokken ligger det en lekeplass og noen enkeltstående lekeapparater. Området er noe støyutsatt fra Fjellsveien. Boligene har inngang
fra østlig side.
Sammen med noen av blokkene som tilhører Fjellhagen borettslag ligger
dette området med litt avstand til bydelshuset og butikksenteret. For å
komme ned til senteret må en gå et stykke gjennom et lite skogholt og et
grøntområde. Området her har en tett skogsvegetasjon i markert daldrag
med forholdsvis bratte dalsider. En ny barnehage ligger på toppen av dalen
vis a vis Fjellhagen borettslag. Det er generelt dårlige gangforbindelser i
området. Det er også manglende/dårlig belysning av stier og gangveier i
dette området, noe som kan skape en følelse av utrygghet. Bedre belysning
vil bidra til økt trygghet, identitet og trivsel, samt gi et estetisk løft av
området. Avstanden fra Fjellheim borettslag til bydelssenteret langs
gang/sykkel- og veinettet er 800 m. Gang- og sykkelforbindelse til Galterud
skole går gjennom vestlig del av området.

Connecting Fjell

DELOMRÅDE E - FJELLHAGEN BORETTSLAG. Fjellhagen borettslag er det
største borettslaget på Fjell og består av 18 blokker. I alt er det 550 leiligheter fordelt på to punkthus og 16 lavblokker. Fjellhagen borettslag er i tillegg
det borettslaget som består av flest lavblokker. Lavblokkbebyggelsen er
velholdt og har god arkitektonisk kvalitet. Blokkene er her plassert enten
langs terrenget eller på tvers av terrenget, med god tilpasning til det opprinnelige ravinelandskapet. Høydeforskjellene i terrenget er store. Det er god
avstand mellom blokkene. Dette gir åpne og lyse utearealer og mye lys inn
i leilighetene.
Noen av utearealene på Fjellhagen borettslag fremstår som mer lukkede tun,
mens andre har en mer åpen karakter og danner små grønne daler ut mot
det store friområdet kalt for ”Dumpa”. Gjennom sentrale deler går det også
et grøntdrag med gangstier av halvoffentlig karakter. Utearealene er
velholdte og har lekeplasser, sittegrupper og vegetasjonsklynger. Det kan
virke som terrenget og lavblokkbebyggelsen her spiller på lag og danner
gode uterom. Avstanden til bydelssenteret langs gang/sykkelog veinettet er 900 m.
DELOMRÅDE F - FJELLVANG BORETTSLAG. I andre enden av Fjell ligger
Fjellvang borettslag. Fjellvang består av 528 leiligheter fordelt på seks
høyblokker. Blokkene ligger vis a vis Fjell barneskole. Gaten Lauritz Hervigs
vei går som en nerve gjennom området. Flatearealet her benyttes til lek,
opphold og gangtrafikk. Her parkeres også noen biler. Det er noen mindre
lekeplasser og en stor kunstgressbane inntil Lauritz Hervigs vei. Blokkene
har sin inngangssone på den nordøstlige siden hvor det også er en lekeplass.
En større parkeringsplass ligger også nordøst for blokkene.
Det som preger området rundt Fjellvang, er at det er mye liv og mennesker
rundt omkring. Det at blokkene ligger så tett inntil Fjell barneskole gjør sitt
til at dette området er mer livlig enn andre områder på Fjell. Av de fire
borettslagene ligger dette borettslaget nærmest bydelssenteret på Fjell i en
avstand på 300 m.
DELOMRÅDE G - FJELLDALEN BORETTSLAG. Fjelldalen ligger på nordvestsiden av Fjell barneskole og er det minste av de fire borettslagene. Fjelldalen
består av to lavblokker og et punkthus. Borettslaget har i alt 127 leiligheter.
Blokkene ligger lengre fra hverandre enn hva tilfellet er i de andre borettslagene. Blokkene har et stort og pent opparbeidet grøntareal. Det er tilrettelagt med grillplass, benker og bord. Området er rolig og ligger på en måte
litt på enden av Fjell slik som Fjellheim, men i motsatt ende. Blokkene her
ligger mot grensen til Austad og har dermed utsikt til en litt annen bebyggelse enn blokkbebyggelse. Rent visuelt så er det ikke like opplagt at disse
blokkene hører til selve Fjell. De ligger på grensen, men er altså en del av
Fjell de også. Avstanden til bydelssenteret langs gang/sykkel- og veinettet
er 400m.

DELOMRÅDER
STJERNEBLOKKA - FJELLHAGEN BORETTSLAG

GRØNTDRAG BAK BYDELSHUSET

C

G
A

D

B
H
F

E

A

FJELL BARNESKOLE

Avgrensning delområder

B

Fjell skole, Fjell bo- og servicesenter

D

Fjellheim borettslag

F

Fjellvang borettslag

Bydelshuset og butikksenteret

C

Galterud skole, fjell kirke,
ny moskè

E

Fjellhagen borettslag

G

Fjelldalen borettslag

H

Sportsanlegg
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GRØNTOMRÅDET ”DUMPA” - SETT FRA SYD-ØST

ANALYSE

Landskap og grønnstruktur
Landskap og grønnstrukturanalysen tar sikte på å belyse grønnstrukturens
ulike funksjoner. Vurdering av felles grøntarealer, lekeplasser og bevegelseslinjer for myke trafikanter er en del av dette. Analysen sammenfattes i flere
kartoversikt som peker på de viktigste verdiene og funksjonene i Fjells
grønnstruktur. Her illustreres også viktige forbindelseslinjer mellom de ulike
områdene.

AVSTAND TIL STORE GRØNTAREALER. Avstand til store grønne rekreasjonsarealer, dvs. så store at man kan gå turer på min 2 km uten å bruke
samme sti/veg, bør ikke være mer enn 500 meter. Fjellheim borettslag og
store deler av Fjellhagen har Marka innen rekkevidde mens det meste av
Fjellvang, Fjelldalen og deler av Fjellhagen borettslag har for lang avstand til
store grøntarealer. Fra nordøstlig del av Fjellvang er det utsikt over Drammensfjorden, og den naturpregede vegetasjon og terreng gjør den til et
”stykke natur” inn mot bebyggelsen.

AVSTAND TIL MINDRE GRØNTARELAER. Avstand til mindre grøntarealer
bør ikke være mer enn 200 meter uten å krysse veier med maks 30
km/t. På Fjell er det tilstrekkelig adgang til mindre grøntarealer og det
UTFORDRINGER KNYTTET TIL GRØNTAREALER. I dag består Fjell av et
ensartet men ikke sammenhengende landskap. Det består generelt av rester
av gammelt kulturlandskap dvs. store gressarealer, trær og busker som alle
er robuste. Kjennetegnet for hele området, bortsett fra gressplenene, er at
det er lite vedlikeholdt og mye av det grønne er tilgrodd. Det betyr at det
grønne element som etter den opprinelige plan var tenkt som en kvalitet –
attraktive og trygge grønne omgivelser – har vokst så mye til at mange
områder og stier er utrygge om kvelden. Utryggheten oppstår når det verken
er mennesker eller at det er sosial kontroll – ”public eye”. Grøntarealene har
derfor et forholdvis stort potensial for utvikling av større variasjon i utrykket
og i bruksmulighetene.
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GALTERUD SKOLE MED MARKA I BAKGRUNNEN
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GRØNTDRAGET MELLOM BYDELSHUSET OG FJELL SKOLE

IEN
VE
AD
ST
AU

MARKA

GRØNTDRAG
V/ FJELL SKOLE

“URSKOGEN”

N
FJELLSVEIE

“DUMPA”

GRØNTOMRÅDER
EKSISTERENDE FORBINDELSER
MANGLENDE FORBINDELSE, EN MISSING LINK
FOTGJENGERUNDERGANG UNDER FJELLSVEIEN EN BARRIERE OG I DÅRLIG STAND.
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LEKEPLASSER OG OPPHOLDSPLASSER. Lekeplasser og oppholdsplasser
med trafikksikker beliggenhet bør være min 50 kvm pr. bolig, min 25 kvm i
konsentrert bebyggelse. Areal brattere enn 1:3 regnes ikke med.
På Fjelldalen borettslag er det tilrettelagt med grillplass benker og bord, til
gjengjeld er det ingen tilrettelagt plass for lek. Nærmeste bolignære
lekeplass for denne bebyggelsen ligger ved Fjell skole. Denne er bare til
allmenn benyttelse etter skolens åpningstider slik at nærmeste offentlige
lekeplass er ved bydelshuset i en avstand på 400 m. Opp mot Fjellvang
borettslag bør det kunne etableres nye mindre leke- og oppholdsplasser. I
dag er det kun en liten tilrettelagt plass for lek og opphold og denne trenger
sårt å rustes opp. Det bratte terrenget på den nordøstlige siden av bebyggelsen og motorisert trafikk på Lauritz Hervigs vei begrenser mulighetene for
større lekeplasser. På Fjellheim og Fjellhagen borettslag er det generelt god
dekning på lekeplasser og områder for opphold. Standarden og utrustningen
er varierende.

LEKEPLASS NORD-VEST FOR FJELL SKOLE

Anlegg for fysisk aktivitet er i tillegg til lekplassene, kunstgressbanen og
asfaltbanen ved Fjell skole. Galterud skole har en grusbane, volleyballbane
og et lite anlegg for skating. Friområdet Dumpa er tilrettelagt for aking,
skileik og løkkefotball.

FORPLASS VED BYDELSHUSET

LEKEPLASS SYD-ØST FOR BYDELSHUSET

LEKEPLASS VED FJELLVANG BORETTSLAG
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ASFALTBANE

KUNSTGRESSBANE

VOLLEYBALLBANE

GRUSBANE

GRUSBANE
AKING, SKILEIK OG LØKKEFOTBALL

LEKEPLASSER
BALLSPILL BANER

GRUSBANE

DUMPA
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GANG- OG SYKKELFORBINDELSER. Austadveien, Fjellsveien, Lauritz

FOR LITEN HØYDEFORSKJELL MELLOM
KJØREBANE OG FORTAU.

2m

6m

2m

EKSISTERENDE FORHOLD
LAURITS GRØNLANDS VEI

FOTGJENGERKRYSSING AV FJELLSVEIEN. Fotgjengerundergangen under
fylkesveien Fjellsveien er den eneste trafikksikre forbindelsen mellom områdene Galterud skole/Fjell kirke og Fjell bydel. Undergangen er skolevei og
gangforbindelse til bussholdeplass. Undergangen, som ble bygget engang i
60-årene, oppleves i dag som utrygg. Dette fordi den er nedtagget og har
svært dårlig lyssetting. Under befaringer observeres det at mange foretrekker
å krysse veien i plan framfor å bruke undergangen, noe som er uheldig med
tanke på trafikksikkerhet. Denne fotgjengerundergangen blir ansett som
viktig å oppgradere. I tillegg bør det tilrettelegges for en trafikksikker
kryssing i plan.

BILTRAFIKK. Fjellsveien og Austadveien fungerer som gjennomgående
veger med kjørehastighet på 50 km/t og en ÅDT (årsdøgstrafikk) på 4510.
Ellers er det boliggater som er skiltet med 30 km/t / 40 km/t.

FOR LITEN HØYDEFORSKJELL MELLOM
KJØREBANE OG FORTAU.

2m

kjørebane

Connecting Fjell

kjørebane

fortau
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6m

fortau

kjørebane

kjørebane

fortau

Hervigs vei, Laurits Grønlads vei, Solsvingen og Skogerveien er de viktigste
gangforbindelsene i området. Lauritz Hervigs vei omkranser store deler av
Fjell bydel og fungerer som hovedadkomstvei til alle fire borettslagene. Det
er varierende veistandard på denne strekningen, men i hovedsak består
veien av et kjørefelt i hver retning med fortau på begge sider av veien.
Fortauet fremstår som noe slitt spesielt området ved Fjellhagen- og
Fjellheim borettslag. Ved flere delstrekninger er det også for liten høydeforskjell mellom kjørebane og fortau. Dette er uheldig for myke trafikkanter,
særlig på vinterstid, at det mangler en tydelig visuell skille mellom fotgjengersone og kjøreareal. Flere gangfelt holder heller ikke mål i forhold til
Drammen kommunes gatenorm-kriterier. De fleste er preget av dårlig
oppmerking og -skilting samt sviktende vedlikehold. Laurits Grønlands vei
bryter området på tvers og gir også gangforbindelse til viktige mål i ”sentrum”; Fjell bydelshus, butikksenteret, barnehager og Fjell skole. Laurits
Grønlads vei har imidlertid behov for opprustning og større prioritering for
gående og syklende. Store deler av veien har fortau kun på den ene siden.
Stigningsforholdene på Laurits Grønlads vei gjør at den vanskelig kan utformes slik at den tilfredsstiller kravene for universell utforming. På noen tider
av døgnet er det også et rotete trafikkbilde med mange parkerte biler på den
ene siden av veien. I dag er Laurits Grønlands vei også en lite egnet gate for
sykling nettopp på grunn av langs- og tverrgående parkering, fotgjengertrafikk og mange avkjørsler.

EKSISTERENDE FORHOLD
LAURITZ HERVIGS VEI
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TOSIDIG SYKKELFELT OG FORTAU

VEIEN BESTÅR AV BARE EN KJØREBANE
ADKOMSTVEI FOR GÅENDE OG SYKLENDE
GANG- OG SYKKELVEI

HOVEDVEIER
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TOSIDIG FORTAU PÅ LTZ. HERVIGSVEI
ENSIDIG FORTAU PÅ LTS. GRØNLANDSVEI
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40

FARTSGRENSER
ÅRSDØGNSTRAFIKK

TRÅKKEDE STIER
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ANALYSE

Kollektivtransport
Området betjenes av buss, stamrute 03 og 06, som går mellom Kastanjesletta og Lierjordet via Drammens sentrum og videre til Fjell (se kart på
motgående side). Ruta har på morgen og ettermiddag 10 minutters frekvens
og halvtimesfrekvens ellers.
Det er god spredning av holdeplasser i Lauritz Hervigs vei. Disse oppfattes
også som godt synlige og tilgjengelige. Flere holdeplasser er også nylig
opprustet langs denne veien. Endestasjonen/snuplassen til begge stamrutene er imidlertid ved Fjellsveien, og i en avstand (luftlinje) på ca. 300 m fra
Fjell bydelssenter.
Området trafikkeres forøvrig av busslinje 16 (Underlia-Drammen sentrumFjell-Skoger-Mehlen) som stopper ved fire holdeplasser på Austadveien, men
denne har en relativt lav frekvens - en buss i timen.

Fjell bydel
KL. 13.06

15 m
inutt
er fr
a
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sen
trum

Drammen sentrum
Bragernes
KL. 12.51

DRAMMEN
SENTRUM

AUSTADVEIEN 126

LTS. GRØNLADS VEI

ENDESTASJON - FJELL

FJELL

FJELL SKOLE

60 m

70 m

100 m

SKOGER KRK.
- MEHLEN

140 m

195 m

LTZ. HERVIGS VEI 132
MILORGVEIEN

280 m

390 m

LTZ. HERVIGS VEI 51
LTZ. HERVIGS VEI 82

530 m
LTZ. HERVIGS VEI 100

EKSISTERENDE BUSSTRASÈER FOR FJELL OG GALTERUD
Busslinje 06-Fjell-Drammen sentrum-Liejordet
Busslinje 03-Fjell-Drammen sentrum-Liejordet-Kastanjesletta
Busslinje 16 Underlia-Drammen sentrum-Fjell-Skoger-Mehlen
Avstander i luftlinje

ANALYSE

Parkering
Parkerte biler opptar mye plass i de offentlige uterommene og internt i
boligområdene. Det å finne parkeringsplass er også et uttalt problem blant
mange beboere. Parkeringssituasjonen er imidlertid ganske ulik for de
forskjellige områdene.

FJELL BO- OG SERVICESENTER

DELOMRÅDE A: BYDELSHUSET OG BUTIKKSENTERET. Bydelshuset og
butikksenteret har parkeringsplasser rundt bydelssenteret. Det forekommer
også en del kantsteinsparkering i forbindelse med barnehagelevering ved
Laurits Grønlands vei og foran bydelshuset. Parkeringssituasjonen er til tider
kaotisk.

FJELL BARNESKOLE

DELOMRÅDE B - FJELL SKOLE OG FJELL BO- OG
SERVICESENTER. Fjell skole og Fjell bo- og service senter har definerte
parkeringsområder nært opp til bygningene. Dette er tilfredsstillende løst.

DELOMRÅDE C - GALTERUD SKOLE, FJELL KIRKE OG NY MOSKÈ. Parkerin-

BARNEHAGER

gen ved dette delområdet virker også å være tilfredsstillende løst.

BYDELSHUSET

DELOMRÅDE D - FJELLHEIM BORETTSLAG. Flateparkeringen medfører
store flate arealer med harde flater og er et dominerende trekk i uteområdet
til Fjellheim borettslag. Det grønne uteområdet forsvinner litt som uttrykk
pga. de store parkeringsplassene.

BUTIKKSENTERET

GALTERUD UNGDOMSSKOLE

BARNEHAGE

DELOMRÅDE E - FJELLHAGEN BORETTSLAG. Fjellhagen borettslag har
flere og mindre parkeringsplasser spredt i området og parkeringsarealet er
mer definert. Det er også noe kantsteinsparkering på østlig side av Laurits
Grønlands vei. All parkering er flateparkering og parkeringen dominerer på
de flate arealene og er i konkurranse med flate arealer
til uteområder.

FJELL KIRKE
BARNEHAGE

DELOMRÅDE F - FJELLVANG BORETTSLAG. Fjellvang borettslag har parkering på vestlig og nordøstlig side. Det er dårlig skille mellom parkering og
uteoppholdsarealer. Borettslaget er det som bruker mest arealer til flateparkering og dette preger uteområdene som er i konkurranse med parkeringen.

DELOMRÅDE G - FJELLDALEN BORETTSLAG. Ved Fjelldalen borettslag er
det garasjeanlegg på sydøstlig side. Parkeringen synes å være løst på en
ryddig og oversiktlig måte på tross av plassmangel. Borettslaget har tydelig
skille mellom parkering og uteoppholdsarealer.

NY MOSKÈ

FLATEPARKERING
DELOMRÅDE D
DELOMRÅDE E
DELOMRÅDE F
DELOMRÅDE G
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DELOMRÅDE G

DELOMRÅDE D

Fjelldalen borettslag
har en BYA på

13 %

Fjellheim borettslag
har en BYA på

24 %

der følgende inngår:
Boligblokkene utgjør 1300 m2
dvs. 6%. Biloppstilling utgjør
1500 m2 dvs. 7%.

der følgende inngår:
Boligblokkene utgjør 2700 m2
dvs. 11%. Biloppstilling utgjør
3100 m2 dvs. 13%.

DELOMRÅDE F
Fjellvang borettslag
har en BYA på

28 %
der følgende inngår:
Boligblokkene utgjør 5600 m2
dvs. 13%. Biloppstilling utgjør
6300 m2 dvs. 15%.

DELOMRÅDE E

Fjellhagen borettslag
har en BYA på

13 %

der følgende inngår:
Boligblokkene utgjør 12800 m2
dvs. 8%. Biloppstilling utgjør
8400 m2 dvs. 5%.
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Veien videre
- UTFORDRINGER
- KVALITETER
- BRUKERMEDVIRKNING

VEIEN VIDERE

Utfordringer
I dette avsnitt beskrives en rekke utfordringer for det videre arbeidet med
Fjell bydel.
Utfordringene er basert på stedsanalysen og reflekterer forhold som er
omtalt i denne rapporten. Utfordringene er både ment som oppsummering
av de mest sentrale momentene i analysen og som retningslinjer for det
videre arbeid.

BEBYGGELSESSTRUKTUR. Den eksisterende bebyggelse er stram og
markant i sitt grep og rommer mange arkitektoniske kvaliteter, men det er
også noen tydelige utfordringer i den nåværende bebyggelse. Følgende tre
påpekes:
1. Mangel på hierarki og kompleksitet (alle steder er like viktige - ingen
steder er spesielt viktige)
2. Mangel på variasjon og mangfoldighet (stort sett alle bygninger er ens
og uten noen bemerkelsesverdige rom for lek og opphold.
3. Mangel på tetthet og variasjon i tetthet
Det er disse utfordringer man bør prøve å finne et svar på! Dette kan for
eksempel gjøres ved hjelp av to overordna strategier: Ombygging av eksisterende bygninger slik at de inneholder nye funksjoner og/eller fortetting der
det er behov og mulighet for det. Fortetting på Fjell betyr mer liv i bydelen,
men også flere krav til gjennomtenkte og gode møteplasser. Fortetting betyr
også mer fysisk bygningsmasse, som isåfall må innpasses på en måte som
ikke kveler eksisterende kvaliteter i området.

BYDELSLIV. Området er primært et boligområde. Andre viktige fremtredende funksjoner er skoler, barnehager og bydelshuset. De aktiviteter og det
bydelsliv som følger med disse funksjonene er spredt og med store topografiske høydeforskjeller. Utfordringen er at bydelen mangler et godt definert
bydelssenter med gode møteplasser og servicetilbud tilknyttet dette.
Innbyggerne er i stor grad henvist til å bruke Kiwi-butikken som ligger utenfor området eller Drammen sentrum ei halv mil unna for å handle. Ved utvikling av området blir man nødt til å se på helheten og samspillet mellom
plassdannelser, overgangssonene, parkområder og bebyggelse. Disse
elementene vil forme området, og kan enten virke inviterende og sammenknyttende, eller avvisende og oppløsende.
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SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON. Det er en utfordring å utvikle gode
og fremtidsrettede løsninger for samferdsel og kommunikasjon. Trygge
skole- og gangveier bør få en høy prioritet på Fjell. Det bør også diskuteres
hvordan eksisterende parkeringsarealer kan integreres på en god og fornuftig måte. I dag så har biltrafikk og parkeringsplasser en stor plass i landskapet på Fjell. Kollektivtrafikken er viktig både som transportmiddel og møtested. Den største svakheten er at endeholdeplassen for Fjellbussen er 300 m
(i luftlinje) fra bydelssenteret.

GRØNNSTRUKTUR. Fjells grønnstruktur kjennetegnes av de store grøntom-

KONTINUITET MELLOM DE ULIKE DELOMRÅDER PÅ FJELL. Fjell bydel har
flere delområder som mangler en kontinuitet og sammenheng seg i mellom.
Et godt eksempel er Galterud skole og Fjell skole, der lang gangavstand,
store høydeforskjeller samt dårlige gang- og sykkelveier er en vesentlig årsak
til at man har en forringet kontakt mellom disse to funksjonene. Det er
derfor en utfordring å legge opp til en bydel med bedre kontinuitet imellom
de forskjellige møteplasser.

BELYSNING. Ved flere delområder på Fjell er det manglende/dårlig belys-

IDRETT. Steder for idrett og rekreasjon er viktige deler av bomiljøet. Utviklingen av både ekisterende og nye steder for idrett er en utfordring for Fjell.
I dag er idrett hovedsakelig konsentrert ved kunstgressbanen. Større steder
for idrett, der folk fra hele området samles, eksisterer ikke på Fjell. På nabolagsnivå finner man løkker og lekeplasser. Disse er viktige samlingssteder for
hvert enkelt nabolag. Denne sosiale dimensjonen bør ivaretas og utvikles i
langt større grad.

Connecting Fjell

rådene ved Dumpa, urskogen tett ved Fjell varme- og fyringssentral, det
lange grøntdraget bak bydelshuset og sist men ikke minst marka sydvest for
området. Strukturen fremstår fragmentert og usammenhengende, som
begrenser både biologisk og rekreasjonsmessig verdi. Det er derfor en sentral
utfordring å sørge for at viktige friområder og grønnstrukturer på Fjell
utvikles på en slik måte at det kan være med å øke trivselen og miljøet i
bydelen.
ning av stier og gangveier noe som kan skape en følelse av utrygghet. God
belysning, godt underlag, tilgjengelige benker og andre fasiliteter er derfor
viktige elementer som vil kunne bidra til en følelse av trygge og behagelige
forhold for å spasere i området. Dette er viktig både for barn og unge og for
personer med problemer i forhold til forflytning.

SKILTING. Fjell er ikke godt nok skiltet og det kan være vanskelig, særlig for
besøkende som ikke er kjent i området, å finne fram til de ulike delområder.
Et felles skiltprogram som beskriver området generelt ved utvalgte knutepunkter for ankomst ville bedre dette. Internt i området bør borettslagenes
gang- og stiforbindelser også få bedre informasjon og orienteringsskilt.

VEIEN VIDERE

Kvaliteter
Selv om utfordringene er mange, så rommer området også mange kvaliteter
og ressurser som man kan bygge videre på. Kvalitetene handler blant annet
om at:
1. Fjell har store grøntområder som er en kvalitet i seg selv. Det handler bare
om å dyrke fram denne kvaliteten så den kommer bedre tilsyne.
2. Høytbeliggende område. Dette er en viktig kvalitet som gir fantastiske
utsiktsmuligheter.
3. Det er store nivåforskjeller i området. Denne kvaliteten kan utnyttes i å
skape ny attraktivitet.
4. Området har mange ubenyttede steder. Eksempelvis området rundt hoppbakken i Dumpa og det nesten tomme butikksenteret. Det er generelt mye
plass i området som kan brukes til fortetting, idrettsanlegg m.v.
5. Eksisterende bygningsfunksjoner m.v. som Galterud ungdomskole og Fjell
barneskole, barnehager, fotballbanen, de store grønne områder er verdifulle
for området. Disse bør videreutvikles som viktige ankre i området.
6. En forholdsvis kort avstand til Drammen sentrum som muliggjør en
hyppig forbindelse mellom bydelen og byens sentrum.
Ressursene består blant annet i at det er mange forskjellige kulturer på Fjell,
og disse vil kunne gi mulighet for å skape et boligområde med opplevelser
som man ikke kan finne andre steder i Drammen.
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VEIEN VIDERE

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning fra lokalbefolkningen har vært en viktig premiss for
stedsanalysearbeidet. Gjennom de lokales spesielle kompetanse er det
innhentet informasjon/erfaringer som har gitt viktige føringer for dette
dokumentet. Medvirkningsprosessen har også lagt grunnlaget for en tettere
dialog og samarbeid lokalt.
I mai måned 2010 ble det gjennomført en medvirkningsprosess for barn og
ungdom i samarbeid med Fjell barneskole og Galterud ungdomsskole.
Medvirkningsopplegget var likt for begge skolene med noen tilpasninger i
forhold til alder og kommunikasjon. Del 1 omhandlet aktivitetsundersøkelsen som ble gjort på skolene av Idrettsrådet. Del 2 omhandlet stedsanalysen, der elevene bidro med å registrere hvilke skoleveier de benytter og hvor
de leker/oppholder seg utendørs. De har også oppgitt hva de liker i nærmiljøet sitt, hva de ikke liker, og kommet med konkrete forslag til hva de mener
bør gjøres for at det skal bli bedre. Medvirkningsprosessen med barn og unge
har gitt et godt innblikk i barns og unges opplevelse av bydelen Fjell, som
igjen har gitt arbeidsgruppen bedre muligheter og redskaper til å skape
tiltak og løsninger som motsvarer barns og unges behov.
For å sikre medvirkning og innspill fra den øvrige lokalbefolkningen, ble det
også arrangert et bredt anlagt arbeidsseminar i juni måned 2010. Gjennom
diskusjoner og påfølgende gruppearbeid, fremkom det mange gode innspill
til tiltak.

streat dance

hip hop

moon walker
folkedans

ballett

salsa

standarddanser som f.eks vals
breakedance
vise skuespill

rollespill i kirken

lage konsert- synge tekst
dans
lære slalom (Kongsberg)

lære hopp
langrenn

aktivitet matlaging

skiskyting

snowboard

være på skisenter en dag

aktivitet dans

ake

aktivitet teater

bake og ta med hjem
lære oppskrifter

aktivitet ski

lage drikker

favorittaktiviteter

holde på 1 x i uken
lage desserter og ta med hjem

lage sunn mat
finne på retter

lage kebab eller annen varm mat

Samtaler med lokalbefolkningen viser at det er noen emner som mange er
opptatt av. Det gjelder både behovet for flere møtesteder og behovet for
mer aktivitet og tilbud på Fjell.

vafler, pizza, taco, pannekaker og pommes frites
lære av en kokk, spise middag sammen med andre

paint ball

teater
turn

“If you tell me
I will forget

fotball
ridning

basket
svømming

If you show me
I may not remember

sang og dans

If you involve me
I will understand”
<Native American Proverb>

> friplass med klatring, leir i
skogen
> grill i Dumpa, Paint-ball
ved nedlagt bondegård
> kiosk og tyrkisk butikk

4-KLASSE
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> skolekantine ved
trappene
> skolebondegård i skogen
ridning i skogen
> rulleskøytebane i Dumpa
> skateboardplass

5-KLASSE

Connecting Fjell

> skating i Dumpa
> gotterifabrikk, Bowling 2
> gocart, paintballbane,
> sykkelvei, basketbane
> svømmebasseng
> kebabkiosk.

6-KLASSE

> ATV- bane i skogen
> Paint-ball, idrettshall,
sykkelløype i Dumpa
7-KLASSE
> fornøyelsespark
> svømmehall
> flere aktiviteter på asfaltbanen
> dyrereservat med løse dyr

7-KLASSE

Ordentlige gangveier

Badeanlegg
Flere butikker
Kamp arena

Gokart

Asfalt på gangveiene

Bade-anlegg
Danseanlegg

Paintballanlegg

Kafè, bakeri, kondotori

Tribuner på fotballbanen
Apotek
Ny idrettshall med scene

Ny fotballbane

Kiosk

Bade-anlegg

Ny skole

Jente spa

Ny gangbru over Fjellsveien
Ungdomsklubb

Nye gangveier
Klatrevegg ved Fjell skole
Grafittivegg

Vedlikehold av gangveier
Ny fotballbane

Park med benker

Fjell-kjøpesenter

Svømmehall

Connecting Fjell

Butikker

GRUPPE 4 - GALTERUD SKOLE

Bedre toaletter Idrettshall

Hotell

GRUPPE 3 - GALTERUD SKOLE

Danseanlegg

GRUPPE 2 - GALTERUD SKOLE

GRUPPE 1 - GALTERUD SKOLE

Skatepark

Spa i skogen

Solarium

Større lekeplass

Dansestudio

Ungdomsklubb

Idrettshall med scene

Internettkafè

Treningsstudio

Paradis-isbar

Klesbutikker

Forbedre/bygge om klubbhuset
Smothiekiosk

Sittetribune stadion

Moske allerede i boks:-)

Kiosk ved fotballbanen

Bade-anlegg

Fotballhall
Kulturhus, teaterscene dansesal ved dumpa

Hovedgrep
- FORSLAG TIL HOVEDGREP
- MØTEPLASSER OG GANGFORBINDELSER
- LANDSKAP, TURVEIER OG AKTIVITET

HOVEDGREP

Forslag til hovedgrep
Det er to innfallsvinkler som gjør seg gjeldende for å møte utfordringene
på Fjell:
1. Å vurdere området som en del av byen Drammen og ikke som en
isolert bydel.
2. Å utnytte det potensialet som ligger i å stimulere og koble lokalt
engasjement sammen med kommunal satsing for en helhetlig stedsutvikling
på Fjell.
Hovedgrepene vil dreie seg om:

MØTEPLASSER OG GANGFORBINDELSER. Foredling av eksisterende
bydelsfunksjoner (Dumpa, kunstgressbanen, skolene og bydelshuset) og
etablering av nye bydelsfunksjoner og møteplasser skal ha som mål å samle folk
og skape aktivitet. Det vil være viktig med gode ganglinjer mellom både
eksisterende og nye bydelsfunksjoner for å overkomme avstandene og høydeforskjellene. En vitalisering av bydelssenteret og etablering av et felles torg
samt framføring av Fjell-bussen fram til bydelssenteret vil bidra til økt betydning for det ankeret et bydelssenter må være. Fjell skole, Galterud skole, Bydelshuset og et kommende aktivitetshus/flerbrukshall vil være viktige ankre i
bydelen og ganglinjene mellom disse må forsterkes.
LANDSKAP, TURVEIER OG AKTIVITET. Etablering/opprustning av et
turvei/gangvei-system gjennom bydelen som forbinder både nye og eksisterende lokale møteplasser og som i seg selv kan være en møteplass med lyssetting og benker. Økt variasjon i grønstrukturen og flere lekeplasser samt utvikling av Dumpa til økt aktivitet sommer og vinter.

TIL ÅPENT OG UTADVENDT.....

FRA INNADVENDT OG ISOLERT.....

I forslaget vises hovedgrepene som foreslås. Slik kan Fjell bydel se ut i 2020!
Bilder snakker ofte sitt eget klare språk om bydelens status og fremtidsperspektiver. Fjell skal være bydelen hvor man møter det uforutsigelige. Et
møtested for alle aldre - et møtested for forskjellige kulturer.

FORSKJELLIGHET - VARIASJON - DET UFORMELLE VALG - BEVEGELSE - OPPLEVELSE - LIV
- PULS - TRYGGHET - DET OFFENTLIGE ROM ATTRAKTIVITET - SÆRPREG - TILGJENGELIGHET
Fjell skal gjennomgå en omdanning hvor bygningene endrer rolle fra å være
isolerte punkter til å bli romskapende elementer. Attraktive, forskjellige rom
skal skapes hvor man ledes gjennom gang- og turveier, over plasser, inn i
parker. Hvor man samles. Hvor bydelslivet utspiller seg.
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KOMMUNAL SATSING

+
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LOKALT ENGASJEMENT

HELHETLIG STEDSUTVIKLING

BYGNINGENES ROLLE

MØTEPLASSER

TIL ROMSKAPENDE ELEMENTER

FRA ISOLERTE PUNKTER....

Connecting Fjell
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R
SFO

LD
HO

I

ORDNEDE PARKERINGSFO
RHOLD VED
BYDELSSENTERET

EHO

LDE
PL A

SS

det nye
fjell.....
dette er
drammens
mest
varierte
bydel.

hyggelig å
ta turen
tilbake

Lokalkunnskap er
nØdvendig i Fjell
2020 prosjektet!!

Her bor folk
fra over 50
forskjellig e
land.

fjell har bidratt til at
drammen har fått sin
positive utvikling som
en flerkulturell by.

kanskje
treffer vi
gamle naboer

30 år siden vi
flyttet herfra!

Fjell
skal
være
en
attrakitiv bydel. Dette
er viktig for Drammen
som en attraktiv by.

På fotballbanen
det alltid liv!!

er

Samarbeid og innspill
fra folk som bor på
Fjell må til om man skal
få til gode lØsninger!!
alle bydeler
trenger å bli tatt
vare på, samtidig
som man
tilrettelegger
for en positiv
utvikling.

...prosjektet
fjell 2020
handler om
dette

...Kanskje vi
kan finne på
ting som viser
at fjell er et
internasjonal
bydel

så frodig
det har
blitt her

Den nye tribunen er
det
mange
som
bruker, og ikke bare
når det er kamper.

Forbedringer
kan skje med
enkle ting som
benker og
beplantning
eller stØrre
anlegg

VI skal vinne
kampen, det
blir lett med
så mange
tilhengere
på tribunen

sist jeg var på
ferie i tyrkia så
så jeg jo en
utrolig fin
benk som godt
kan brukes på
fjell

..her var det
fint å gå tur

Fjell har fått flere og
flere
ildsjeler
og
engasjerte folk. Uten disse
hadde MAN ikke klart å fått
til så mye.

ved turveiene skjer
det mye.

så mye folk
det er i dumpa her er det liv

Vet du at det
har blitt
mange butikker
igjen på Fjell?

Ja, jeg var
innom i går,
det var blitt
kjempefint

Det er fint at det er
så variert her.
Morsomme benker
og mange forskjellige trær.

Det har
blitt fine
gangveier
her...

ja….og
med denne
belysningen
er det også
fint om
kvelden

Fjell senter har blitt et
nærsenter for alle som
bor på fjell. et sted med
mangfoldig kulturliv og
et vakkert torg med
yrende folkeliv
å, så
spennende!!!

...hvor mye er
3x6?

Har dere
noen
planer
for
helgen?

ja, dumpa
har blitt
super..

Fjells kvaliteter er
videreutviklet
med
fokus på trygge og
gode oppvekstområder.

det er rart
hvordan
små tiltak
kan skape
så mye liv

synd jeg
glemte
skateboardet
mitt

Det er et
mangfold av
butikker her....
jeg tar ofte
turen innom altid gode
tilbud

ja, og Her er det
fØrsteklasses
grØnnsakshandel,
med stort utvalg av
både eksotiske og
norske råvarer.
Frukten er delikat
og i kontrast til
dagligvarebutikkenes utvalg

Senter
med
mange
butikker,
inkludert
post, apotek, spisesteder,
samt
helse,
velvære- og servicetjenester.

Vi har fått
mange nye tiltak
og aktiviteter,
og med fine
gangveier har
det blitt enda
mer liv her.

Jeg skal på
fotballkamp i
morgen
kveld...skal
noen av dere
dit?

Connecting Fjell

ja, klart det.
alle skal jo
dit! marienlyst
fotballklubb
spiller jo
opprykkskamp
..

Det skal bli
moro med
litt skating
etter skolen
idag.
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HOVEDGREP

Møteplasser og gangforbindesler

FJELL BO- OG SERVICESENTER

KNUTEPUNKTENES
FUNKSJONER

KNUTEPUNKTENES
AKTØRER
PRIVATE
AKTØRER

FJELL BARNESKOLE

FYSISK

SOSIALT
GRØNTDRAG V/ FJELL SKOLE

KUNSTGRESSBANEN

OFFENTLIGE
AKTØRER

BARNEHAGER

BYDELSHUSET

BUTIKKSENTERET

GALTERUD UGDOMSSKOLE

BARNEHAGE

ØKONOMISK

FJELL VARME- OG
FYRINGSSENTRAL

BEBOERE OG
BRUKERE

FJELL KIRKE
BARNEHAGE

DUMPA

NY MOSKÈ

KNUTEPUNKTER
PARK- OG GRØNTOMRÅDER

I DAG FÅ KNUTEPUNKTER

FJELLDALEN BORETTSLAG

MARIENLYST
FOTBALLKLUBB
FJELLVANG BORETTSLAG
FJELL NÆRMILJØKONTOR
OG FRIVILLIGHETSSSENTRAL

FJELL MENIGHET

NYE STERKE KNUTEPUNKTER

NY MOSKÈ

FJELLHEIM BORETTSLAG

FJELLHAGEN BORETTSLAG

FORENINGER ETC.

I DAG MANGE FORENINGER ETC.
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FRA AVVISENDE OG OPPLØSENDE...

TIL INVITERENDE OG SAMMENKNYTTENDE...

Connecting Fjell
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15m

IDÈSKISSE - FELLES TORG

BARNEHAGER

LA

UR

IT

S

ND

S

VE

I

UNGDOMSKAFÈ

OPPHOLDSSONE

BYDELSHUSET

LA

GANGSONE

ØN

SERVERINGSSONE

GR

BUTIKKSENTERET

OPPHOLDSSONE

D
e
kommun

GANGSONE

1/2 OFFENTLIG
OPPHOLDSSONE

Torget er bydelens viktigste møteplass - bydelens hjerte. Sammenheng med
bydelens funksjoner som trafikk, handel og uteliv bestemmer om torgets
utforming lykkes eller ikke. På Fjell knyttes torget tett sammen med både
bydelshuset, butikksenteret, ungdomskafeen og barnehagene. Den eksisterende bebyggelsens kvalitet er meget forskjellig. På den ene siden finnes
verdifulle og identitetsskapende bygninger som f.eks. bydelshuset. På den
andre siden finnes det også estetisk mangelfulle fasader eller at bygninger
mangler slik at plasskantene løses opp. En målsetting ved utviklingen av
torget bør være å oppnå økt kontakt mellom ute og inne, og at bebyggelsen
følgelig henvender seg utover. For å bestemme oppholdskvaliteter på torget
er det viktig å definerer motivasjoner for besøkende for å oppholde seg på
torget. Torget kan bli et viktig knutepunkt som utgjør både en formell og en
spontan møteplass. Dette kan føre til at mange mennesker kommer til å ta
utgangspunkt i torget på Fjell, når de setter kurs mot forskjellige mål i bydelen. Torget på Fjell skal være et viktig lokalt senter. Det skal ha tilstrekkelig
med tilbud til beboere i nærområdet og fungere som aktivitets- og
samlingssted i bydelen. Fortetting og oppgradering av hele "sentrumsområdet" (inkludert arealer for et mulig nytt aktivitetshus/flerbrukshall) vil skape
en mer kompakt struktur der lokale virksomheter og foreninger lettere kan
dra nytte av hverandre. Torget bør gjenspeile mangfoldigheten blant beboerne slik at alle i området føler tilhørighet og delaktighet i torgets funksjoner og aktiviteter. Elementer som belysning, forskjellige former for sitteplasser, beplantning og dekker må derfor inngå som virkemidler ved utformingen av torget som på den måten kan øke kvaliteten på omgivelsene og gi
grunnlag for økt trivsel. Det er også viktig at eksisterende butikksenter ikke
oppfattes som en avlukket vegg, men som en direkte kobling mot omgivelsene. Bygningen kan f.eks. ha en mer inviterende og transparent etasje med
kafè og handel. Det foreslås også at deler av Laurits Grønlands vei oppgraderes slik at kontakten mellom butikksenteret, bydelshuset og omgivelsene
blir mer åpen og inkluderende. Torgets funksjon og tydelighet vil også
styrkes dersom de ulike funksjonene kommuniserer godt
hverandre.
en
mm
ramed

( )

6.2010
Dato: 11.0
:1:2000
kk
o
st
Måle

15m

FRODIGE GÅRDSROM
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ORDNEDE PARKERINGSFORHOLD SAMT
ORDNEDE FORHOLD
FOR AVFALLSHÅNDTERING

DELER AV LAURITS
GRØNLANDS VEI
OPPGRADERES

SOSIALE SITTEPLASSER,
GRUPPERINGER AV
BENKER ETC.

ROMMLIGE ELEMENTER,
LÆ FOR VINDEN, SKAPE
GRENSER

SITTEPLASSER FOR
MANGE

KOMERSIELLE
SITTEPLASSER
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IDÈSKISSE - NY PLASSDANNELSE MELLOM
FJELL SKOLE OG KUNSTGRESSBANEN
Eksisterende kunstgressbane på Fjell er et godt uterom i seg selv, men
skjemmes av inngjerdingen som hindrer den visuelle og fysiske kontakten
mellom skole og idrett. Inngjerdigen rundt banen påvirker også muligheten
for en maksimal utnyttelse av plassens potensialer. Inngjerdingen blokkerer
forøvrig også for god sikt og adksomtforhold ned til Fjellvang borettslag og
Fjell bo- og servicesenter.

#ALTERNATIVE FORSLAG
LTZ. HERVIGS VEI

LTZ. HERVIGS VEI

FJELL SKOLE

UTEROMMETS PLASSERING

FJELL SKOLE

GÅRDSROM

GANGVEI

TRIBUNE

EKSISTERENDE KUNSTGRESSBANE

GANGVEI

TRIBUNE/LEK OG AKTIVITET

EKSISTERENDE KUNSTGRESSBANE

LTZ. HERVIGS VEI
LTZ. HERVIGS VEI

FJELL SKOLE

FJELL SKOLE

Dette forslaget foreslår å benytte plassen mellom Fjell skole og kunstgressbanen som en arena for fremvisning/eksponering av de aktiviteter som
foregår i området. I tillegg skal dette uterommet innby til bruk av folk fra
hele Fjell til sport, lek og rekreasjon til alle døgnets tider. Grøntdraget
mellom bydelshuset og skolen sammen med det nye rommet mellom Fjell
skole og kunstgressbanen vil dermed fremstå som mer oversiktelig og trivelig, og med klart definerte soner og elementer.

GANGVEI/TORG

EKSISTERENDE KUNSTGRESSBANE

GANGVEI/TORG

LEK OG AKTIVITET

EKSISTERENDE KUNSTGRESSBANE

LTZ. HERVIGS VEI

GJERDE

LTZ. HERVIGS VEI

FJELL SKOLE

KUNSTGRESSBANEN

FJELL SKOLE

FJELL SKOLE

BARRIERER MINIMERES

GANGVEI/TORG

GRESS

EKSISTERENDE KUNSTGRESSBANE

EKSEMPLER PÅ UTFORMING AV PLASSDANNELSE
MELLOM FJELL SKOLE OG EKSISTERENDE KUNSTGRESSBANE.
FJELL SKOLE

KUNSTGRESSBANEN
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GANGVEI

BASKETBALLBANE

LEK OG AKTIVITET

EKSISTERENDE KUNSTGRESSBANE
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IDÈSKISSE - UTVIKLING AV DUMPA TIL
LEK OG AKTIVITET
Dumpa fremstår i dag som en stor og udefinert møteplass på Fjell. Den
genererer lite aktivitet og liv i området. Den fungerer i dag også som en
infrastrukturelt avgrenset enhet som ikke er spesielt godt forbundet verken
internt eller eksternt.

I forbindelse med utviklingen og prosjekteringen av Dumpa skal de viktigste
interessenter tas med, dvs. beboere, skoler og foreningsliv. Disse innvolveres
i tett samarbeid med arkitekter, borettslagene mm. med henblikk på å sikre
at Dumpa utvikles til et pulserende møteplass på beboernes og brukernes
premisser.

DUMPAS PLASSERING

Ballspill

BMX
Mountain bike
Ligge

Lekeplass

Skateområde
Klatring

Det foreslås å se Dumpa som Fjells store grønne rom, stue eller aktivitetsplass. Her kan alt skje, her kan man spise medbrakt mat, stå på skøyter eller
ta barnehagen/skolen på utflukt. Dumpa skal være bydelens nye aktive
møteplass, som med stor selvbevissthet i både utrykk og program tar imot
og byr på nye anvendelsesformer. Det skapes nye forbindelser slik at
barrierer blir kraftig redusert og at området i høyere grad virker som en
naturlig del av bydelens overordna møteplasser.

x

Gå tur

Volleyball
Basket
Tennis
Mini golf

DEAD END

Cricket

Fotball
Frisbee

Løping

E

TSPL

SON

S
LING

IVITE

N

E
ASS

SONE

LITE GENERERING
AV AKTIVITET

KOB

AKT
KOBLINGS

?

UDEFINERT

Sykling

Trille

BARRIERE
KOBLINGSSONE
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AKTIVITETSPLASSEN

KOBLINGSSONE
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VIKTIG PLASS FOR
UORGANISERT IDRETT/LEK

NYTT AKTIVITETSHUS/FLERBRUKSHALL
Et aktivitetshus/flerbrukshall lokalisert i tilknytning til bydelssenteret på
Fjell er den plasseringen som kan gi et løft for å vitalisere stedsutviklingen
på Fjell. En slik lokalisering vil dekke bydelens behov for en bydelshall for
kulturarrangementer, fritids- og idrettsaktiviter. Samtidig vil
aktivitetshuset/flerbrukshallen dekke skolens økte behov for innendørs
kroppsøvingslokaliteter. Aktivitetshuset/flerbrukshallen vil også knytte
sammen bydelens viktige eksisterende funksjoner så som skole,
idrett/lek og kultur.

SKOLE
FORBINDELSER STYRKES

SKOLE

FORETRUKKET
LOKALISERING
AV AKTIVITETSHUS/
FLERBRUKSHALL

VIKTIG PLASS FOR
ORGANISERT IDRETT/LEK

KNYTTES SAMMEN
BRUK AV TAK
PGA. TERRENG
KULTUR

IDRETT/LEK

Det er viktig å finne fram til en lokalisering og et innhold av
aktivitetshuset/flerbrukshallen som er med på å vitalisere bydelssenteret på
Fjell og bidrar til at ulike kommersielle interesser finner det økonomisk interessant å drive i eksisterende butikksenter.

SENTERET

Lek og idrett er mange ting. Lek og idrett er bevegelse. Bevegelse finnes og
er overalt. På Fjell kan lek og idrett oppdeles i to kategorier. Den organiserte
og den egenorganiserte lek/idrett. I forbindelse med videre planlegging av
aktivitetshuset/flerbrukshallen bør det være en intensjon å fremheve og
fordre mulighetene for utfoldelse av den alminnelige bevegelse i området.
Den spontane bevegelse i hverdagen bør underbygges og integreres naturlig
og parallelt med den mer organiserte lek- og idrettsutøving.

+
ORGANISERT OG SENTRALISERT
IDRETT/BEVEGELSE

TIL GALTERUD UNGDOMSSKOLE

+

NYTT AKTIVITETSHUS/
FLERBRUKSHALL PÅ FJELL
INTEGRERING AV ORGANISERT OG
UORGANISERT IDRETT/BEVEGELSE

UORGANISERT OG DESENTRALISERT
IDRETT/BEVEGELSE

P 48 · DRAMMEN KOMMUNE · BYPLAN · FORPROSJEKT FJELL 2020

TIL "DUMPA"

Connecting Fjell

BASKET BAR - NL ARCHITECTS

BASKET BAR - NL ARCHITECTS

BASKET BAR - NL ARCHITECTS
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EKSISTERENDE SITUASJON

Nytt aktivitetshus/flerbrukshall vil være med på å vitalisere bydelssenteret
på Fjell og bidra til at ulike kommersielle interesser finner det økonomisk
interessant å drive i eksisterende butikksenter.
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Styrking av forbindelsene er med å sikre en fornuftig og barnevennlig
infrastruktur, hvor barn og andre kan bevege seg fra bopel til aktiviteter
og skole, uten å komme i tett kontakt med tyngre trafikk.
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IDÈSKISSE - NY GANGVEI OG AMFI
I dag går det en godt tråkka sti parallelt med kunstgressbanen og blir knyttet til eksisterende gangveier gjennom den sydvestlige delen av området.
Stien er en meget viktig snarvei og forbindelsesvei mellom Fjell skole og
Fjellvang- og Fjellhagen borettslag. Stien gir også forbindelse til bussholdeplasser ved Lauritz Hervigs vei. Stien er i dag bratt og ulendt og uten noen
form for trapp, rekkverk eller belysning. På vinterstid er den tilnærmet
ufremkommelig på grunn av is og glatt føre. Det foreslås at stien opparbeides og tilrettelegges til en gangvei med 2,5 meter bredde. Gangveien
legges hovedsakelig i eksisterende terreng, men mindre naturinngrep bør
også gjøres dersom dette er nødvendig for å opparbeide en god gangvei for
brukerne. Rekkverk foreslås montert der gangsonen er så bratt at den har
stigning 1:20 eller brattere. Det skal også plasseres noen enkle benker som
man kan sette seg ned på for å hvile. Videre foreslås at det bygges et lite
amfi med utsikt mot idrettsanlegget.
EKSISTERENDE SITUASJON

SETT MOT SYDØST

EKSISTERENDE KUNSTGRESSBANE
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BELYSNING
BENKER
GANGVEI
LYS OPP I TRÆR
AMFI
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Et amfi er et element som også vil kunne være med på å utvide bruken, trekke
flere folk til plassen og bli en attraksjon i nærmiljøet.
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HOVEDGREP

Landskap, turveier og aktivitet

IEN
VE
AD
ST
AU

GRØNTDRAGET FORBEDRES
OG FORSTERKES

GRØNTDRAG
V/ FJELL SKOLE

FORBINDELSE SKOLE BYDELSHUSET STYRKES

FORBINDELSE
STYRKES

MARKA

“URSKOGEN”

S
RKE

MARKA

DELSER
EKSIS
T. F RBIN
ST
Y
O

“URSKOGEN”
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OPPRUSTNING
AV UNDERGANG.

IE N

“DUMPA”

FORBINDELSE
STYRKES

GRØNTOMRÅDER
EKSISTERENDE FORBINDELSER
MANGLENDE FORBINDELSE, EN MISSING LINK
FOTGJENGERUNDERGANG UNDER FJELLSVEIEN EN BARRIERE OG I DÅRLIG STAND.

GRØNNSTRUKTUR
FREMTIDSSITUASJON

DAGENS GRØNNSTRUKTUR
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DUMPA TILRETTELEGGES
FOR LEK, OPPHOLD OG
REKREASJON

Det unike med Fjell er beliggenheten i grønne omgivelser tett
inntil marka. Hvor priviligert!
En av Fjells store kvaliteter er at det er en bydel med store skogslignende
områder og åpne arealer. Dette bør derfor dyrkes i framtiden! Den nye
grønnstrukturen på Fjell intensiveres og aktiveres, og de mange grønne - og
til dels passive - flater programmeres slik at man kan bruke dem, utforske
dem, innta dem og drive med allsidig aktivitet på dem.

?
FRA PASSIVE FLATER

TIL AKTIVE FLATER
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Det nye landskapet skal gi et godt nærmiljø med stor variasjon av opplevelser og
utrykk over døgnet, årstidene og i det lange perspektiv.
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IDÈSKISSE - VALG AV GATEMØBLEMENT
På Fjell er det stort mangfold, her bor folk fra over 50 forskjellige land.
Spørsmålet er da hvordan man kan utnytte denne kvaliteten til å skape enda
større attraktivitet i området?
En måte å gjøre det på er å ha mangfoldigheten som utgangspunkt for å
velge ut gatemøblement fra forskjellige land til Fjell for dermed å skape en
slags verdensutstilling i området. Ideen er at borgerne selv skal være med å
finne de forskjellige møbler - men også at møblene alene og samlet forteller
en historie.
superkilen

big

topotek1

help

superflex

lemming eriksson

86_ SUPERKILEN

=
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BENKER
- England
- Japan
- Sveits
- Sverige
- Romania
- Sør-Afrika

England

Sverige (Stockholm)

Japan

Romania (Brasov)

Sveits (Lucern)

Sør-Afrika
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BENKER
- Italia
- Nord-Korea
- Tyskland
- Spania
- Albania

Italia

Italia

Spania

Albania

Nord-Korea

Tyskland
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RUNDE BENKER
- Belgia
- Spania
- USA
- India

USA

USA

Belgia

India

Spania

Belgia
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VANNFONTENE
- Marokko

Marokko
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LEK OG AKTIVITET
- Iran
- Thailand
- Tyrkia
- USA
- Estland

Tyrkia

USA

Estland

Iran

Tyrkia

Thailand
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LEK OG AKTIVITET
- Bulgaria
- Frankrike
- Saudi-Arabia
- USA
- Kina

USA

USA

Saudi-Arabia

Kina

Frankrike

Bulgaria
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www.drammen.kommune.no

Byplan

Engene 1, 3008 Drammen
telefon: 03008

