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Sommerfuglhagen studentby

Byutvikling handler om å utvikle et sted ut ifra dets forutsetninger. Hvilket poten-

sial ligger det  i området på Øvre Sund med tanke på bærekraft, sosial utvikling og 

økologi? Tomten ligger sentralt og i gangavstand fra rike kulturtilbud. Den er godt 

tilknyttet infrastruktur og ligger nær Drammenselva og Hamborgstrømskogen. Det er 

villahager og parker i nærmiljøet, området er særlig rikt på sommerfugler og har flere 

flotte småfugler. 

Vi har funnet typologier for bygg og grøntareal som holder området åpent og vil 

integrere det i nabolaget, både sosialt og økologisk. Gang- og sykkelstier er gjen-

nomgående, parker og enger vil invitere naboer til å ferdes på tomten og bruke den. 

Den åpne løsningen vil ikke bare invitere drammensere til å bruke området men også 

knytte studentbyen til resten av Drammen. Parkene vil være like anvendelige til fy-

sisk fostring som til å nyte en kaffekopp i morgensola sammen med ei venninne.

 

Likeledes vil det lokale dyrelivet kunne trekke mellom elva og skogen på berget, og 

finne føde og skjul i parkene. Plantevalg og utforming av grøntanleggets typologier 

er utført med tanke på sol- og vindforhold og skal være støydempende og samtidig 

øke livsmiljøkvaliteten kraftig for den særlig rike sommerfuglfaunaen og de mange 

småfuglene i bydelen. Studentene som skal bo her blir på den måten kjent med Dram-

mens naturhistorie.

Det er lagt opp til en svært miljøvennlig utbygning også i forhold til materialvalg, 

gjenbruk og transporteffektivitet. En rekke energialternativer gjennomgås og drøftes, 

fra passivhus til plusshus, solceller, vindmøller og geotermisk- fjern- og nærvarme. Vi 

har utviklet kompakte boliger med stor grad av fellesskap og sosialkontakt spesielt 

tilpasset et studentmiljø og de økonomiske rammene studenter har.

Gjennom hele arbeidet har arkitektene og økologen jobbet sammen for å lage et hel-

hetlig prosjekt der løsningene tar mange hensyn samtidig – noe som er nødvendig for 

å skape integrerte og fremtidsrettede boliger.

  

Innledning
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Grønn kontekst Område -og tomtestrategi

Tomten ligger sentralt i Drammen og samtidig veldig sentralt i forhold til skog, elv, villabebyggelser med frodige hager og veletablerte byparker. Alle disse områdene skaper en god grobunn for 

artsrikdommen som fi nnes på stedet. De allerede etablerte områdene er gode ressurser for utviklingen av den aktuelle tomten. Et hovedmål er å skape uteoppholdsrom som supplerer de allerede 

eksisterende rommene i området og ikke blir konkurrerende. Elveparken har sine kvaliteter og gårdsrommet i tilknytning til studentboligen skal tilby noe annet.
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Hus og hage
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Byrom av harde og
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Område -og tomtestrategiDyrelivets bevegelse

I snittet fra Hamborgstrømskogen til Drammenselven, som den aktuelle tomten er en del av, ligger en hel rekke forskjellige typer natur som fungerer som habitat for ulike arter. Prosjektet strever etter 

å skape en stepping stone mellom forskjellige områder/biotoper som i seg selv kan være med på å styrke områdets biologiske mangfold, karakter og legge til rette for en sterk identitet.
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Tomtens nære kontekst og potensielle forbindelser mellom forskjellige områder: boliger – by, skog – elv, fra store asfaltfl ater til elvepark. 

Grønn situasjon Område- og tomtestrategi
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Bevegelse

Tomten vil fungere som forbindelsesledd i nærområdet for mennesker, dyr, insekter og planter.

Område- og tomtestrategi
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Situasjonsplan, Tomtens egenskaper

Tomten ligger sydvendt med en svak helning på nord-

siden av Drammenselven i nær tilknytning til sentrum, 

togstasjon, og høyskoleområdet. Området forholder seg 

til Drammenselven i sør og fjellet i nord. Tomteanalyser 

har ført til at vi har delt tomten inn i tre soner med ulike 

kvaliteter, framtoning og potensial.

A: Platået.

Området ligger i tilknytning til Stømsgata og Rosen-

krantzgata, i den nordlige delen av tomten. Idag op-

pleves området med en tydelig tilknytning til fjellsiden 

i nord. Denne delen av tomten bør sees i sammenheng 

med nabotomten og eventuell framtidig utvikling av den. 

Området bør være forbundet med nor-sydlig gangtrasé 

og vegetasjon for å ivareta biotopens kontakt med om-

givelsene (fjellet).  I forbindelse med gangtraseen bør det 

fi nnes et felles uterom som ivaretar de gode solforhold-

ene  på platåets vestside (mot Strømgata). 

B: Skråningen.

Området ligger sørvendt og forbinder tomtens to nivåer. 

Idag ligger det en sykkelvei i tilknytning til skråningen og 

vi tror på å forsterke området som en offentlig åre gjen-

nom tomten. Området kan utvikles til en grønn 

trasé/blomstereng for å styrke områdets lokale biolo-

giske mangfold, men også for å fungere som en grønn 

korridor igjennom området. 

C:  Bakgården.

Området ligger lavest på tomten og framstår som en 

naturlig bakgård til bebyggelsen langs Øvre Storgata. 

Dette området foreslår vi å forsterke gjennom å knytte 

det til og legge til rette for felles aktivitet i uterommet og 

i tilknytning til bygget. Området bør ha en direkte sam-

menheng med gangtrasé nord-sør gjennom tomten. 

Vi foreslår at bakgården rammes inn av bebyggelse. 

Område- og tomtestrategi
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Mennesket til fots, på sykkel, i bil - og for fauna

Gang og sykkelvei A og bilvei B

Tomtens sentrumsnære beliggenhet legger opp til at store 

deler av den daglige trafi kken til og fra området skjer til 

fots eller med sykkel. Det legges opp til to hovedtraseer; 

en nord- syd og en øst-vest. Disse to har et stort poten-

siale i å bidra til en puls gjennom området som vi mener 

er viktig for å ikke skape en subkultur, men at området 

blir en del av byen. Varelevering kan skje på bakken fra 

tilgrensende gater og via gang -og sykkeltraseen. 

Et eventuelt parkeringsanlegg plasseres under bebyg-

gelse med tilkomst fra Øvre storgata i syd og eventuellt 

Rosenkrantzgata i nord. 

Grønn akse - skogen C

I henhold til intensjonen om å la tomten knytte fjell og 

elv sammen,  foreslår vi en tydelig grønn akse gjennom 

tomtens vestlige grense og ut mot Rosenkrantzgata i 

nord. Samtidig som den skaper en korridor for diverse 

arter av dyr, insekter og planter, fungerer den som en 

beskyttelse og fi lter mot tilgrensende vei og rundkjøring, 

noe som kan være med på å skape gode og lune ute-

oppholdsareal i forbindelse med boligene.

Område- og tomtestrategi
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Sommerfuglhagene

Øvre storgata
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Uteområdet deles inn i to hovedkategorier: 

Skogen som beskytter tomten som et fi lter mot vest, og 

det mer lune oppholdsområdet. 

Hovedsaklig er det lune oppholdsområdet plassert i 

skråningen sentralt på tomten, men og mellom byg-

gninger og nordvest langs Strømsgata med meget gode 

solforhold om ettermiddagen. Det indre gårsrommets ty-

pologi og størrelser er hentet fra villahagene, men er nært 

knyttet opp mot den offentlige infrastrukturen gjennom 

tomten. Denne plandelingen av offentlige og private 

typologier håper vi kan skape et nytt og fremtidsrettet 

område, med en god dialog mellom beboere og byens 

generelle brukere.

Det er ønskelig å etablere mindre uterom eller dele opp 

større arealer sånn at det er mulig for beboere å 

”okkupere” disse i kortere eller lengre perioder, om noen 

ønsker å dyrke poteter så burde det være mulig på lik 

linje som om noen fi nner seg et godt sted å strekke ut 

etter trening. 

At uterommene er fragmentert og skaper en rekke for-

skjellige situasjoner, gjør at det alltid fi nnes ett rom som 

har gode solforhold; om det er for morgenkaffen om 

våren, eller til en grillkveld i august. 

Sentralt i bakgården ligger en aktivitetssone med 

basketballbane, med en stor hard fl ate åpner dette rom-

met for en rekke ulike aktiviteter.

Område- og tomtestrategi
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De to ulike landskapsidéene Område- og tomtestrategi
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Økologi
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Økologi

Tomten ligger 300-400 meter Hamborgstrømskogen og 50 meter fra 

Drammenselva. Det er en god del store trær i området og konnektiv-

iteten (farbarheten for dyreliv) er god for arter som kan fl y. Vanligvis er 

elvebredder attraktive områder for mange dyr. Det er rimelig å anta at 

en del arter trekker mellom Hamborgstrømskogen og 

Drammenselva. Hvis grøntanlegget på Øvre Sund utformes på en god 

måte og får det rette innholdet, vil det kunne utgjøre en stepping 

stone for dyreliv som trekker mellom elva og skogen. 

I tillegg vi det kunne øke leveområdets kvalitet for dyr i området. 

En god del av artsregistreringene i nærheten utgjøres av dyr som tåler 

nærvær av mennesker, som småfugler og sommerfugler. 

Området er faktisk spesielt rikt på dagsommerfugler, som er den grup-

pen hvor de fl este store, vakre og dagaktive artene tilhører. 

Denne analysen tar sikte på å fi nne arter som er observert i nærområ-

det og som bør gis bedre vilkår, både ved hvordan bygningene 

arrangeres og hvilket innhold grøntanlegget gis. Vi fokuserer på arter 

som kan trives i urbane områder, og legger særlig vekt på rødlistede 

arter og arter som oppleves som attraktive av mennesker. Hele 216 

arter av planter, dyr og sopp er registrerte på eller nærmere enn hun-

dre meter fra tomten. Av disse er ti på rødlista. Hele 37 av alle artene 

er sommerfuglarter. 

Rødlista i Norge inneholder arter som i varierende grad trenger vern. I 

nærområdet til Øvre Sund er det arter i tre kategorier. Sårbar, truet og 

nær truet.

Sårbare arter i området:

Hårblomstermose, Mandelpil, Hagtornsommerfugl, Tornskate, Dvergs-

pett

Truede arter i området:

Niobeperlemorvinge, Perleforglemmegei

Nær truede arter:

Ask, Hettemåke, Villkornell

Av disse er det praktisk mulig å legge til rette for sommerfuglene og 

tre plantearter - mandelpil, perleforglemmegei og villkornell. Tornskate 

og dvergspett vil komme etterhvert som trær og busker vokser til.

Økologisk analyse av Øvre Sund i Drammen kommune

Dvergspett Perleforglemmegei Tornskate Hårblomstermose Villkornell Hagtornsommerfugl
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Økologi

Rødlista arter vi kan bruke:

Mandelpil er en busk opptil 7 meter som blomstrer tidlig om våren og 

tilbyr pollen og nektar tidlig på våren, en tid hvor det er vanskelig å 

fi nne føde for insekter og fugler.

Perleforglemmegei er en ettårig urt som trives på tørre solrike hellinger 

uten for tett vegetasjon.

Villkornell er en busk på opptil 4 meter som fi nnes på sørøstlandet. 

Den har gått tilbake pga utbygging i Oslo og Grenlandsområdet. Den 

har dekorative blomster som tiltrekker seg en rekke sommerfuglarter 

og bær som fuglene liker. Brukes ofte i økologisk hagebruk fordi 

artene den tiltrekker ofte også spiser skadeinsekter.

Niobeperlemorvingens larver lever på fi oler og liker tørre enger eller 

berg der vertsplantene vokser. Idag fi nnes arten på et lite område på 

Hadeland i søndre Oppland, ellers bare ved kysten på begge sider av 

ytre og midtre Oslofjord, samt i nedre Telemark. Årsaken til tilbakeg-

angen er nok først og fremst at levestedene gradvis reduseres og 

fragmenteres ved at de tørre engene gror igjen, enten på grunn av 

gjødsling med påfølgende grasproduksjon, eller manglende beiting.

Hagtornsommerfugl lever på trær og busker i rosefamilien, spesielt 

hagtorn og rogn. Den liker åpne områder med busker. Arten er kjent for 

å fl uktuere, og dette kan ha med klimaforhold å gjøre. I ugunstige peri-

oder overlever arten kun på de mest optimale habitatene. Det knyttes 

usikkerhet til om arten fremdeles fi nnes i Drammen, men den kan fort 

dukke opp igjen siden den er kjent for bestandsfl uktuering.

To tvilstilfeller fra rødlista - kan disse inviteres inn?

Hårblomstermose fi nnes bare i området Drammen-Asker i hele verden, 

men vokser på silikatrikt berg med pH mellom 4,0 og 5,0 og nær ver-

tikal helning. Verdens bestand av denne mosen er mellom 144 og 740 

individer, men kunnskapen om den er følgelig også dårlig; tåler den 

forurensning, f.eks?

Tornskate er enda et tvilstilfelle. Det er en fugl som både er en sjarmer-

ende og også en usjarmerende banditt. Den har skurkemaske, men den 

fanger små dyr som fi rfi sler, mus og øyenstikkere som den gjennombo-

rer på torner i kratt slik at de tørker og kan brukes som matforråd.

Økologisk analyse av Øvre Sund i Drammen kommune

Mandelpil

Villkornell

Niobeperlemorvinge

Hagtornsommerfugl

Perleforglemmegei
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Økologi

Augustteglfl y
Augustteglfl yet lever i åpne skog og på heier. Larvene lever særlig på 

bjørk og blåbær, men kan også fi nnes på mange andre trær, busker og 

urter som syrer og kjemper. De voksne sommerfuglene fl yr om natten.

Hvit gaffelstjert
Hvit gaffelstjert lever i fuktige løv- og blandingsskoger med bjørk, som 

er larvenes næringsplante. I Norden er arten nokså uvanlig og påtref-

fes mest enkeltvis. De voksne sommerfuglene fl yr om natten i mai - 

juli. Om dagen hviler de gjerne på bjørkestammer.

Kjempebladmåler
Kjempebladmåleren er vanlig i løvskog, hager og parker. Larven lever 

først og fremst på bjørk, men også på andre løvtrær og busker. De vok-

sne sommerfuglene fl yr om natten i juni - august, og kommer gjerne 

til lys. Den grønne fargen gir dem utmerket kamufl asje om de sitter på 

undersiden av et blad, som de gjerne gjør, men ikke om de setter seg 

på en husvegg eller lignende.

Bredkantet humlesvermer 
Larven lever på vivendel og andre kaprifol-arter. Som alle humles-

vermere fl yr den om dagen i solskinn. Den besøker forskjellige blom-

ster, der den henger foran blomstene og stikker sin lange sugesnabel 

ned i dem. Man kan høre en svak, summende lyd. I motsetning til 

mange andre svermere holder den seg fast i blomsten med frambeina. 

Bredkantet humlesvermer fl yr fra mai til juli.

Sølvkåpe 
Sølvkåpen trenger forholdsvis varme somre og forsvinner lett fra 

et område i kalde perioder, men siden den vandrer en del kan den 

rekolonisere disse om det senere skulle komme noen varme somre. 

Sølvkåpens larver lever på stemorsblomst. Den har vanligvis to gen-

erasjoner per år, en som fl yr i mai-juni og en andre generasjon i august-

september, dette kan være noe av årsaken til at den er så følsom for 

kalde og regnfulle somre. Muligens har noen av de nordligste bestand-

ene bare en årlig generasjon. På den norske rødlisten er sølvkåpen 

listet som hensynskrevende, fordi tørrengene den er avhengig av er 

utsatte.

Økologisk analyse av Øvre Sund i Drammen kommune

Sommerfugler

Hele 37 arter sommerfugler er registrerte i nærområdet. Av disse er det 

stort sett dagsommerfuglene som vurderes i forhold til grøntanlegget. 

Sommerfugler legger egg på planter som er spesifi kke for hver art. 

Larvene kan bare vokse opp på en slik passende vertsplante. 

Dette betyr at det er relativt lett å tiltrekke seg sommerfugler ved å 

plante ut riktige vertsplanter. Voksne sommerfugler er mindre kresne 

på maten og kan spise av nesten hvilkensomhelst nektartilbydende 

blomst.

Adippeperlemorvinge
Larven lever på forskjellige arter av fi oler. Sommerfuglen fl yr gjerne i 

skogkanter fra slutten av juni til august. I Norge fi nnes den på Sør- og 

Østlandet.

Keiserkåpe 
Larvene lever på forskjellige arter av fi oler. Hunnen legger ikke egg 

på vertsplantene, men på trestammer i barksprekker, og de nyklekte 

larvene må selv fi nne veien fra treet til fi olene på bakken. De voksne 

sommerfuglene fl yr i juli - august, mest i skogkanter og i kulturland-

skap med en mosaikk av skog og åpne områder. Egnete steder bør 

ha rikelig med blomster der sommerfuglene kan suge nektar, spesielt 

tistler og blåknapp er gunstige.

Brunfl ekket perlemorvinge
Larvene lever på ulike arter av fi oler. De voksne sommerfuglene fl yr i 

juni - juli på enger og i lysninger i skogen.

Stor gaffelstjert
Larven er ganske oppsiktsvekkende. På bakkroppsspissen har den et 

langt, todelt, hult vedheng som har gitt arten navn. Det to grenene er 

kledt med korte pigger. Fra hvert rør kan det skytes ut en lang, bøye-

lig, rød pisk. Når larven blir forstyrret skyter de lange, piskeformede 

vedhengene ut fra bakkropps-gaffelen. Disse svinger frem og tilbake 

samtidig som larven gjerne spruter ut en illeluktende væske. Dermed 

skremmes de fl este rovdyr. Larvene lever på osp og selje.

Lys irrmåler 
Arten lever i skog. De voksne målerne fl yr i september - oktober, over-

vintrer så som voksne og fl yr igjen i mars - mai. Larven kan fi nnes på 

mange ulike løvtrær, særlig rogn og selje.

Sølvkåpe Issoria lathonia

Augustteglfl y

Adippe Perlemorvinge

Lys-irrmåler

Bredkantet humlesvermer

Kjempebladmåler
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Dagsvermer
Dagsvermer er mest vanlig i det nordlige Afrika, sørlige Europa og i 

sentrale og sørlige strøk av Asia. Den kan nå Norge når den trekker 

nordover om sommeren. Vinterstid trekker den lenger sørover i Afrika 

og Asia. Larven lever på maurearter.

Dagsvermeren kan rygge, forfl ytte seg sidelengs eller stå stille i luften  

som kolibrier mens den suger nektar av blomster med den lange 

snabelen.

Sørgekåpe
De fullvoksne individene lever hovedsakelig av sevje og frukt, men tar 

en sjelden gang nektar.

Sørgekåpene legger egg i klynger rundt grener og kvister som selje, 

alm, poppel og bjørk, hvor larvene vil spise av trærnes blad. Sørgekåpe 

overvintrer som fullvoksen og kan derfor ses både om høsten og tidlig 

om våren.

Høstbørstespinner 
De vingede hannene fl yr rundt på leting etter hunnen. De vingeløse 

hunnene fl ytter seg aldri langt. Etter klekkingen sitter hun og sender 

ut lukt. Når hun har parret seg, legger den 200 - 350 egg på utsiden 

av kokongen før hun dør. Eggene overvintrer, og når larvene klekkes 

om våren må de gjerne krype et stykke før de fi nner noe å spise. Disse 

larvene kan leve på en lang rekke ulike løvtrær, busker og urter. De ut-

vikler seg i løpet av sommeren, og er fullvoksne i juli - august. De spin-

ner seg da inn i en kokong i en barksprekk, mellom sammenspundne 

blader eller på en kvist.

Flekkringvinge 
Flekket ringvinge fl yr i skog, særlig furuskog, i mai - juni, med en ny 

generasjon i juli - august. I Norge kan den andre generasjonen være 

ganske liten. Hannene konkurrerer om solbelyste fl ekker og utkjemper 

rene luftslag om disse, men det er vist at den hannen som holdt fl ek-

ken fra før, nesten alltid vinner. Hunnene kommer til disse fl ekkene for 

å pare seg. Larven lever på gressarter som lundhengeaks og hunde-

gras.

Lindegulfl y  

Lindegulfl yet lever i løvskoger og parker der det vokser lind, som er 

larvenes næringsplante. De utvikler seg i mai - juni etter å ha overvin-

tret som egg, først på bladknoppene og senere på de nye bladene. De 

voksne sommerfuglene fl yr om natten i august - oktober og kommer 

gjerne til lys og til sukkeråte.

Nattpåfugløye
Med sine store øyefl ekker på alle fi re vinger kan den ikke forveksles 

med noen annen norsk sommerfugl. Det er stor forskjell mellom kjøn-

nene, hunnen er stor og grå, den aktive hannen er mye mindre, med 

rødlige forvinger og gule bakvinger og store, fjærformede antenner. 

Fødeplanter er som regel lyngarter, men den kan bruke en lang rekke 

andre planter som bøk, eik, epletrær, jordbær, hagtorn, selje, ask, mo-

rell, og geitved.

Stor ospeglassvinge
Den er knyttet til åpne skog og skogkanter med osp, dessuten har 

den i tettbygde områder funnet et bra habitat i poppel-alléer. Larvene 

utvikler seg mellom barken og veden i den nedre delen av stammen 

på osp, poppel-arter og selje. De voksne sommerfuglene fl yr i juni - 

juli. Man fi nner dem ofte i parring - de sitter da gjerne helt åpent fordi 

likheten med veps beskytter dem.

Hagtornspinner  
Larvene lever på busker og trær, mest i rosefamilien, blant andre 

slåpetorn, hegg, hagtorn og rogn, og pilefamilien. De kan også leve på 

lønn, bjørk, or og blåbær. De voksne spinnerne fl yr i skogkanter, langs 

veier, i hager etc. fra skumringen til midnatt i juli - september.

Hagtornsommerfugl
Hagtornsommerfugl fi nnes på gresskledde og buskmarker i åpen 

løvskog. Den fl yr også i åpen furuskog. Larvene lever på hagtorn og 

trær som morell og kirsebær og slåpetorn.

Dagpåfugløye      
Dagpåfugløyet overvintrer som voksen sommerfugl, og er derfor en 

av de første sommerfuglene ute om våren. Man kan fi nne de overvin-

trende sommerfuglene i vedstabler, uthus eller lignende, men på grunn 

av den mørkbrune vingeundersiden er de godt kamufl ert og ikke lette 

å se. Sommerfuglene legger egg i klynger på spirende brennenesler, 

der larvene utvikler seg.

Dagpåfugløye

Nattpåfugløye

Flekkringvinge

Sørgekåpe

Høstbørstespinnerlarve

Lindegulfl y
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Sommerfugler 

Stillits
Reiret blir ofte plassert i hager og parker. Hunnen bygger et vakkert 

rede av frødun, røtter, gress, mose og hår. Det er godt kamufl ert, ofte 

høyt i et tre. 

Føde: Frø av tistel, borre, høymol og andre høye ugressplanter, litt 

bjørkefrø samt en del insekter.

Ringdue
Ringdua er planteeter og lever nesten bare av frø, bær, skudd og knop-

per, men også andre spede plantedeler inngår i kosten. I mindre grad 

eter fuglen også mark og snegler. Til vanlig søker ringdua føde i fl okk 

på åpne felt og åkrer. Vinterstid er det ikke uvanlig at små fl okker eller 

enkeltindivid fi nner mat på foringsplasser og fuglebrett.

Dvergspett       

Dvergspetten jakter ved å hakke løs råtten bark og treverk for å 

komme fram til insektslarver, som er hoveddietten gjennom vinteren. 

Om sommeren fôrer de ungene sine med insekt/larver og edderkopper. 

Gulspurv         

Gulspurven lever av insekter og frø.

Den legger vanligvis redet på bakken. Redet lages av gress og 

lignende materialer, på bakken eller i lave busker. Finnes i åpent ter-

reng med busker el. nær dyrket mark over det meste av landet. Stand- 

og streiffugl, enkelte overvintrer på kontinentet.

Rødstrupe     

Lever av insekter, bær og frukt. Trives i hager og parker.

Bokfi nk          
Lever for det meste av frø, noe insekter i hekketida. Menneskekjær.

Linerle
Den livnærer seg av insekter og foretrekker åpne områder hvor det 

er lettere å se og fange bytte. Redet bygges i hulrom i bergvegger og 

lignende menneskelagde strukturer.

Gråfl uesnapper 
Gråfl uesnapperen sitter ganske oppreist, gjerne helt åpent, når den 

holder utkikk etter fl ygende insekter. Etter et hurtig utfall snapper den 

et insekt for så å lande på samme eller en ny sitteplass.

Kjøttmeis
Kjøttmeis spiser insekter, frø og bær. Insekter er hovednæringen i 

hekkesesongen, mens det om vinteren er frø av ymse slag som er 

foretrukket.   

Pilfi nk
Spiser hovedsaklig frø og korn. Hekker i hulrom under takpanner og 

mellom steiner i mur eller andre hulrom.

Spettmeis       
Leter etter insekter, edderkopper og pupper i barken på trær.

Rødstrupe

Gråfl uesnapper Bokfi nk

Ringdue

Linerle

Spettmeis

Pilfi nk
Stillits

Dvergspett
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Forslag til grøntanlegget

For å invitere fl est mulig av lokale dyrearter helt inn til hushjørnene 

bør plantevalget gjenspeile de krav som særlig to grupper av dyr i 

området har; sommerfugler og fugler. Vi kan gruppere disse plantene i 

tre: skogsarter med store trær, busker som hører til i kulturlandskapet, 

og blomstereng- og tørrbakkearter.

Skogsarter med store trær

Sommereik - for å gi kontinuitet til de gamle trærne i Bibliotekparken, 

mat til ringdue og nattpåfugløye.

Lind - fi nnes i området fra før og er vertsplante for lindegulfl y. Lindas 

tette krone er også fi n som skjul for en rekke småfugler, og i blom-

stringstida tilbys rikelig med nektar og pollen til insekter og fugler.

Selje, mandelpil og osp bør bli tallrike på tomten for å tilby mat til 

fugler tidlig om våren, i tillegg til at fl ere sommerfugllarver er knyttet 

til disse.

Villmorell er også et stort skogstre som fi nnes i området og som tilbyr 

nektar og frukt til mye av faunaen i området.

Vivendel kan plantes ut i de tetteste klyngene av trær for å tiltrekke 

seg bredkantet humlesvermere. Denne slyngplanten danner gode 

reirplasser når den har vokst seg kraftig og rekker et stykke opp langs 

stammen.

Et eller noen få mindre partier med furusskog med blåbær vil gi 

grøntanlegget en sammenheng med Hamborgstrømskogen i åsen 

over, samt kunne lokke til seg fl ere fuglearter herifra. I tillegg er fl ek-

kringvinge og hagtornspinner knyttet til slike miljøer.

Bjørk er også en kandidat til grøntanlegget, det er fl ere arter som er 

knyttet til denne. Den produserer også store mengder allergent pollen, 

så dette må vurderes utifra hvor mye bjørk som fi nnes rundt (om det 

vil gjøre noen forskjell å ekskludere dem fra tomten).

Svartor og gråor er fl otte og hurtigvoksende trær som passer i hen-

holdsvis fuktige sig og i skråninger, fugler og sommerfugler liker disse 

artene.

Geitved

Sommereik

Lind

Villmorell
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Busker som hører til i kulturlandskapet

Frukttrær og busker i rosefamilien, så som kirsebær, slåpetorn, morell 

og hegg. Særlig viktig er hagtorn, for å virkelig gi hagtornsommerfu-

glen en real sjanse til å komme tilbake. De av disse buskene som har 

torner kan også øke områdets livsmiljøkvalitet for tornskaten...

Villkornell er en vakker arter som fi nnes fra før i området og som er 

rødlista, så den er opplagt i disse delene av hagen. Den andre rødlista 

busken mandelpil er også såpass liten at den kan brukes i dette el-

ementet.

Rogn er også vakre og for lite brukte trær i hageanlegg, denne arten 

er også i rosefamilien, slik at den tilbyr mat til en rekke av områdets 

stedegne sommerfuglfauna. I tillegg spiser fuglene bærene etter 

frosten har satt inn om vinteren. Innimellom buskene kan man plante 

ut stemorsblomst, krattfi ol og skogfi ol for å trekke inn adippeperlem-

orvinge, keiserkåpe, brunfl ekket perlemorvinge og sølvkåpe.

Blomstereng og tørrbakke

Tomten er skrånende og sørvendt. Hvis man planerer små partier 

av tomten for å lage sitteplasser og lignende vil man kunne få små 

partier med bratte bakker i bakkant av disse. Her kan man spre frø av 

perleforglemmegei. Timian og bergmynte (også kjent som oregano) er 

to krydderurter som fi nnes naturlig på slike lokaliteter i Norge. Voksne 

sommerfugler elsker å suge nektar fra disse.

Blomsterenger kan anlegges som rulleplen, skal ikke gjødsles og 

trenger vesentlig mindre stell enn plen. En rekke plantearter som 

faunaen er knyttet til hører hjemme i slike enger, deriblant fl ere fi o-

larter, stemorsblomst og fl ere typer gress. Blåknapp (som tiltrekker 

keiserkåpe) og forskjellige syre- og kjempearter (som augustteglfl y 

legger egg på) vil også spre seg inn i blomsterengene av seg selv. Det 

samme gjelder maurearter, som dagsvermerens larver vokser opp på.

De to siste grøntutformingene; busker fra kulturlandskapet og blom-

stereng/tørrbakke vil også fungere godt i blanding - klynger eller 

partier med busker og bakke og eng innimellom.

Spesielle elementer:

Grønne tak anlegges ved å ha et tynt, mineralrikt jordlag på taket. 

Takene leveres som moduler med ferdig etaberte planter. Stort sett 

kan alle planter som tåler tørke og som trenger lite jord brukes her, de 

vanligste er forskjellige arter bergknapp. Disse er sukkulente planter 

med tykke og saftfulle små blader. De forskjellige artene bergknapp

   

blomstrer i gult, hvitt eller rosa, og blader og stengler har også dekora-

tive farger fra grønt til rustrød. Grønne tak med bergknapp forandrer 

seg gjennom årstidene og er også grønne om vinteren. I tillegg til å 

være dekorative, er grønne tak også gode miljøtiltak. Takene isolerer 

ekstra godt mot kulde om vinteren, reduserer behov for klimaanlegg 

om sommeren, forsinker avrenning under regnskyll slik at overfl om-

ming av grøfter og avløp unngås. Spesielt relevant for Øvre Sund i 

Drammen er at bergknappartene tiltrekker seg en rekke arter sommer-

fugler. Bergmynte, timian, kløver og markjordbær kan også plantes 

blant bergknapp på grønne tak.

Et biodiversitets-senter med steinrøys, greinhauger og store og 

små hulrom som passer til både sommerfuglpupper og reirplass for 

småfugl. Et slikt senter behøver ikke ta stor plass men trenger beskyt-

telse fra utstrakt menneskelig ferdsel. Det kan kombineres med et 

verktøyskjul til gartner/vaktmester – gjerne med gjerde rundt.

Sommerfuglbusk og tistler som er gode nekartilbydere for alle som-

merfuglarter og en hel rekke andre insektarter. Tistelfrø er attraktiv 

mat for småfugler også.

Brennenesler kan man kanskje også vurdere dersom det fi nnes steder 

der man vil unngå at folk går og dersom man vil ha den fl otte dag-

påfugløye-sommerfuglen til å bli mer vanlig i området.

Slåpetorn om våren

Tørrbakke

Grønnetak Blomstereng
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Tolkning av byggherrens oppdragsdefi nisjon

SIBU har defi nert seg som en ”samfunnsaktør”.     

Drammen kommune som ”ambisiøs”.                                                                                                 

Brukerne er ungdommer (studenter) som jo symboliserer fremtid, håp 

og optimisme. Disse tre aktørenes uttrykte ønsker kan sammenfattes 

i en ambisjon om å peke fremover. 

Oppdraget kan leses som en invitasjon til å respondere på disse 

ønskene og derved defi nere prosjektbehovet som:   

Et ambisiøst prosjekt som peker fremover.  

Klimaendringer indikerer behovet for målrettet handling, bygninger står sentralt.   Noen tiltak har stor effekt, andre er ”window dressing”.
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I energisammenheng kan et ambisiøst prosjekt bety at vi etablerer 

en større ambisjon enn passivhusstandard som er defi nert som en-

ergibehov til 

oppvarming på 15kWh/m2/år og totalt energibehov under cirka 80 

kWh/m2/år. 

Fjernvarme tilknyttingsplikt og evt –kjøpsplikt kan være i motstrid 

til dette, da et så lite varmebehov som 15kWh/m2/per år lett kan 

dekkes ved en enkel liten 1 kW ovn i hver leilighet i de mest 

ekstremt kalde dagene. Kostnadene ved fjernvarmetilknytting kan 

neppe forsvare kjøp av så små energimengder. Fjernvarmekjøpsplikt 

kan derved underminere insitament og ambisjoner om å spare energi 

da slik plikt ofte er vedheftet plikt til å kjøpe et minimum av energi.

Byggherren bør følgelig vurdere å søke om dispensasjon for bruk av 

fjernvarme med kjøpsplikt for minimumsbruk – dersom det velges å 

gå for en ambisiøs løsning. 

Konsekvensene av dette

Vårt forslag bør være ambisiøst men også realistisk. I stedet for en 

fjernvarmebasert løsning kan vi lete etter en nærvarmeløsning.

I stedet for passivhusstandard kan vår ambisjon være nullenergi 

(ZEB) eller plussenergi.  

Bærekraft

Fjernvarmerør er ikke alltid eneste løsning.

God isolasjon, gode vinduer og varmegjenvinning resulterer i passivhusstandard.
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Forslag til løsning  

1. Arealeffektivitet

Forsøke å komprimere utvalgte boligenheter slik at noen blir mini-

boliger som studenter som ønsker lite areal og liten leiekostnad kan 

fi nne interessante.    

Forsøke å minimalisere arealet og volumet som skal være oppvarmet 

ved å bruke fl est mulig halvklimatiserte soner som utenfor contain-

erdelen.                                                  

Liten overfl ate i forhold til volum er også viktig, boenhetene bør lene 

seg mest mulig mot hverandre for å dele på varmen. Men med god 

isolasjon er ikke dette lenger så essensielt som i eldre boliger og 

blokkleiligheter hvor isolasjonen var minimal.

Totalt sette gir mer komprimerte boenheter lavere leiekostnader. Det 

samme gir energieffektivitet. Derved har studentene mer penger mel-

lom hendene og kan bruke sin tid til å studere i stedet for å jobbe for 

å betale leie og energi. Dette gir bedre læring, dyktigere fagfolk. 

Altså : Utvikler Norge i positiv retning.

2. Energiøkonomisering

Vi kan anvende den tradisjonelle 30-35 cm isolasjon i vegger og 40 

cm i tak basert på Glava eller Steinull. Nyere løsninger er massivtre, 

men dette krever enorme mengder trevirke og har stor vekt samt 

gir krevende CO2 regnskap dersom frakt skjer over lange avstander.         

De fl este velrenommerte løsninger kjøres på lastebil fra Østerrike.  

Dette vil endre seg.      

Vårt alternativ A kan være 30-35 cm papirisolasjon og lite materi-

alkrevende 60/60 cc stendere. 

Vårt alternativ B kan være superisolasjon og redusert veggtykkelsen 

til 12 -15 cm.    

Besparelse ved å redusere veggtykkelsen med 20 cm blir ca 900 m3 

med stender og isolasjon.

God isolasjonsverdi på vinduer og dører. Sluser og vindfag mellom 

inne og ute.

Arealeffektivitet kan føre til fremmedgjøring (Hong Kong øverst, 

Pushwagner nederst).

Superisolasjon og superisolerte vinduer
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Selv for å oppnå passivhusstandard kreves varmegjenvinning på 

ventilasjonsluften. Men bruken av denne bør begrenses til de 

kaldeste periodene. Mesteparten av året bør naturlig ventilasjon 

(åpning og lukking av vinduer) prioriteres.

Det bør etableres et kort pedagogisk introduksjonskurs for brukerne 

om hva intensjonene ved byggets drift er og hvordan bygget er 

tenkt bruk. Brukermedvirkningenes verdi bør vektlegges.

Mest mulig bruk av naturlig dagslys. Responsen på dette kan være 

dynamiske fasader.

Videre bør all belysning inne og ute være energieffektiv og økono-

misk LED-teknologi.  

Automatikk bør sørge for at lys og varme går av når folk forlater 

rommene som i et hotellrom og at belysning ikke slås på før det 

skumrer.

Fasadeutforminger og dagslyspenetrering.       

Kirke i Roma: Små vinduer men mye lys.     Lite fl eksibel utvendig persienne.       
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Dynamisk fasade. Vindusintegrerte utvendige persiennner.     

Vegetasjon skygger om sommeren.              Grønn fasade og vindmøller mot nord.            
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3. Energiforsyning

Når passivhusstandard etableres vil halve energibehovet være dusj- 

og vaskevann oppvarming. Halvparten av dette kan dekkes ved bruk 

av solvarme - evacuated tubes.

Romoppvarmingsbehovet bør vurderes dekket på følgende måte:

Noe tilskudd fra enkelt og rimelig stedbygget luftbasert solv-

armeanlegg som passivt varmer opp fellesareal som halvklimati-

serte soner (f. eks. korridorer og adkomstgalleriene i cotainerdelen) 

og ved lukking og åpning av dører kan bidra også til boenhetene.                         

Det vil i slike arealer vanligvis tillates en glidende- og noe varierende 

temperatur.

En enkel varmepumpeløsning basert på grunn geobrønn (100 – 200 

meter dyp) vil sannsynligvis kunne forsvares som energileverandør. 

Dette er en stabil energikilde året rundt og koblet mot det ovenfor 

nevnte luftbaserte solvarmeanlegget vil den også kunne lades om 

sommeren med solvarme. En slik løsning vil fungere med en faktor 3. 

Varmepumpen krever strøm og 1 kW strøm brukt til å drive 

varmepumpen kan gi 3 kW tilbake i form av varme.

Alternativet til en slik varmepumpeløsning er en dyp geobrønn som 

tar ut varme fra store dyp (4 - 5000m meters dyp). Denne krever 

imidlertid store investeringer, og vil kunne levere langt større en-

ergimengder enn det vårt anlegg krever. Investeringene vil ligge på 

minimum 60-70 millioner kroner  for et 2 MW anlegg men det kan da 

til gjengjeld levere all varme til 500 – 750  boliger. Offentlig støtte 

til deler av investeringen vil kunne  være mulig. Dette kan imidlertid 

eksporteres til nabolaget evt inn på fjernvarmenettet for Drammen 

og derved gjøre vårt prosjektområde til et plussenergianlegg.

Strøm

Strøm til drift av varmepumpeanlegget (den grunne geobrønn) bør 

vurderes levert fra ny fornybar energi. Solstrøm eller solcelle (Photo-

voltaic) kan vurderes men dette er fremdeles relativt kostbart.

Det vil imidlertid sannsynligvis være økonomisk forsvarlig innen fem

Solvarme- og solstrømanlegg kan monteres frittstående i avstand fra bygget.

Evacuated tubes kan også bli et bygningselement som 

utvendig persienne, rekkverk og lignende

Varme fra nærvarmeanlegg.



Parallelloppdrag utført av:    3RW arkitekter

        Lalaland AS

        Sivilarkitekt Harald N. Røstvik AS

        Økolog Christian E. Mong

dato: 01.11 2011Parallelloppdrag om masterplan for utvikling av studentboliger, Øvre Sund, Drammen                                                                                                               28Side

år fra 2011 slik prisfallet og ytelsesøkningen nå fremkommer på 

verdensmarkedet. 

Solstrøm kan ha stor og positiv demonstrasjonseffekt (Operaen i 

Oslo bare 0,5% av byggets totale energibehovet er fra PV og Oseana 

ved Bergen hvor 20% er PV).                                                       

I Drammen vil drift av varmepumpeanlegget vinterstid ikke kunne 

dekkes av solstrøm alene. Men dersom det etableres en avtale med 

det lokale energiverk om en toveis levering av solstrøm og henting 

av annen strøm gjennom året slik at all solstrømmen fi nner anven-

delse året rundt. Dette kan gi et godt netto (pluss/minus) resultat for 

solstrømmen sett over året.

Den vanligste bruk av vindkraft er med horisontal aksel egner seg 

ikke nær områder hvor folk bor å beveger seg pga av faren for fall-

ende is vinterstid. Sikkerhetssonen umuliggjør dette. Men det kan 

etableres en vindmølle et annet sted i Drammen kommune som eies 

av utbyggeren vår. Alternativt kan man kjøpe seg inn i et planlagt 

vindmølleprosjekt i landet.        

                               

En siste mulighet er å etablere vertikal aksel vindmølle på tomten. 

Denne kaster ikke is, men har langt mindre kapasitet enn horison-

talaksel-utgaven. Denne løsning er imidlertid likevel interessant 

dersom energibehovet er lite da det kan etableres en skog av slike 

møller på eller ved tomten. Disse er ofte arkitektonisk interessante 

og oppfattes som langt mindre sjenerende av naboene.    

       

Solstrømanlegg kan monteres  på tak, vegger og i store felt på bak-

ken. Kan også være kurvet og fl eksibel.

Kombinasjonen av solstrøm og vind er interessant idet det jo gjerne 

er slik i Norge at dersom det er strålende solskinn og kaldt vår og 

høst er det sjelden hard vind. Hvis været er grått og det regner blåser 

det ofte god vind. 

Byggematerialer og økofotavtrykk

Finansiering

Som argumentasjon for et ambisiøst prosjekt bør det etableres et 

omforent årstall (set punkt) som investeringskostnad og rentabilitet 

skal regnes utifra. Dette bør ikke være i dag men fra et tidspunkt da 

bygget antas å være i drift etter f. eks ett innkjøringsår.

 

Hva er prisen på tradisjonell energi da? 

  

Er det mulig å argumentere for at et slik årstall kan settes til ultimo 

2014? Merkostnadene for vanlig passivhusstandard er typisk 4%.  

                              

Dette vil falle etter hvert som dette blir en vanlig byggestandard.

For å skaffe god offentlig støtte til å dekke merkostandene ved et 

ambisiøst byggeri (fra Enova/Husbanken/legater og andre) er det 

viktig å organisere prosjektet på en god måte. I denne sammen-

heng bør det vurderes å skille ut nærenergisentralen som en egen 

økonomisk enhet som kun har som oppgave å eie, bygge og drifte 

energileverandørdelen og dets tilknyttede anlegg som produserer 

energi fra noen eller fl ere av kildene solvarme, geovarme, solstrøm 

og vindkraft.

Bærekraft

Denne utfordringen krever ytterligere utredning.
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Boligtypologier
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Eksempeler fra Studentboligprosjektet Grønneviksøren i Bergen
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Boligtypologier

Dette er eksempler på de singelenhetene med eget kjøk-

ken som blir bygget som hybler for studenter i Bergen på 

Grønneviksøren.

Disse er produsert som ferdige moduler med alt av fast 

innventar. Studentboligprosjektet på Grønneviksøren 

består av 726 hybelenheter og er Nordens største mod-

ulbyggeri.

Innvendig areal er 19,8 m2, men tar man med den delen 

av svalgangsarealet som beregnes inn i BRA blir arealet 

28,6 m2
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Eksempeler fra Studentboligprosjektet Grønneviksøren i Bergen Boligtypologier
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Dette er eksempler på singelenheter uten eget kjøk-

ken, som da har tilgang på felleskjøkken i umiddelbar 

nærhet. 

Innvendig areal er 16,5 m2, men tar man med den delen 

av svalgangsarealet som beregnes inn i BRA samt ande-

len i felleskjøkken blir arealet 29,7 m2



Eksempeler på ulike singelenheter uten kjøkken
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Boligtypologier

Med tanke på å minimere både energi- og materialfor-

bruket har det vært viktig for oss å se på så kompakte 

hybelenheter som mulig når det gjelder studentboligan-

legget på Øvre Sund.

I de skissene vi presenterer videre har vi derfor valgt å 

se på den minste av disse tre enhetene (den til høyre, på 

12,8m2) 

Et viktig aspekt ved slike minimale private enheter er 

kvaliteten på de felles fasiliteter som slike enheter er 

avhengige av. Felles kjøkken og andre felles oppholds-

arealer er viktige sosiale arenaer og må være godt ut-

formet både med tanke på materialkvalitet og bruk. 

Det er en stor fordel med god sosialkontroll, men samti-

dig viktig å verne om privatlivet. I Kollektive boformer er 

dette en spesiell utfordring.

Hvor kompakte slike enheter bør være må diskuteres i 

det videre arbeidet med utviklingen av dette studentbo-

lig miljøet.

Alle disse enhetene vil etter vår mening kunne godkjennes 

som enheter med besøksstandard, men er da

avhengig av fullt HC toalett lett tilgjengelig anndre 

steder i bygningen. 
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Vurdering av ulike byggutforminger - Plassbygd løsning Byggtyper

Mål 1 : 100

87,2 m2

10
,8

27,9

4,4 m2

12,8 m2

1,9 m2

12,8 m2

1,9 m2

12,8 m2

1,9 m2

12,8 m2

1,9 m2

12,8 m2

1,9 m2

12,8 m2

1,9 m2

12,8 m2

1,9 m2

12,8 m2

1,9 m2

12,8 m2

1,9 m2

12,8 m2

1,9 m2

12,8 m2

1,9 m2

12,8 m2

1,9 m2

Bøttek/
Vaskerikjøkken

De minste enhetene har behov for tilleggsfasiliteter som 

felles kjøkken, HC toalett og tilkomstareal til de enkelte 

hyblene. 

Vi tror at mange studenter er opptatt av husleieprisen 

når de skal fi nne seg bolig for studietiden.

Vi tror også at felleskapsløsninger er noe mange 

studenter trives med, spesielt med tanke på et så viktig 

aspekt som sosial integrering på et nytt studiested.

Fellesarealet er 87 m2. Delt på 12 enheter blir dette 7,3 m2 pr. enhet.

Totalt areal er 275 m2. For en student blir da arealet inkl. fellesrommene på 22,9 m2.

I eksempelet under er de minste enhetene på 12,8 m2 

satt i sammneheng med felles arealer i form av felles 

kjøkken, felles opphold og HC toalett.

HC toaletter er nødvendig for å møte kravet om besøks-

standard.

Vist løsning er å karakterisere som en klassisk “kjedelig” 

løsning med en lang gang.
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Vurdering av ulike byggutforminger - Plassbygd løsning Byggtyper
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Hvis man utelukkende ser på de enkelte hybler og den 

tilkomsten man trenger til for eksempel 12 eneheter, vil 

en tilkomstgang på 2 m. utgjøre et fellesareal på 41 m2.

Gangen kan her kun brukes som tilkomstareal.

Fellesarealet er 41 m2. Delt på 12 enheter blir dette 3,4 m2 pr. enhet.

Totalt areal er 208 m2. For en student blir da arealet inkl. fellesgang 17,3 m2.
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Vurdering av ulike byggutforminger - Plassbygd løsning Byggtyper

Mål 1 : 100

Utvider man den felles midtgangen til 4 m. bredden vil 

fellesarealet utgjøre 82m2. Arealet vil kunne innha fl ere 

funksjoner enn bare som tilkomst for hybelenhetene.

Fellesarealet er 82 m2. Delt på 12 enheter blir dette 6,8 m2 pr. enhet.

Totalt areal er 248 m2. For en student blir da arealet inkl. fellesgang 20,6 m2.
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Vurdering av ulike byggutforminger - Plassbygd løsning Byggtyper
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Et fellesareal med 4m. bredde kan utnyttes til de felles-

funksjonene man trenger i tillegg til sin private hybel, 

som kjøkken, spisebord, stue og inngangsparti med gar-

derobe og plass for vaskemaskiner osv. 

Fellesarealet er 82 m2. Delt på 12 enheter blir dette 6,8 m2 pr. enhet.

Totalt areal er 248 m2. For en student blir da arealet inkl. fellesareal 20,6 m2.

I denne løsningen er arealet ved inngangspartiet 

unødig stort, mens plassen rundt den sosiale sitte 

gruppen er liten.
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Vurdering av ulike byggutforminger - Plassbygd løsning Byggtyper
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En løsning vil kunne være å skrå rekkene med de private 

enhetene slik at man oppnår å “spare” plass ved inn-

gangspartiet samtidig som man får mer plass i den so-

siale sonen.

Fellesarealet er 78 m2. Delt på 12 enheter blir dette 6,5 m2 pr. enhet.

Totalt areal er 244 m2. For en student blir da arealet inkl. fellesareal 20,3 m2.

Man får et mer differensiert fellesrom samtidig som det er 

noe mer arealeffektivt.

Dette er en mulig løsning som vi vurderer som et godt 

utgangspunkt for videre bearbeidelse.
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Vurdering av ulike byggutforminger - Plassbygd løsning Byggtyper
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Vist løsning tilsvarer den forrige, men her kun med 10 

enheter som deler fellesfunksjonene.

Fellesarealet er 61 m2. Delt på 10 enheter blir dette 6,1 m2 pr. enhet.

Totalt areal er 199 m2. For en student blir da arealet inkl. fellesareal 19,3 m2.
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Vurdering av ulike byggutforminger - Plassbygd løsning Byggtyper
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Vist løsning tilsvarer den forrige, men her kun med 8 

enheter som deler fellesfunksjonene.

Det er vår erfaring, ved besøk i fl ere studentanlegg i Nor-

den, at slike kollektiver som dette har en egen form for 

sosial dynamikk.

Det bør vurderes nøyere i det videre arbeidet hvor stort 

antall private hybeler som best deler ulike  fellesfunk-

sjoner.

Fellesarealet er 45 m2. Delt på 8 enheter blir dette 5,6 m2 pr. enhet.

Totalt areal er 155 m2. For en student blir da arealet inkl. fellesareal 19,4 m2.



Vurdering av containere som studentbolig
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Boligtypologier



Vurdering av containere som studentbolig
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Boligtypologier

I sammenheng med små kompakte og billige løsninger 

kan studentboliger lages av eksisterende frakt contai-

nere eller andre ferdigproduserte containertyper være 

interessant å vurdere.

Det er mange eksempler rundt omkring i europa på at 

slike løsninger fullt ut kan tilfredstille boligkravene til 

små enheter og i tillegg være kostnadseffektive. 

Blandt annet har Nederland, Tyskland og Frankrike fl ere 

store containerboligprosjekter for studenter.

Containere kan kjøpes både nye og brukte, men det er 

brukte containere som i et miljøvennlig perspektiv bør-

vurderes.

Brukte containere rehabiliteres lett til bruk for bolig og er 

100% resirkulerbare, også etter å ha vært bebodd.

Tegningen her viser målene på standard fraktkontainere. 



Vurdering av containere som studentbolig
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Boligtypologier

Her er ulike størrelser av containere innredet som stu-

dentboliger, både med og uten kjøkken.

Besøksstandard vil også her kunne oppnåes om full-

verdig HC toalett fi nnes lett tilgjengelig annet sted 

i bygningen.



Vurdering av containere som studentbolig: 30 fotere og 20 fotere er de mest relevante
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Boligtypologier

For bruk til studentboliger er det 30 fotere og 20 fotere 

som er de mest relevante.

I 20 foterne er det ikke plass til eget kjøkken og disse vil 

da være avhengig av å være koblet opp mot et felleskjøk-

ken.

I våre videre skisser har vi valgt å bruke containerstør-

relsen som eksempel på de øvrige boligtypologiene vi 

har tenkt at skal utgjøre boligvariasjonen i anlegget på 

Øvre Sund.

Størrelse og utforming kan selvfølgelig også benyttes 

uten at man nødvendigvis bruker containere. 

Langstrakte, smale enheter vil gi mindre andel yttervegg 

per enhet og er dermed en aktuell typologi sett i et ener-

gieffektivt lys.

En videre utredning av conatiner som bruk for student-

boliger vil vise om  dette alternativet er kostnadseffek-

tivt nok.
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Vurdering av containere som studentbolig: 30 fotere med felles kjøkken
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Boligtypologier

Mål 1 : 50

Her ser man et eksempel på 30 fotere uten eget kjøkken 

koblet mot to 20 fotere som felleskjøkken.

Her vil man kunne få en terrasse i sammenheng med 

kjøkkenet.
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Vurdering av containere som studentbolig: 20 fotere med felles kjøkken
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Boligtypologier

Mål 1 : 50

Her ser man et eksempel på 20 fotere uten eget kjøkken 

koblet mot to 20 fotere som felleskjøkken.
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Boligtypologier

Mål 1 : 50

Dette er en type av singelenhet utformet innen 

størrelsen av en 30 fots container.



Vurdering av containere som studentbolig: 2 x 30 foter som HC leilighet

43,5 m2

4,6 m2
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Boligtypologier

Mål 1 : 50

Dette er en fullverdig HC leilighet gjort ut av 2 koblede 

30 fotere.



66,1 m2

3,7 m2

Bod

Svalgang
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Vurdering av containere som studentbolig: 3 x 30 fotere som lite kollektiv Boligtypologier

Mål 1 : 50

3 koblede 30 fotere kan utgjøre et lite kollektiv.

Små kollektiver som dette kan være meget effektive bo-

ligenheter ved at man initierer en driftsfom hvor en be-

boer i kollektivet står som leier av hele enheten. Denne 

leietakeren kan da selv bestemme hvem han/hun vil bo 

med, hvilket kan bidra til at leietakerne bor i studentan-

legget over lengre tid enn gjennomsnittet vil være for 

andre kollektive boligtypologier.

Man er på denne måten sikret å bo med noen man liker, 

som for eksempel to bestevenner, hvilket vil øke trivsels-

faktoren og dermed også leietiden.

Det fordrer at ansvalig leietaker har egne kontrakter 

(gjerne utarbeidet av studentsamskipnaden) med sine 

med-leiere for å sikre innbetaling av husleie osv.

For studentsamskipnaden vil dette bety mindre vedlike-

hold ved skifte av beboere.



Parallelloppdrag utført av:    3RW arkitekter

        Lalaland AS

        Sivilarkitekt Harald N. Røstvik AS

        Økolog Christian E. Mong

dato: 01.11 2011Parallelloppdrag om masterplan for utvikling av studentboliger, Øvre Sund, Drammen                                                                                                               49Side

Vurdering av containere som studentbolig: 3 x 30 fotere som famileleilighet Boligtypologier

Mål 1 : 50

66,1 m2

3,7 m2

Bod

Tre koblede 30 fotere kan også bli en familieleilighet for 

to voksne og et barn.
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Vurdering av ulike byggutforminger - Containerløsning Byggtyper

Mål 1 : 100
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I de videre skissene for bolig- og byggutforming har vi 

valgt å gå videre med 30 fots containere som et alterna-

tiv for single enheter med kjøkken.

Fellesarealet er 45 m2. Delt på 10 enheter blir dette 4,5 m2 pr. enhet.

Totalt areal er 253 m2. For en student blir da arealet inkl. fellesareal 25,3 m2.

Boligtypologier som små kollektiver, egne handicap leili-

gheter og familieleiligheter er selvsagt mulig å innpasse 

i denne strukturen. Dette er ikke spesifi kt vist i de videre 

skissene da miksen mellom ulike typologier vil være en 

vurdering for videre bearbeidelse.
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Vurdering av ulike byggutforminger - Kombinasjonsløsning Byggtyper

Mål 1 : 200

Bygg for 20 HE

Setter man de to ulike boligtypologiene sammen til et 

bygg kan man få en løsning som denne.

Her ligger felles trapp og heis, samt et eget HC toalett i en 

utendørs/halvklimatisert sone.

Fellesarealet = 78 m2 : 12 HE = 6,5 m2

Totalt areal = 244 : 12 HE = 20,3m2 pr. HE inkl. fellesoppholdsareal

Fellesarealet = 36 m2 : 8 HE = 4,5 m2

Totalt areal = 202 : 8 HE = 25,3m2 pr. HE inkl. felles svalgang

Totalt BRA pr. etg = 529 m2 : 20 HE = 26,5 m2 inkl. fellesarealer

Plassbygd del Container del
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Byggtyper

Mål 1 : 200

Vurdering av ulike byggutforminger - Kombinasjonsløsning

Bygg for 16 HE

Byggene kan ha ulik størrelse alt etter ønske om antall 

HE pr. etasje og antall kompakte private enheter rundt et 

fellesareal (kollektiver), 

og selvfølgelig tilpasning til ulike tomteforhold.

Fellesarealet = 61 m2 : 10 HE = 6,1 m2

Totalt areal = 199 : 10 HE = 19,9 m2 pr. HE inkl. fellesoppholdsareal

Fellesarealet = 28 m2 : 6 HE = 4,6 m2

Totalt areal = 153 : 6 HE = 25,5m2 pr. HE inkl. felles svalgang

Totalt BRA pr. etg = 438,5 m2 : 16 HE = 27,5 m2 inkl. fellesarealer

Plassbygd del Container del
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Byggtyper

Mål 1 : 200

Vurdering av ulike byggutforminger - Kombinasjonsløsning

Bygg for 12 HE

Byggene kan ha ulik størrelse alt etter ønske om antall 

HE pr. etasje og antall kompakte private enheter rundt et 

fellesareal (kollektiver), 

og selvfølgelig tilpasning til ulike tomteforhold.

Fellesarealet = 45 m2 : 8 HE = 5,6 m2

Totalt areal = 155 : 8 HE = 19,4 m2 pr. HE inkl. fellesoppholdsareal

Fellesarealet = 19 m2 : 4 HE = 4,7 m2

Totalt areal = 102 : 4 HE = 25,5m2 pr. HE inkl. felles svalgang

Totalt BRA pr. etg = 336 m2 : 12 HE = 28 m2 inkl. fellesarealer

Plassbygd del Container del
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ByggtyperVurdering av ulike byggutforminger - Kombinasjonsløsning - Trappe -og heishus som dreiepunkt

Den midtre delen av byggene som inngangsparti, 

trapp og heis, kan fungere som et sentralt omdrein-

ingspunkt slik at tilpasning til tomt og 

terreng kan forenkles.

Svalgang

Svalgang



C

A

D

B

Elveplassen

Drammenselva

Øvre storgata

Rosenkratzgata

St
rø

m
ga

ta

Parallelloppdrag utført av:    3RW arkitekter

        Lalaland AS

        Sivilarkitekt Harald N. Røstvik AS

        Økolog Christian E. Mong

dato: 01.11 2011Parallelloppdrag om masterplan for utvikling av studentboliger, Øvre Sund, Drammen                                                                                                               55Side

Situasjonsplan Tomten
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Situasjonsplan, den grønne planen

Mål 1 : 500
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Situasjonsplan, fremtidig løsning

Parkeringsløsning alt.2 (se senere i denne presentasjonen) vil kunne skape en god overgang mot nabotomten. Foreslått oppbygging av felles uteoppholdsareal gir gode muligheter for et større felles 

gårdsrom om det skulle bli en videre utvikling av nabotomten. Det har vært viktig å ikke vende ryggen mot naboen, men skape en plan som åpner for framtidig dialog og utvikling for området.

Tomten



Svalgang

Svalgang

Svalgang
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ByggplasseringSituasjonsplan

Hovedplan for de ulike bygg med 

tilknytning til terreng og inngangsområder
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Kjeller/grunnplanSituasjonsplan

Tegningen viser kjeller/grunnplan for de 

ulike bygg med tilknytning til terreng. 

Det er kun bygg D som ikke har kjeller 

med direkte utgang til terreng. I bygg D 

ligger kjelleren under bakkenivå.

Det er her vist planløsning og utnyttelse 

når det gjelder boder og sykkelparkering.

Hva sykkelparkering angår er ca. halv-

parten av syklene, 150 stk. plassert i egne 

rom i kjellerne. Resten vil være plassert 

utendørs under halvtak.

I Bygg A er det tenkt at det kan være 

et felles vaskeri og et sykkelverksted i 

tilknytning til “Bakgården”

I Bygg B vil det være plass til 12 Parker-

ingsplasser - 6 av disse vil være forbe-

holdt parkering til de boligene som nå blir 

bygget i Øvre Storgata nr. 40 og 42.

Bygg C vil ha plass for felles arealer som 

treningsrom, øvingsrom, eller ved nødven-

dighet, en liten barnehage for Student-

prosjektet.

I Bygg D vil det kun være mulig å bygge 

kjeller under deler av bygget, om man 

da ikke ønsker lagringsarealer osv. i den 

sydligste delen av bygget.

I alle bygg er det avsatt arealer til 

tekniske rom og energisentraler.
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Alternativ 1 Parkeringskjeller
Dette er parkeringsløsning alternativ 1.

Om man tar som utgangspunkt at 

parkeringsdekningen skal være 0,2 pr. 

hybelenhet, pluss at man også skal dekke 

inn for de 59 hybelenhetene som nå er 

under oppføring, samt 6 plasser til lei-

lighetene i Øvre Storgata nr. 40 og 42. vil 

antallet plasser i vårt utkast med 244 nye 

HE, bli 67 parkeringsplasser.

Dette er et stort areal for gjeldende tomt.

En slik løsning som her er vist vil gå på 

bekostning av plasseringen av boder og 

sykkelparkering for hvert bygg i egen 

kjeller, og man vil måtte benytte seg av 

full kjeller under bygg D.
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ParkeringskjellerAlternativ 2

En annen løsning for å oppnå den samme 

parkeringsdekning vil være som vist 

her; at tilførselsvei til naboens P kjeller 

omgjøres til en Parkeringsgarasje for 

studentboligene samtidig som tilgangen 

opprettholdes for naboenn P kjeller.

Dette krever selvfølgelig avtaler om sam-

bruk osv.
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Sol og skygge21 mars (jevndøgn) kl. 15.00

21. mars kl. 15:00
Sol- og skyggediagrammene er beregnet ut i fra egen 3D modell.
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Sol og skygge21 april kl. 15.00

21. april kl. 15:00
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Sol og skygge21 mai kl. 15.00

21. mai kl. 15:00
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Sol og skygge21 juni kl. 09.00

21. juli kl. 09:00
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Sol og skygge21 juni kl. 11.00

21. juni kl. 11:00
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Sol og skygge21 juni kl. 13.00

21. juni kl. 13:00
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Sol og skygge21 juni kl. 15.00
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Sol og skygge21 juni kl. 17.00
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Sol og skygge21 juni kl. 19.00
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Perspektiv
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ModellbilderMot sydvest, med klokken 3 sol
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TabellOversikt over de viktigste parametrene i prosjektet

BRA (m2) BRA (m2) BRA (m2) BRA (m2) SUM
BYGG A ANTALL HE BYGG B ANTALL HE BYGG C ANTALL HE BYGG D ANTALL HE

Kjeller 343,7 0 442,8 0 483,4 0 557,9 0
1.etg 343,7 12 442,8 16 483,4 18 557,9 24
2.etg 343,7 12 442,8 16 483,4 18 557,9 24
3.etg 183,2 4 271 10 483,4 18 557,9 24
4.etg 0 0 0 0 309,3 12 557,9 24
5.etg 0 0 0 0 0 0 314 12

SUM 1214,3 28 1599,4 42 2242,9 66 3103,5 108

SUM BRA (m2) 1214,3 1599,4 2242,9 3103,5 8160,1

SUM HE (m2) 28 42 66 108 244

SUM HE gir krav til uteoppholdsareal (5m2/HE) 1220
SUM uteoppholdsareal (m2) på bakken 4721

SUM krav til uteoppholdsareal (m2) med god solforholdpå bakken 610
SUM uteoppholdsareal med god solforhold på bakken (21.mars kl.15) 1367

SUM areal (m2) takterrasser 151 149 149 198 647
SUM areal (m2) takterrasser 126 149 127 198 600
med god solforhold

SUM parkeringskjeller (m2) ALT. 1 67 plasser 1760
SUM parkeringskjeller (m2) ALT. 2 67 plasser 1733

Hybelenheter

Denne tabellen er satt opp med et utgang-

spunkt ihht. reguleringsbestemmer tilsvar-

ende de krav som er satt for de dispensas-

jonen studentboligene i Øvre Storgate 50 

og 52 har fått av lokalemyndigheter.
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Reguleringsplan

Forslagstiller  har sett på noen viktige innspill til reguleringsplanen for:

Del av Hamborgstrøm, Øvre Storgate 38 m.fl ., Strømsgata 4 m.fl .
Saksnr. / arkivkode 01/10554 - PLA 222

Følgende punkter er kommentert:

Pkt. 2.3.7 
Forslagstiller  mener at en tilknytningsplikt til fjernvarmenettet kan hin-

dre etablering av andre og mer brukbare energiløsninger, som for eksem-

pel et eget nærvarmeanlegg. Problemstillingen er drøftet i kapittelet om 

bærekraft i dette dokumentet.

Pkt. 3.1.3 og 3.1.4
Ved etablering av studentboliger på tomten vil det ikke være formål-

stjenelig  å skille områdene 5 og 6 som ulike områder hva gjelder reguler-

ingsbestemmelser, hele området bør sees på under ett.

Man kan stille spørsmål ved om bruk av BYA for beregning av byggvol-

umer er det som gir best byggutforming.

% BRA gir større ofte større fl eksibilitet og variasjon i det arkitektoniske 

utrykket.

Maksimal utnyttelse på 70% BYA kan gi en for stor belastning på tomten.

Det er ikke helt lett å se at argumentene for en inntrukket toppetasje 

skal kunne gi bedre arkitektur, tvert i mot så vil det veldig ofte gi en mer 

stereotyp utforming og vil lett prege et boligområde.

Det refereres til at man skal videreføre dominerende trekk i omkring-

liggende bebyggelse ved byggutforming  ut mot gateløpene. Det kan 

være riktig når det gjelder bygninger i Østre Storgate, men er ikke nød-

vendigvis et riktig grep når det gjelder Strømgata, spesielt  i området 

opp mot Rosenkrantzgata. Her vil en videreføring av gateløpet lett kunne 

skape et bakgrådspreg uten sol opp mot eksisterende industribygg.

Forslagstiller er ikke sikker på at bestemmelsen om at bygninger skal 

utformes med skråtak er en bestemmelse som vil gi best mulig visuell 

utforming til området. Generelt mener vi at et tydelig skille mellom 

den viktige historiske arkitekturen i området og arkitektur av i dag vil 

være bedre for fremtidens historie forståelse.

Pkt. 3.1.7  
Bestemmelsen for uteoppholdsareal er ikke formålstjenelig når det 

gjelder bygging av studentboliger. De bør ligge i en størrelsesorden 

som gjenspeiler studentboligenes minimale størrelse på rundt og min-

dre enn 20 m2.

Et uteoppholdsareal på rundt 8 til 5m2 er riktigere i denne sammen-

hengen.

3.1.9 
Forslagstiller mener prinsipielt at det ikke bør være nødvendig med 

parkeringsplasser i et studentboliganlegg. Sett på bakgrunn av da-

gens klimautfordringer og dette anleggets nære beliggenhet til Dram-

men sentrum og studiested vil vi anbefale at anlegges bygges uten 

parkeringsplasser for andre enn de som har spesielle behov for bil, 

som bevegelseshemmede og vedlikeholdspersonal.

Andre generelle kommentarer:
Antall kvadratmeter bodplass per hybelenhet bør sees på i sammen-

heng med boligens størrelse og det antall år man bor på et slikt stu-

dentsted. 

Kravet til bodplass bør ligge under det man etter teknisk forskrift har 

for små boliger.

Forslagstiller mener at man ved etablering av nye studentboliger bør 

vurderes de juridiske fordeler det kan ha å regulere området på nytt.

Innspill til reguleringsplanen
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ColofonKontaktinformasjon

3RW arkitekter

Øvre Korskirkesmuget 2A

Pb. 1131 sentrum - 5809 Bergen

Tlf: + 4755 55 75 10

Lalaland AS

Studio for landskap og arkitektur

Kolstadgata 15  - 0652 Oslo

Tlf:+47 40 04 66 59 

Sivilarkitekt Harald N. Røstvik AS

Kirkegt 3 - 4006 Stavanger 

Pb. 806 - 4004 Stavanger

Tlf: +47 51 86 19 25 

      +47 92 22 67 10

Økolog Christian E. Mong 

Brattlien 38 - 5019 Bergen

Tlf: +47 92 63 98 33


