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- ET FORSLAG NEDENFRA OG OPP
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ET FELLES MÅL

Det lokale næringslivet, beboere og andre med engasjement for gata ønsker seg en
oase i byen og har tro på byliv og næringsvennlig utvikling i området. Sammen har vi
utviklet et konsept for den nye gågata i Tollbugata som kan gjennomføres med enkle
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grep og lave kostnader. Nedenfra og opp bygges byen mer livlig og med høy kvalitet.
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Engasjerte aktører i gata

Denne delen av Tollbugata er velsignet med interessenter som brenner for området og
byen. Vi har etablert små spesialbutikker og serveringssteder med særpreg. Dette er fordi
vi tror på eget konsept og strøket, men også takket være gårdeiere med gode lokaler
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og betingelser, som gjør det mulig å starte opp frittstående virksomheter fra bunnen av.
Lokale krefter har selv stått for flere initiativ. Uteservering, markeder, festivaler og bilfri
gate er eksempler på tiltak som allerede er gjennomført.

Sjarm, autentisk preg og egenart
Samtidig som utviklingen i området beveger seg i retning av høye nye bygg i glass og
betong og relativt sterile bygningsmiljøer med kontorvirksomheter, øker behovet for noe
hyggelig og sjarmerende, noe gammelt med særpreg. Her kan Markedsgata – Tollbugata
spille en viktig rolle med sin menneskelige skala og mer intime og hyggelige rom for
rekreasjon og sosialisering. Behovet for en «oase» i dette området er større enn noen
gang.
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BYL IV MED SÆR PRE G
Med lokale næringsdrivende og brukere av gata i førersetet har prosjektet tatt utgangspunkt i
Tollbugatas kvaliteter. Det var viktig å beholde særpreget og ikke bli for strømlinjeformet. Slik
kunne gata videreutvikles på egne premisser.
Det var en sterk enighet om at byggeprosessen ikke skulle bli langvarig. Bedriftene skulle ikke
bli vesentlig skadelidende i byggeperioden. Derfor har det hele veien blitt vektlagt tiltak som i
liten grad medfører graving, for eksempel utskiftning av eksisterende gatedekke. Dermed blir
byggeprosjektet vesentlig billigere og baserer seg på gjenbruk. Det var også et ønske å ta i
bruk lokale produkter og leverandører i prosessen.
Det ble startet et gateutviklings-prosjekt hvor alle som ønsket å være med å bidra kunne delta.
Byen Vår Drammen ble kontaktet og det ble innvilget midler fra Buskerud fylkeskommune
til prosjektledelse og arkitektur. Prosjektet startet med et allmøte hvor alle interessenter ble
invitert. Gårdeiere, næringsdrivende og beboere har så jobbet videre sammen med Byen
Vår Drammen steg for steg. Vi stilte oss spørsmålene på neste side:
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Hva har vi?

Hva ønsker vi mer av?
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En annerledes gate
Nisje
Mangfold
Lav terskel for nyetableringer
Overraskelser
Samarbeid mellom aktører
Lokalt eierskap
En oase i byen
Mange lokaler i bruk
Markedsdager og små festivaler
Kvalitet på virksomhetene

Store grønne planter
Stemningsfull gatebelysning
Markedsboder
Alle lokaler i bruk
Steder å sitte uten kjøpepress
Flere arrangementer med lav terskel
God tilgjengelighet for alle
Sykkelparkering
Nye muligheter for uteservering og gatebruk
Gågate uten biltrafikk
Folkeliv formiddag, ettermiddag og kveld
Attraktivitet for lokale og tilreisende gjester
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OMRÅDET
Prosjektet tar for seg Tollbugatas første kvartal, fra Strømsø torg. Gata ligger 70 meter
fra Drammen stasjon, med over 2 millioner passasjerer årlig. Dette er et av områdene i
byen som både har mange tilbud allerede og hvor det er stor aktivitet innen byutvikling.
Blant annet i form av et nytt hotell og en rekke nye kontorbygninger innenfor en radius
på 100-200 meter. Tollbugatas beliggenhet innebærer at området er tilgjengelig for svært
mange, at det er vesentlig for bylivet i sentrum, og at det har et stort potensial for å være
et vellykket sentrumsområde.
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Trær og planter

Markedsboder

Sitteplasser

Sykkelstativ
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Lys
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Trær og planter
I transformasjonen fra en gate preget av biler til en gate som inviterer gående og syklende til rekreasjon,
handel og sosial aktivitet er trær og planter et viktig virkemiddel. Dette for å markere endring og for å skape
trivsel, lunhet og god atmosfære. Trær og øvrige planter plasseres i kasser i forskjellige størrelser, hvor
kassene også har andre tilleggsfunksjoner, blant annet til soneinndeling og avgrensning av sitteområder.
Det er vesentlig at mengden grønt er betydelig og at størrelsen på de grønne elementene er stor nok.
Hvilke typer trær og planter som velges avgjøres ut fra hensyn til blomstringsperioder/grønne perioder,
behov for stell og andre forhold. Det kan også være aktuelt å plante nyttevekster knyttet til virksomheter
i gata, eller planter som er spesielt rettet mot å bevare biologisk mangfold/insekter.

Markedsboder
Et sentralt element i prosjektet Markedsgata – Tollbugata har vært å tilrettelegge for lavterskel-aktiviteter
innenfor salg og gatemarked. Tollbugata-markedet eksisterer allerede og gjennomføres månedlig i vårog høstsesongen. Det selges antikviteter, klær, håndverksprodukter, kunst og lignende. I konseptet
foreslås det å tilrettelegge tydelig for markedsaktiviteter, ved å plassere ut spesialdesignede boder.
Det legges opp til at bodene har tak, oppbevaringsrom, utstillingsplass og elektrisk strøm/belysning.
Bodene konstrueres slik at de konverteres til benker når de ikke brukes som markedsboder. På denne
måten har de dobbelt funksjon, og ser ikke ut som «tomme boder» de dagene de ikke benyttes til dette.
Bodene gjøres tilgjengelig for alle som ønsker å selge varer, og det skal være en lav terskel for å benytte
dem.
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Sykkelstativ
Tollbugata skal være sykkelvennlig. Svært mange av gjestene i Tollbugata kommer på sykkel og vil
31
gjerne parkere så nærme som mulig. Derfor legges det opp til sykkelparkering på forskjellige steder i
gata, slik at disse kan benyttes ved besøk på de forskjellige butikkene og serveringsstedene.
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Belysning
Belysning og lystak er en vesentlig stemningsskapende faktor i konseptet for Tollbugata. Det medvirker
også til å sikre at alle delene av gata oppleves trygge. Dagens LED-teknologi gjør at belysningen kan
tilpasses årstider og forskjellige anledninger, med justering av intensitet og farger. Vi foreslår å benytte
dagens oppheng til julebelysning, og en utvidelse av antall festepunkter som supplement. Vi foreslår
også å installere dekorbelysning i planteoppsatser og trær, for å gi disse elementene virkning også
utenom årstidene med grønne blader.
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H IS T O R IE N
Tollbugata var for få år siden et ikke-sted med et frynsete rykte og preg av forfall. Likevel
var det noen som hadde stor tro på strøket som et litt alternativt område i byen. Flere av
disse begynte å etablere virksomheter der på 2010-tallet og med det startet en ny vår for
Tollbugata. Etter hvert ble det første kvartalet fylt opp av nye og spennende etableringer,
alle med et litt annerledes profil enn ellers i sentrum. Engasjementet og interessen for gata
økte, og strøket fikk ganske raskt et kvalitets- og nisje-preg. Restaurant Frukt&Grønt har
høstet gode anmeldelser og ble i 2017 rangert som en av Nordens beste restauranter i
White Guide, Nordens svar på Michelin-guiden.
Det er ønskelig å satse videre på utviklingen her, noe som vil kunne fortsette suksessen
og skape positive ringvirkninger i hele byen. Vi står sammen om utviklingen og ønsker
velkommen til å bli med på laget.
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T ID L IG P R O S E S S
Arbeidet med å få omgjort denne delen av Tollbugata til gågate ble spilt inn fra de lokale
interessentene allerede i 2014. I 2017 behandlet formannskapet i Drammen kommune
et forslag om et prøveprosjekt for å tilrettelegge for handel, næring og myke trafikanter
i gata. I forbindelse med etablering av uteserveringer i 2018, ble blant annet flere
kantsteinsparkeringsplasser fjernet og det ble satt ut plantekasser med grønne busker.
Tanken var å prøve ut hvordan dette fungerte gjennom tre prøveår, og evaluere underveis.
En mulig etablering av gågate ble nevnt som en mulig fortsettelse av prøveprosjektet.
Prøveprosjektet ble gjort som et samarbeid mellom Drammen kommune, Statens
vegvesen og de næringsdrivende i gata.
Tollbugata er fylkesvei og Buskerud fylkeskommune (fram til 01.01.2020) ønsket fortgang
i gågate-prosessen. Derfor vedtok fylkestinget 19. juni 2019 å gjøre denne delen av gata
til gågate og umiddelbart gå i dialog med Drammen kommune og Statens vegvesen for å
etablere nødvendig skilting og sperringer. Det ble ikke avsatt midler til å gjøre tiltak utover
skilting og sperringer i forbindelse med gågate-vedtaket. I desember 2019 ble dette
gjennomført, ved skilting av gågate fra midt på første kvartal etter Blichs gate, slik at det
fremdeles er tillatt å kjøre til kundeparkeringen til Engebret sko. Skiltingen av gågate har
som forventet ikke redusert trafikken. Uten andre tiltak enn skilting fortsetter bilkjøringen
inn mot Strømsø torg og annen ulovlig kjøring. Dette viser at det er et stort behov for flere
tiltak som dette vi foreslår her.
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NY PROSESS
Selv om Tollbugata fikk et oppsving gjennom de nye etableringene, hang selve gatemiljøet
etter. Gateparkering og trafikk var i veien for en videre utvikling i positiv retning. Til tross
for at den var en blindgate var det mye trafikk fram til Strømsø Torg, noe som var til skade
for trivsel og et hinder for hva som var mulig å få til av tiltak og aktiviteter ute. Vi tok derfor
et initiativ til å gjøre et løft for hele gata. Vi ønsket å bidra til at også omgivelsene utenfor
egne lokaler skulle bli bedre. Bedre for dem som driver butikk og servering, for gårdeierne,
for menneskene som bor der, og for alle de andre som bruker gata. Vi ønsket at dette
skulle bli et område med yrende liv og spesielt god stemning, i en med butikkdød og hvor
sentrumsutvikling har vanskelige kår i konkurransen mot kjøpesentre og netthandel.
I sluttfasen av prosessen jobbet prosjektet sammen med arkitektene i DRMA for å
finne ut hvordan tiltakene i gata kan utformes for å oppnå målene. Det ble arrangert en
workshop hvor gruppa med interessenter i gata jobbet sammen med arkitektene for å
sikre at tankene, målene og tiltakene ble overført til arkitektene i tråd med intensjonene.
For prosjektgruppa er det viktig å sikre god tilgjengelighet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne og tilstrekkelig tilrettelegging for utrykningskjøretøy.
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KOSTNADSOVERSLAG
De presenterte elementene er eksempler på innredning av Tollbugata. Den endelige
utformingen kan avvike noe fra dette forslaget, men elementene etablerer vesentlige
funksjoner for å skape ønsket utvikling av byrommet.
Under følger et grovt estimat over kostnadene ved gjennomføring av prosjektet slik det er
illustrert i dette forslaget. Estimatet baserer seg på innhentede priser fra sammenlignbare
anlegg med høy og moderat kvalitet.
Driftskostnader er ikke innarbeidet i kostnadsoverslaget. Det er aktuelt for aktørene i gata
å organisere seg i et driftsselskap som kan ta ansvar for arrangement, utleie av boder og
tilsyn og enkelt vedlikehold.
Kostnader til nødvendig elektrisk infrastruktur er utelatt. Alle priser er eks. mva.

Priser Tollbugata-tiltak
Bymøbler
Parklets
Benker
Plantekasser - små
Plantekasser - store
Boder
Sykkelstativ

Antall

Pris

Montering og frakt

Sum

10
5
5
6
5
10

kr
kr
kr
kr
kr
kr

100 000,00
15 000,00
10 000,00
15 000,00
75 000,00
3 500,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr

10 000,00
1 500,00
1 000,00
1 500,00
7 500,00
350,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 100 000,00
82 500,00
55 000,00
99 000,00
412 500,00
38 500,00

Lys
Lyslenker
Nye wires
Lys-skilt
Lyssetting i plantekasser

17
14
2
11

kr 5 000,00
kr 5 000,00
kr 50 000,00
kr 5 000,00

kr
kr
kr
kr

500,00
500,00
5 000,00
500,00

kr
kr
kr
kr

93 500,00
77 000,00
110 000,00
60 500,00

Trær og planter
Store trær
Mellomstore busker
Mindre planter og busker

11
11
50

kr 10 000,00
kr 5 000,00
kr
500,00

kr
kr
kr

1 000,00
500,00
50,00

kr
kr
kr

121 000,00
60 500,00
27 500,00

kr

2 337 500,00

Tiltak totalt
Administrasjon
Prosjektering
Administrasjon og oppfølging
Uforutsette kostnader

5%
5%
20%

116 875,00
116 875,00
467 500,00

TOTALT

kr
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3 038 750,00
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Initiativtakere:

Thomas Innstø (Rekord Bar og Frukt&Grønt), Pål Engebretsen (Engebret´sko),
Birgitte Alm (Kings Arms Pub), Jo Espen Johansen (Retropiken),
Tor Johansen (JC Kaffelab), Brække Eiendom, ANS Wernergården, Byen Vår Drammen

Samarbeidspartnere:

Drammen kommune, Statens vegvesen, øvrige gårdeiere og drivere,
St. Hallvard borettslag

Finansiering:

Buskerud fylkeskommune – næringsutvikling
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