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Del 2: Evaluering av mulighetsstudiene
(parallelloppdrag 2019-20)
Rapportens del II redegjør for parallelloppdraget – de tre mulighetsstudiene som var grunnlag for anbefalt utviklingsstrategi.

4

Samlet vurdering av de tre forslagene
Kapittel 4 redegjør for en samlet vurdering av de tre arkitektteamenes forslag – med innspill fra referansegruppa underveis i
arbeidet.
I dette kapittelet gjennomgås utvalgte tema fra mulighetsstudiet som anses som
viktige for utforming og utvikling av Holmestrand nord. Noen tema er trukket
frem fra de enkelte arkitektteam, andre tema er drøftet på tvers av teamenes ulike
forslag. I teksten er det enkelte steder henvist til innspill fra referansegruppa til de
ulike arkitektteamenes forslag. Lenke til parallelloppdragene etableres her.

4.1

Analyse – drivkrefter og muligheter
Underveis i mulighetsstudiet, etter midtveisseminaret, ble det bestemt at alt
kunnskap- og analysemateriale skulle deles mellom teamene. Alle team har kunnet
benyttet seg av andres analysemateriale som grunnlag for sitt løsningsforslag.
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Regional kontekst
Alle parallelloppdrag peker på Holmestrands beliggenhet i regionen, med ny E18,
den nye stasjonen med styrket framtidig togtilbud og knutepunktet som viktige
forutsetning for utvikling av Holmestrand nord. Holmestrand er imidlertid ikke et
regionsenter i tradisjonell forstand som Drammen og Tønsberg – med mange
funksjoner av regional karakter.
Selv i disse byene er det
krevende å trekke til seg større
private kompetansevirksomheter
med kontorarbeidsplasser.
Holmestrand forventes å måtte
utvikle arbeidsplasser med
utgangspunkt i eksisterende
næringsliv / organisk vekst, og
gjennom nye funksjoner som
kan ha attraksjonskraft ut over
Holmestrand kommune (for
eksempel ny skitunnel m.m.).
Slike funksjoner kan i tillegg til
nye arbeidsplasser, tiltrekke seg
nye innbyggere og besøkende
fra et større omland.
Holmestrand i en regional kontekst mellom to til tre andre regionsentra; Tønsberg,
Drammen og Oslo. Skisse: Team Dyrvik.

Megatrender
Team A-lab har i sin oppgavebesvarelse en grundig drøfting av ulike megatrender
og trender som påvirker samfunnsutviklingen. Basert på disse drøftes konksekvens
og muligheter for utvikling av Holmestrand nord, se figur på neste side.
Urbanisering og globalisering, klimaforandringer og rask teknologisk utvikling er
megatrender. Andre trender er fokus på helse, turisme og fritid, frivillig arbeid,
nye boformer og livssituasjoner, lokal produksjon, delingsøkonomi, co-working /
co-living, demografiske endringer og nye former for tilrettelegging for gründervirksomhet og «start-ups». Disse trendene må hensytas i fysisk planlegging og kan
utnyttes til muligheter for utvikling i Holmestrand nord.
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Megatrender, trender gir muligheter for utvikling av Holmestrand nord. Kilde: Team A-lab.

A-lab har i tillegg pekt på viktige tendenser innen mobilitet, jfr figuren under.
Fremtidens mobilitet vil kunne bli preget i større grad av elektrifisering, autonome
kjøretøy, nye mobilitetsplattformer og mer delingsmobilitet.

Mobilitetstendenser. Kilde: Team A-lab.
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Historie og eksisterende kulturminner
Team DRMA har i sin oppgavebesvarelse en fin oversikt over viktige historiske
epoker og hendelser i Holmestrand. Fra Industribyen og sardinimperiet til
opplagsbyen, gjennvinningsbyen og byen med milliardstasjon. Historen har vist at
Holmestrand kan omstille seg og gir grunnlag for tro på en ny, større omstilling nå
med utgangspunkt i stedets kvaliteter, sentrale beliggenhet på østlandet med gode
kommunikasjoner.

Oversikt over viktige historiske epoker og hendelser i Holmestrand. Kilde: Team DRMA.

Fylkeskommunes avdeling for Kulturarv har gitt innspill om hensyn som bør tas til
eksisterende kulturmiljø.
Holmestrand kirke, som er av regional verdi, bør forbli synlig som en dominant
bygning på en liten høyde. Dette innebærer at ny bebyggelse må tilpasses kirken
og kirkemiljøet i plassering, høyder, utforming og materialbruk.
Nordre Klev er et svært gammelt veiløp, antakelig fra tiden for tidlig bydannelse i
Holmestrand (15-/1600-tallet). Å endre dette veiløpet vil derfor være negativt.
Broen over den tidligere jernbanelinja er imidlertid av nyere dato og har ikke verdi
som kulturminne.
Det ligger en gammel teglbygning som har tilhørt jernbanen, helt sør i analyseområde, inne på Bane NORs eiendom. Status for bygningen er ikke undersøkt
nærmere, men dette bør gjøres før endringer foreslås. Bane NOR opplyser at
teglbygningen (en eldre smie) vil bli tatt vare på.
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Stedet og tomten
Holmestrand nord er en spesiell tomt med noen tydelige karakteristika:
Nærhet til sentrum

Alle arkitektteam og innspill fra Holmestrand næringsforening påpeker at
utvikling i Holmestrand nord, beliggende nær dagens sentrum, må supplere dagens
by – ikke konkurrere med sentrum. Etablering av boliger og aktiviteter i
Holmestrand nord kan bidra til å styrke dagens sentrumsfunsjoner. Det bor i dag få
mennesker i sentrum og flere innbyggere i 5-minutters-byen vil være en fordel.
Skrenten

Den karakteristiske skrenten under fjellet er godt synlig fra fjorden og skaper
høydeforskjell mellom Holmestrand nord og bebyggelsen på fjellet.

Tomtens utfordringer. Kilde: Team A-lab.

Skrenten er viktig for befolkningen i Holmestrand. Kommunens adminstrasjon
ønsker nå en stans i tiltak ytterst oppe på skrenten inntil man bestemmer seg for
videre utvikling. Ytterst på skrenten kan det etableres en tursti og evt nye bygg vil
kunne forandre silhuetten sett fra sjøen.
Stasjonsheisen er en effektiv forbindelse mellom platået på fjellet og den nye
bydelen. Skrenten gir muligheter for utvikling: Ny bebyggelse kan ha betydelig
høyde uten å skape vesentlig skyggevirkning. De ulike arkitektteam har flere idéer
til hvordan skrenten kan utvikles, med klatrefasiliter, «lerret» for utekino,
konstruksjoner med utsiktspunkt, fjellpark med egen byhabitat, ny gangforbindelse
til fjellet (nordre sikksakk). Kommunen påpeker at overvann fra platået oppe på
fjellet skaper utfordringer i skrenten og at nye løsninger for overvannshåndtering
bør studeres i det videre arbeidet – også muligheter for å føre vann fra fjellet via
innebygget løsning (evt i nye bygg) videre til studieområdet og til fjorden.
Solforhold

Skrenten og fjellet i vest for studieområdet skaper også utfordrende solforhold som
figuren under viser.
Team Dyrvik har bl.a. på grunn av solforholdene foreslått boligutvikling oppe på
fjellet ytterst mot skrenten. Teamet har også foreslått utvikling av fritidsboliger ute
i fjorden – begrunnet med at solforholdene er mye bedre der.
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Illustrasjon av tomtens solforhold.
Kilde: Team A-lab.

Flere av innspillene til mulighetsstudiet påpeker at solforhold ikke er avgjørende
for boligkjøpere; utsikt, nærhet til sjø, gode kommunikasjoner og gode uteområder
trekkes frem som minst like viktige faktorer som solforhold.
Fjorden

Alle arkitetktteam ser mange muligheter i tomtens nærhet til fjorden. Både kyststi,
fjordpark, videreutvikling av Dulpen, båthavn, sjøbad og fritidsboliger er noen av
idéene som kan vurderes videre. Sjøfronten er kanskje stedets viktigste kvalitet.

Markedsmuligheter
Næringsforeningen er i sitt innspill til mulighetsstudiet tydelige på at utviklingen
av Holmestrand nord bør sikte seg inn på en utvikling som trekker til seg
mennesker fra en større region. Næringslivet i Holmestrand er fragmentert og vil
ikke kunne bære utviklingen av Holmestrand nord alene. Foreningen har ikke tro
på at man kan trekke til seg større regionale kontorvirksomheter, at en virksomhet
eller et ensidig næringsliv kan fylle hele området. Aktiviteter som skitunnel,
flytende hytter, saltvannsbasseng, scene ved vannet, mathall m.m. vil kunne
tiltrekke seg tilreisende og gi bedre økonomisk grunnlag for utvikling av området.
Også offentlige investeringer vil være viktig for utvikling av området. Å etablere
bibliotek i sentrum er et godt eksempel på hvordan en offentlig investering skaper
nye møteplasser, byrom og byliv. Slike investeringer skaper også ringvirkninger
for øvrig byutvikling.

4.2

Nye aktiviteter og funksjoner
Skitunnelen
Alle arkitektteam har lagt skitunnelen inn i sine forslag. Skitunnelen var ikke er en
forutsetning for mulighetsstudiet, men en mulighet. Skitunnelen må ses på som en
av flere nye mulige aktiviteter i området som til sammen skaper en «pakke» av
attraksjoner. Selve skitunnelen vil kreve mange støttefunksjoner for å kunne
realiseres. I skitunnelen vil det kunne tilrettelegges for langrenn, skiskyting og
paraidrett.
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Holmestrand Skitunnel AS har kommet med innspill til parallelloppdragene:
•

Selskapet mener at skitunnelen vil fungere best dersom Holmestrand nord
utvikles til en «opplevelses- og sosialarena» med en lang rekke aktiviteter
– ikke en ny bydel i stål og betong. «Samhandling» bør være et hovedtema
for utvikling og bydelen må være levende fra morgen til kveld. I
Holmestrand nord vil noen gå på ski, andre vil svømme, noen vil handle,
andre padle eller ta tur i snekka eller seilbåten som ligger permanent
fortøyd i marinaen, atter andre vil spise eller benytte seg av tilbudet i en
mathall, eller rett og slett bo i og arbeide i bydelen.

•

Holmestrand nord gir grunnlag for å bygge en «helårs sportshub» – med
langrenn, skiskyting, paraidrett, varmebasseng med helse- og behandlingssenter, innendørs og utendørs svømmeanlegg, badstue, mange typer
maritim sport og fritid, med en kystpark som kan bli en turistattraksjon i
verdensklasse.

•

Skianlegget legger grunnlag for felles energi- og driftsløsninger for andre
prosjekter i bydelen. Gjennom permafrost i tunnelen vil skianlegget tilby
3-4 millioner kWh ekstraenergi som kan benyttes til kjøling/varme i andre
anlegg i bydelen. Holmestrand Skitunnel AS mener dette gir et viktig
bidrag til utvikling av et klimanøytralt område, med smarte
energiløsninger.

Tilknyttede funksjoner til skitunnelen
Alle arkitektteam har foreslått mange funksjoner som kan støtte opp om etablering
av skitunnelen.
Holmestrand Skitunnel AS foreslår følgende funksjoner tilknyttet skitunnelen:
Nytt hotell, kystpark med sjøpromenade med vannopplevelser, svømmeanlegg,
varmtvannsbasseng for medisinsk behandling, isflate, boliger, barnehage,
fellesanlegg / allhus, arbeidsplasser og mathall.
Selskapet konkluderer med at parallelloppdragene tilfredsstiller forutsetningen
«helårs sportshub», men påpeker at det er viktig at den nye bydelen ikke ender opp
som en «hummer-og-kanari-salat». Den aktive bydelen med en unik sjøplassering
bør benytte fjellskrenten som et spesielt bakteppe, med aktiviteter som utnytter de
store jernbaneinvesteringene maksimalt.

Aktiviteter i og utenfor første etasje i bydelen
Levende byrom skapes av at det både er aktivitet ute og en aktiv første etasje i
tilstøtende bygninger. Alle arkitektteam er dette bevisst og har foreslått mange nye
funksjoner og aktiviteter, men forslagene er forskjellige.
Alle foreslår ny utvikling på verkstedstomta. Team Dyrvik har videreført et
stasjonstorg med bussterminal i knutepunktet og nye aktiviteter tilknyttet
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skitunnelen; hotell, klatrepark og nytt byrom. Lengst i nord er det foreslått
svømmehall.
A-lab har foreslått et sammenhengende bygulv gjennom bydelen. Teamet foreslår
mange nye aktiviteter i bydelen; skitunnel, street-mekka, bydelshus, mathall,
aktivitetshus, helsesenter, hverdagsfunksjoner og svømmehall. Førsteetasjene har
aktive program som supplerer og forsterker aktivitetene utenfor. En utendørs
skatepark og et amfi / utekino er lokalisert utenfor skitunnelen. Felles plante- og
dyrkningsbed kan skape nye møtesteder i bydelen.
Team DRMA vektlegger å styrke områdets blå og grønne kvaliteter og det preger
også uterom og byrom: Urbant jordbruk lengst i nord, frukthage og private hager
midt i omrdådet, lokalt habitat sør for Dulpen og fjellpark, terrengpark og ny park
helt sør i området Samtidig foreslås publikumsintensive funksjoner rundt
stasjonstorget: Skitunnel, svømmehall, hotell og næring. Konferansefasiliteter og
flerbrukshall kan også vurderes etablert.
Holmestand næringsforening foreslår at man legger til rette for bruk av førsteetasje til andre aktiviteter enn det som er vanlig i sentrumsområder. I stedet for
handel blir servicenæringer viktigere; f eks servering, mathall, pick-up points,
service som kan kombineres med pendling / knutepunkt, treningssenter,
barnehage, møtelokaler, kulturaktivieter. I Holmestrand nord, en bydel utenfor
sentrum kan man ikke regne med tradisjonell inntekt i første etasje. Også
kommunen bør ta en rolle i å få aktivitet i første etasje; NAV, kommunelege,
rådhus og andre kommunale funksjoner kan skape ringvirkninger i området.
Arbeidsgruppa påpeker at rørleggere, elektrikere, andre håndverksfag kan være
egnede virksomheter som kan bidra til å skape liv i bydelen. Også frivillige
organisasjoner, gallerier og andre kultur-virksomheter kan skape byliv i første
etasje, dette forutsetter at økonomien i bygget er organisert slik at husleien blir
overkommelig. I Hamburg har man prøvd ut konkurranser som metode for å få
gode prosjekter til å etablere seg i attraktive lokaler. Asker og Fredrikstad er gode
norske eksempler på steder der kommunen og sentrumsforeninger lokalt har
engasjert seg for å koordinere innholdet i første etasje i bygningsmassen.

Funksjoner i strandsonen og sjøen
De tre teamene har i stor grad foreslått ny aktivitet i strandsonen og ute i sjøen.
Eksempler på forslag er: Nytt senter for vannopplevelser med akvarium,
dykkesenter, sjøpromendade / kyststi med sosiale møteplasser, scene og helårsbad
/ sjøbad, marina for båter og ny strand. Team Dyrvik foreslår utleiehytter ute i
sjøen. Team DRMA foreslår flytende elementer, brygger og parker i strandsonen
og undervannshager med tang, tare og blåskjellskolonier i sjøen, kystpark med
tidevannsbasseng, en badstu, et urbant habitat og en brygge for opplevelser.
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En evt ny båthavn / marina i Holmestrand nord vil trenge noe mer
manøvreringsareal / trafikkareal enn det som fremgår av forslagene i
mulighetsstudiet.
I Horten har kommunen erfaring med å regulere inn flytende boliger i sjøen,
erfaringer fra reguleringsprosesser der kan overføres til Holmestrand nord.

4.3

Arealbruk og grad av utnyttelse
Bolig
Alle team har tro på boligutvikling i Holmestrand nord. Dette er også nødvendig
for å øke antall innbyggere i Holmestrand by. Team Dyrvik foreslår boliger også
oppe på fjellet ut mot skrenten på grunn av de krevende solforholdene i
studieområdet. Andre team og Holmestrand næringsforening har tro på at utsikt og
nærheten til sjø og knutepunktet vil være attraktivt for boligkjøper, selv med
krevende solforhold. At det legges til rette for aktiviteter i strandsonen og ute i
sjøen vil kunne kompensere for dårlige solforhold i selve studieområdet.
Det bør legges til rette et mangfold at boliger og typologier i området, men for alle
boliger er det viktig å ivareta utsikt og siktlinjer ut mot sjøen. Team DRMA har
vist hvordan ulike boligtypologier kan innarbeides i ulike delområder i
Holmestrand nord.
Eksempler på ulike måter å utvikle
boliger på verkstedstomta. Kilde:
Team DRMA.

Holmestrand vil kunne tilby nye
boformer – rett i strandkanten og
med gode pendlingsmuligheter.
Det vil være ønskelig å tilstrebe
flere nye beboergrupper til
bydelen, ikke kun i alderen 60
pluss. Å legge til rette for
rimelige boliger for unge og
boliger tilrettelagt for
barnefamilier er ønskelig.
Holmestrand nord vil kunne
tilby et mangfold av ulike boliger i kombinasjon med nærhet til sjø, båtliv og
attraktive uteområder i en bydel med mange attraksjoner. Et scenario kan være et
bygg med café i første etasje, barnehage i 2. etasje, eldresenter i 3. etasje og «coliving» og leiligheter i ulike størrelser i øvre etasjer samt fellesarealer på taket.
Mobilitetskonseptet for nye boliger kan tilpasses lavt behov for eget bilhold og i
stedet deleordning for bil og sykkel, enkel tilgang til tog og buss, samt mulighet
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for å leie båtplass i egen marina. Attraktive uteområder og bølgebryter vil kunne
gjøre strandsonen attraktiv for mange brukergrupper – også barn og unge. Dette vil
kunne åpne for rolige sjøforhold og gode forhold for småbåter, kajakk, sjøsport,
seiling, windsurfing og bademuligheter. En badstu i området vil kunne bidra til å
forlenge badesesongen betydelgi. Holmestrand nord vil samlet sett kunne skape
kvaliteter som ikke finnes i andre kommuner Heisen med tilrettelagt tilgang til
skiløyper og bedre sykkeltraséer inn i marka vil også gi nye kvaliteter til beboere i
området. Det er viktig at sammenhengen mellom Holmestrand nord og platået blir
bedre, selv om det er etablert en heis inne i fjellet.

Kontor
De ulike arkitektteam har i varierende grad lagt til rette for kontorvirksomhet i
bydelen. De fleste er enige i at det er lite realistisk å trekke til seg store
hovedkontor med kompetansearbeidsplasser / kontorarbeidsplasser til dette
området, til tross for et attraktivt kommunikasjonsknutepunkt. Da er det mer
realistisk å legge til rette for lokalt næringsliv, offentlige kommunikasjoner og
fleksible arbeidsplasser, kontorfellesskap og «co-working».
Det bør undersøkes om potensialet knyttet til Hydro i Holmestrand er utnyttet fullt
ut. Idéen om å etablere kontor for gründervirksomhet / «start-ups» er interessant
og bør forfølges. Kommunen, sammen med lokalt næringsliv og organisasjonsliv
kan samarbeide om å etablere et «senter for nye bedrifter».

Handel, service og offentlige funksjoner
Holmestrand nord bør ikke konkurrere med sentrum om handel, men i stedet legge
til rette for service og aktiviteter som støtter opp om hverandre og som supplerer
sentrum. Som nevnt i kapittel 4.2 er mange gode forslag til alternative aktiviteter
til tradisjonell handel. Det viktig å fylle førsteetasjene med et aktivt program som
spiller sammen med aktivitet i nye byrom i bydelen.
Å få etablert en ny videregående skole i området ville ha vært et godt tilskudd til
bydelen og som ville kunne være en god kombinasjon med andre foreslåtte
aktiviteter; svømmehall, badeland, vitensenter. Også samspill undervisning og
næringsliv ville kunne gi synergier. I Kongsberg er det etablert et slikt samarbeid
mellom Teknologiparken og ulike undervisningstilbud på utdanningssenteret
Krona. I tillegg er det der sambruk om auditorier med undervisning på dagtid og
kinotilbud på kveldstid.

Utnyttelselsgrad og arealregnskap
De ulike arkitektteam har funnet grunnlag for et bebyggbart areal i området fra 50100 da. Dvs at Holmestrand nord alene ikke kan bidra til å oppfylle visjonen om at
Holmestrand by skal ha 10.000 innbyggere i sentrumsnære strøk.
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De ulike arkitektteam har lagt til grunn at totalt areal i området kan bli fra ca
35.000 – 80.000 m2 BTA. Mens team A-lab har foreslått en relativt stor andel
kontor, har team Dyrvik og team DRMA i større grad foreslått bolig og andre
aktiviteter i området.
Holmestrand næringsforening mener at man ikke trenger å være redd for å gå i
høyden. Det bygges allerede 8-9 etasjer i sentrum, i Holmestrand nord kan man gå
betydelig høyere, pga den høye skrenten mot vest.
I videre arbeid bør det gjøres nærmere studier av realistisk vekst-takt for
Holmestrand kommune og for Holmestrand nord ut fra prognoser for
befolkningsvekst og markedsgrunnlag for boliger. Selv om veksttakten kan bli
større enn dagens prognoser tilsier, er det grenser for hvor mye sterkere veksten
kan bli enn dagens prognoser tilsier.

4.4

Forbindelseslinjer og mobilitet
Gatenett og byrom
De ulike arkitektteam har forskjellige forslag til gatestruktur i bydelen. Team
Dyrvik og team A-lab beholder i stor grad dagens vegsystem med fylkesveien som
en hovedakse. Team A-lab har i tillegg etablert en rundkjøring i nord og en snusløyfe i sør. Dette er nødvendig for å sikre bussene snumulighet, da teamet flytter
bussterminalen ut i fylkesveien og der etablerer en gateterminal.
Team DRMA foreslår en ny gatestruktur i området som etablerer et «grid». Gamle
sørlandske gjenbrukes som lokalvei inn mot skrenten. Dette gir flere
atkomstmuligheter til området, og ivaretar også buss-for-tog løsning i tillegg til
gateterminal i fylkesveien, men løsningen er samtidig arealkrevende og trekker
biler inn i området.
En vei inn mot skrenten vil kun få ensidig utnyttelse og blir derfor relativt sett
kostbar. Team A-lab foreslår i stedet et sammenhengende bygulv gjennom
området, i hovedsak bilfritt. Dette forslaget er å foretrekke, men størrelsen på de
ulike byrommene og bygulvet bør vurderes nærmere. Byrommenes størrelse må
tilpasses antall mennesker i bydelen og skape intimitet. Det bør også legges til
rette for trær og grønt i byrommene. Team DRMA har vist flere muligheter til å
etablere grønne strukturer i området.

UTVIKLINGSSTRATEGI OG EVALUERING AV MULIGHETSSTUDIE
60

Parkering
Alle arkitektteam foreslår å fjerne dagens overflateparkering. Ulike løsninger
foreslås; kobinasjoner av parkering under bakken, parkering i to etasjer under
bebyggelsen inn mot skrenten eller egne parkeringshus. Andre innspill til
mulighetsstudiet støtter også en løsning der overflateparkering fjernes og at det i
stedet etableres et fellesanlegg.

Prinsippskisse for større, felles parkeringsanlegg. Kilde: Team A-lab. Flere atkomster til
anlegget bør vurderes.

Løsningen der parkering foreslås i to etasjer inn mot skrenten fremstår som
fordelaktig, da man unngår å gå langt ned i bakken (usikre grunnforhold og nærhet
til sjø). Parkeringshus kan også være en god løsning, der bygningen på sikt kan
transformeres til annet innhold dersom fremtidens bilhold blir vesentlig redusert
og nye mobilitetsløsninger tar over for personbil i privat eie. Parkering under
bakken i de enkelte prosjekt er ikke å anbefale. Dette vil kreve mange ramper
utvendig eller innvendig og være samlet sett en kostbar løsning, selv om risiko for
hvert enkelt prosjekt er begrenset.
Et større felles parkeringsanlegg i området er å anbefale, da dette gir stordriftsfordeler og et redusert samlet behov for antall parkeringsplasser. Det bør vurderes
flere enn en innkjørsel til et større felles parkeringsanlegg. Team DRMA foreslår å
etablere en tverrforbindelse midt i området for å kunne beholde dagens
parkeringsløsning en periode, samtidig som den ivaretar ønsket om en porøs
bystruktur. Et parkeringshus inn mot skrenten løfter området og gir godt
utgangspunkt for videre utbygging i høyden og etablering av ny gangforbindelse
(sikksakk). Det er viktig at et felles parkeringsanlegg kan realiseres trinnvis.
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Knutepunktet og bussterminalen
Team Dyrvik foreslår å beholde bussterminalen, dog i redusert størrelse. De to
andre teamene foreslår å etablere gateterminal i fylkesveien i stedet. Det er
fordeler og ulemper med de to løsningene. Fordelen med en bussterminal er at
kollektivreisende da kan gå av/på bussen nær stasjonsinngangen. Det er ca 200
meter å gå til stasjonen inne i fjellet. Ved en gateterminal blir det noe lenger
avstand å gå.
VKT (Vestfold kollektivtrafikk) har gitt innspill til terminalutformingen. Siden
terminalen er endestopp for bussrutene (rute fra Horten, bybusser i Holmestrand
og skoleruter) er det behov for at bussene må stå og regulere tiden før avreise.
Ruten til/fra Horten er taktet med togtider, også skoleruter korresponderer med
hverandre. Bybussene har høyere frekvens og er ikke taktet med togavganger. På
det meste kan det være 4-5 busser på terminalen samtidig (når skolerutene går).
Dersom man skal ha en gateterminal krever dette ekstra lange busslommer i
fylkesveien. Buss-for-tog-fasiliteter må også ivaretas. Buss-for-tog bruker to spor
på dagens terminal, da stuer bussene seg sammen. Nordfra kommer det en
skolebussrute, som også må ha et sted å snu.
En ulempe med gateterminal er at bussene må snu et annet sted, f eks i rundkjøring
i nord og snusløyfe i sør. Dette krever også noe areal og fører til lengre kjørevei
for bussene, dette innebærer en økt driftskostnad for kollektivselskapet.
Det er behov for fasiliteter for vente / opphold og toalett for bussjåfører. Dette kan
ivaretas både ved gateterminal og bussterminal. Et venterom kan f eks være en
sambruksfunksjon med andre aktiviteter i Dulpen.
Pga faseinndelingen for utvikling av området kan man beholde dagens
bussterminal en god stund før dagens bussterminal evt transformeres. På hvilket
tidspunkt deler av arealene til bussterminalen skal transformeres til bebyggelse vil
handle om kost-nytte. Alternativ bruk må kunne generere nye verdier. På sikt bør
man se på mulighetene for å etablere en mer arealeffektiv gateterminal. I fremtiden
kan det tenkes nye former for kollektivtilbud som ikke har samme behov som i
dag, f eks med mindre kjøretøy tilpasset «transport on demand» / bestillingstransport. En gateterminal vil kunne kombineres med en snumulighet rundt et
kvartal ved stasjonsinngangen, slik at busser og drosjer ikke må kjøre langt for å
snu og slik at passasjerer kan slippes av nær stasjonsinngangen. Et bygulv vil
likevel kunne flyte bilfritt nærmest inngangen til stasjonen.

Sammenhengende sykkelvegnett
Alle team foreslår sammenhengende sykkelvegnett gjennom området i tillegg til
turvegsystem langs sjøfronten. Team A-lab foreslår sykkelløsning sammen med
gående i det sammenhengende bygulvet gjennom området. De andre teamene
foreslår forsterket sykkelforbindelse langs fylkesveien og/eller i bakkant inn mot
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skrenten. Begge løsninger vil kunne fungere. Valget vil være avhengig av hvilket
utbyggingskonsept med velger og om det blir mulig å etablere et sammehengende
bygulv slik A-lab foreslår. Det må også legges til rette for tilstrekkelig og god
sykkelparkering tilknyttet viktige målpunkt i området og tilknyttet alle boliger og
arbeidsplasser. Det vil være ønskelig å etablere minst en effektiv sammenhengende sykkeltrasé gjennom området. Hvorvidt den gamle jernbanelinjen skal
være traséen på hele strekningen må vurderes nærmere.

Gangforbindelser
Alle team foreslår nye forbindelser for å binde bydelen sammen med sentrum,
fjellet og fjorden. I tillegg til stasjonsheisen kan forbindelsen i sør (Klev)
forbedres. I nord kan nordre sikksakken re-etableres og forbinde boliger på fjellet
med stasjonstorget. Flere gode forbindelser til sjøen foreslås. Hele sjøfronten
foreslås styrkes som oppholds- og rekreasjonssone. Skulpturpark og
utsiktsplattformer kan etableres i forbindelse med sikksakken. Kyststien
videreutvikles som ferdselsåre.
Arkitektteamene har vist mange gode forslag om nye forbindelser. En tydeligere
sammenheng mellom Holmestrand nord og platået hadde vært ønskelig, f eks i
form av en rettløpstrapp eller forbindelse via et nytt bygg i bydelen.

Ny teknologi og fremtidens mobilitet
I bydelen bør man legge til rette for fremtidens mobilitet, f eks med et
mobilitetspunkt nær knutepunktet med mange alternativer på ett sted; utleiesykler /
bysykler / el-sykler / sparkesykler, kollektivtransport og bildeling / tilgang på
autonome kjøretøy m.m.

4.5

Gjennomføringsstrategi
Arkitektteamenes idéer åpner opp muligheter, men flere av idéene trenger
økonomiske drivere for å realiseres. I utviklingsstrategien må det påpekes hvilke
idéer som vil være næringslivsinitiert og hvilke som vil være offentlig initiert.
I videre arbeid bør det gjøres nærmere studier av realistisk vekst-takt for
Holmestrand kommune og for Holmestrand nord ut fra prognoser for
befolkningsvekst og markedsgrunnlag for boliger.

Tidsperspektiv – utvikling i faser
De fleste synes å være enige om at området må utvikles over en lengre tidsperiode
– i faser. Hvilke elementer som skal inngå i de ulike fasene må man ta stilling til
etter en nærmere vurdering når valgt strategi for området foreligger. Holmestrand
næringsforening påpeker i sitt innspill at det er viktig å bygge kvartal for kvartal
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ferdig slik man ikke blir værende på en byggeplass i for lang tid. Verkstedstomta
er et naturlig startsted.
Holmestrand Skitunnel AS mener at skitunnelen bør utgjøre startskuddet for
utviklingen av Holmestrand nord. Skianlegget er ikke bærekraftig som enestående
prosjekt, og trenger derfor å utvikles og drives med andre samhandlende
prosjekter. Arbeidet med å etablere et bredere eierskap og finansiere prosjektet vil
ikke starte før det foreligger formelle politiske beslutninger. Selskapet mener
derfor at det bør det settes fart på disse beslutningene i kommunen og i Vestfold
og Telemark fylkeskommune. Omregulering av tunnelen fra bilvei til idrettsanlegg
bør ifølge selskapet startes umiddelbart.
Hvorvidt skitunnelen skal etableres eller ei vil være avhengig av videre prosesser,
økonomisk grunnlag og samarbeid / eierskap til idéen. Utviklingen av
Holmestrand nord er ikke avhengig av skitunnelen, men etablering av en slik
attraksjon ville sammen med andre foreslåtte attraksjoner, bidra til å gi bydelen
unike kvaliteter innenfor konseptet «den aktive by».

Behov for kommunal strategi
Kommunen er den nøkkelaktør som sitter på flest virkemidler til å påvirke
utviklingen av Holmestrand nord. Det er viktig at kommunen tar eierskap til videre
prosesser i etterkant av mulighetsstudien.
Forslag som kyststi og turvegen «sikksakk» vil øke attraktiviteten i området og vil
kunne generere private investeringer. Selv om kommunen har begrenset økonomi,
er det viktig at kommunen tør å sette i gang prosesser (inkludert regulering) og
bidrar med tiltak som ikke krever så store investeringer. Kommunen må vise vilje
til å ta noen investeringer og synliggjøre vilje til å strekke seg og satse på
Holmestrand nord.
Videre utvikling av Dulpen, etablere en bølgebryter og bygge nytt rådhus er
muligheter. Drammen, Bodø og Fredrikstad er norske byer som har satset og brukt
penger fra bykassen til å utvikle byrom og utearealer. Det er også eksempler på at
bykommuner selv blir leietaker i nye bygg eller at kommunen subsidierer husleien
til nye leietakere i en periode for å få økonomi til å finansiere de første
byggetrinnene i en byutviklingsprosess. Offentlige kontorer vil kunne gi
økonomiske bidrag til nye bygg. Holmestrand kommunes eiendomsavdeling bør
være aktive i slike prosesser.
Forslaget om å ansette en «koordinator» til å drive prosesser videre vurderes som
en god idé.
Holmestrand Skitunell AS foreslår at det dannes et utviklingsselskap som
gjennomfører planlegging og utbygging av Holmestrand nord. Det antas at de tre
arealeierne, Holmestrand Skitunnel AS og eventuelle private investorer / utviklere
bør utgjøre et slikt selskap.
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Kommunen må prioritere utvikling i Holmestrand nord og Holmestrand sentrum
for å skape nødvendig økonomisk grunnlag for investeringsbeslutninger om
utbyggingsprosjekter.
Sjøfronten vurderes å være den kanskje viktigste driveren for utvikling av
området. Den aktive by og det gode liv i nordbyen er gode visjoner!
I senere reguleringsprosesser må man også tenke igjennom hvilke plankrav man
stiller til utbyggere. I Holmestrand nord vil felles parkeringsanlegg og felles
uteområder kunne redusere kostnadene for utbyggere gjennom enklere plankrav
enn uten slike områdeløsninger.
Kommunen må ta et ansvar, med realistiske bidrag fra utbyggere, til å skape
attraktive fellesarealer og en attraktiv sjøfront. Å etablere et felles
utviklingsselskap, som noen arkitektteam og Holmestrand Skitunnel AS foreslå er
en god idé.

Behov for medvirkning
I mulighetsstudiet har det vært begrensede muligheter for å få innspill fra
innbyggere og næringsliv i Holmestrand. På grunn av korona-pandemien måtte
folkemøte og planverksted avlyses. Referansegruppen har kommet med innspill til
mulighetsstudien. Det bør gjennomføres nye medvirkningsprosesser senere, gjerne
i forbindelse med kommuneplanprosessen og ny bystrategi for Holmestrand. Det
er naturlig å drøfte utvikling av Holmestrand nord i forhold til resten av
kommunes arealutviklingsstrategi.

Utvikling av felles visjon
Gjennom medvirkningsprosesser og ny bystrategi for Holmestrand kan det
utvikles en ny, felles, godt forankret visjon for utvikling av byen og Holmestrand
nord. Mulighetene ligger i de foreslåtte parallelloppdragene, men man bør samle
seg om noen av forslagene, ikke alt kan gjennomføres.
Team Dyrvik sin «hverdagsby» og team A-lab sin «aktive by» har mye felles når
det gjelder nye «drivere» og funksjoner i bydelen, den største forskjellen ligger i
grad av kontorarbeidsplasser i bydelen og det fysiske uttrykket. Alle team foreslår
å utnytte de naturgitte forutsetninger for utvikling av området, der bl.a. et stort
antall aktiviteter og funksjoner ute i sjøen og skitunnelen kan bli unikt for
Holmestrand.
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5

Kort omtale av de tre ulike forslagene
Kapittel 5 redegjør kort for hvert av de tre arkitekt-teamenes
besvarelser i parallelloppdraget.

5.1

Team Dyrvik – den produktive byen
Konsept
Team Dyrvik har hatt som oppgave å fokusere på «den produktive byen».
Holmestrand nord er et knutepunkt på Vestfoldbanen, men Team Dyrvik tror
likevel ikke at det er marked for at bydelen skal utvikles til et regionalt knutepunkt
med stort innslag av kontorarbeidsplasser. Bydelen bør i stedet fokusere på
organisk vekst gjennom å utvikle «hverdagsbyen» og nye «opplevelser» (jfr
teamets valgte vinkling innenfor tema produktivitet). Befolningsvekst kan skje
gjennom økt antall fastboende, hyttegjester og dagsgjester.
Utvikling av «hverdagsbyen» kan innebære fortetting, stasjonsutvikling og fokus
på folkehelse. Gjenom boligutvikling kan befolkningen i Holmestrand øke. av «I
knutepunktet må det legges til rette for gode overgangsmuligheter mellom
reisemidler. Utvikling av «opplevelsesnæringer» kan innebære ferieboliger,
aktivitetsbasert infrastruktur samt kurs og konferansevirksomhet. Holmestrand
nord og knutepunktet kan øke sin betydning som destinasjon gjennom å utvikle
opplevelsesnæringen å få flere attraksjoner og kvaliteter.

Analyse
I sin analyse har temaet studert sysselsetting, pendling og de har vurdert
Holmestrand nord inn i en større regional kontekst i Osloregionen. De har
observert at kun 20% av befolkningen i Holmestrand bor innenfor 10minuttersbyen og spør; kan denne andelen økes til 50%? Holmestrand stasjon er et
knutepunkt på Vestfoldbanen og vil få flere togavganger. Selv med ny teknologi
innen mobilitet ser teamet behov for å beholde dagens bussterminal med kapasitet
for busser. Solforholdene er krevende, men teamet ser muligheter for å etablere
nye boliger på fjellet ovenfor skrenten og fritidsboliger i sjøen. Her er solforoldene
vesentlig bedre enn i det avgrensede studieområdet Holmestrand nord.
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Situasjonsplan

Utsnitt fra team Dyrvik sin situasjonsplan, med anbefalte prinsipper og idèer for bydelen.

Situasjonsplanen viser nye boliger på fjellet ut mot skrenten, nytt sjøbad og
utleiehytter ute i sjøen, ny utvikling på verkstedstomta, et stasjonstorg med
bussterminal i knutepunktet og nye aktiviteter tilknyttet skitunnelen; hotell,
klatrepark og nytt byrom. Lengst i nord er det foreslått nytt senter for
vannopplevelser med akvarium, dykkesenter og svømmehall. Arbeidsplasser /
kontor er vist i bebyggelsen nord for stasjonstorget. Langs sjøen etableres en
sjøpromendade, scene og helårsbad, samt kyststi.
Team Dyrvik beholder i stor grad dagens vegsystem og forbindelseslinjer, men
forsterker forbindelsene mellom fjellet og Holmestrand nord ved å etablere en
fjellpromenade i nord samt å forbedre forbindelsen mellom stasjonsheisen og
fjorden lengst i sør fra fjellet og ned til verkstedstomta. En sammenhengende
sykkelforbindelse gjennom området etableres i bakkant av bebyggelsen inn mot
skrenten og med tilknytning til fjellet via forbindelsen i sør. Parkeringsløsninger
etableres under bebyggelsen.
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Utvikling i faser
Team Dyrvik foreslår utvikling i to trinn, der verkstedstomta, boligutvikling på
fjellet og utleiehytter med aktiviteter i «sjøbyen» utvikles i første trinn.
Utvikling i to trinn.

Inspirasjonsbilder
Bebyggelse ved
knutepunktet, sett fra
Dulpen.

Fritidshytter og aktiviteter i
den nye «sjøbyen».
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Arealregnskap
Team Dyrvik har redegjort for arealpotensiale for ulike delområder innenfor
studieområdet, jfr tabell og skisse under. I alt ca 100 da tomteareal og 81.333 m2
bebyggelse (BRA). I tillegg er det foreslått ytterligere boligutvikling på fjellet,
område G er kun et eksempel.

Vurdering av arealpotensiale i ulike delområder.

Gjennomføringsstrategi
Team Dyrvik tror utvikling av Holmestrand nord vil pågå i et langsiktig
tidsperspektiv; 10+25 år. Det anbefales ikke å gå i gang med områderegulering
tidlig fordi usikkerheten om utvikling av området er stor. I stedet bør utvikling av
Holmestrand nord ses som en del av Holmestrands byutviklingsstrategi f eks som
del av kommuneplanen / kommuneplanens arealdel. Øvrige utredninger kan
supplere materialet som har fremkommet gjennom mulighetsstudiet. Etter en
bredere kommuneplanprosess kan et planprogram og «masterplan» for
Holmestrand nord utvikles og reguleringsplaner for enkelt-tomter utvikles;
verkstedstomta, Hanegata/Rådhusgata og nødvendig infrastruktur.
De første fysiske tiltakene som kan utvikles er fjellpromenande, strandpromenade,
scene på Dulpen, vinterbad/sauna på Dulpen. Når et bedre togtilbud er etablert blir
det bedre marked for opplevelsesnæringer og et marked for delingsløsninger kan
utvikles. Holmestrand nord kan fortettes med boliger innen 10-minutters byen, ny
atkomst kan etableres til tunnel / kirke med utvikling av skitunnel og tunnelåpning.
Senere utvikles områdene lengre nord i bydelen og aktiviteter i «sjøbyen».
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5.2

Team A-lab – den aktive byen
Konsept
Med utgangspunkt i de definerte mål for Holmestrand nord har team A-lab jobbet
seg gjennom alternative konsept for utvikling; den aktive byen, naturbyen og den
produktive byen og ender opp med å kombinere flere ideer til koneptet «en aktiv
og engasjert by». En aktiv by handler ikke kun om fysisk aktivitet for å oppnå god
folkehelse, men også sosiale og rekreative aktiviteter. En aktiv by gir rom for ro,
stresse ned og finne energi i naturen eller sosiale opplevelser. Å være aktiv er å bry
seg, å produsere, å skape, å være fremoverlent, pulserende, ambisiøs, engasjert og
driftig. Visjon for Holmestrand nord: «Et engasjert nabolag som tar aktivt stilling
til innbyggerne sine». Holmestrand nord tar utgangspunkt i stedets naturkvaliteter.
Bydelen skal bli et rekreativt nabolag med et by- og aktivitets-tilbud for flere enn
bydelens egne beboere. Holmestrand nord supplementerer dagens sentrum og
kickstarter «den aktive byen» og setter Holmestrand som destinasjon på kartet.

Analyse
I sin analyse har teamet pekt på megatrendene; «urbanisering og globalisering»,
«teknologisk utvikling» og «klimaforandringer». Flere vil bosette seg i byene – det
blir viktig at Holmestrand utvikles ut fra sin regionale kontekst i et nettverk av
byer med bl.a. Drammen og Oslo. Teknologisk utvikling vil særlig kunne påvirke
fremtidens mobiliet med førerløse kjøretøy, e-mobilitet og delingsmobilitet, nye
tilbud og smarte løsninger samt bedre muligheter for å arbeide hjemmefra.
Klimaforandringer kan for Holmestrands del innebære å ta hensyn til høyere
havnivå samt mer og kraftigere nedbør.
Viktige drivkrefter for framtidig utvikling vil kunne være; fokus på god helse,
turisme, økt kombinasjon «business» - «leisure», vekst i foreningsliv og
frvillighet, nye boformer og felleskapsløsninger, mer lokal matproduksjon,
delingsøkonomi, samarbeid om «co-working» og «co-living», økt andel eldre og
konkurranse om unge med høy utdannelse og mer fokus på vekst gjennom «startups».
Team A-lab har en omfattende analyse av både tema mobilitet og stedet – der de
peker på både potensiale og utfordringer. Nærhet til fjord og jernbane med sentral
lokalisering på østlandet er positivt. Lav kollektivandel, høy bilandel og betydelig
pendling ut av kommunen (41%) er utfordringer. Det er mange parkeringsplasser i
bydelen som beslaglegger mye areal. Også bussterminalen tar mye plass. Det er
potensial for vekst i antall gående, syklende og kollektivreisende. Skrenten /
høydeforskjeller er en barriere for myke trafikanter. Kollektivterminalen ligger
langt nord i bydelen med svak forbindelse til sentrum. Holmestrand nord fremstår i
dag som en blindvei, men kan bli en destinasjon. Bydelen fremstår separert og
fragmentert, men kan bli integrert i Holmestrand by. Solforhold er krevende på
tomten. Teamet har drøftet ulike konsepter for mobilitet, se vurderinger i kap 4.
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Situasjonsplan

Utsnitt fra team A-lab sin situasjonsplan; med deres anbefalte løsninger for bydelen.

Situasjonsplanen viser et sammenhengende bygulv gjennom bydelen med en rekke
nye «hovedfunksjoner» i ulike større, kombinerte bygningskompleks. Disse skal
bidra til variasjon i boligtyper, kontor / arbeidsplasser og ny aktivitet i bydelen;
skitunnel, street-mekka, bydelshus, mathall, aktivitetshus, helsesenter,
hverdagsfunksjoner og svømmehall. Bebyggelse og byrom planlegges for å utnytte
dagslyset best mulig og for å slippe lys inn i bygningene. Alle boliger planlegges
med havutsikt. Bygulvet er der mennesker møtes, de ulike byrommene etableres
med ulikt aktivitetsnivå og ulik intensitet. Rolige soner prioriteres på tak og i den
grønne forbindelsen opp til kjøkkenhagen på skrenten. Førsteetasjene har aktive
program som supplerer og forsterker aktivitetene utenfor.
En utendørs skatepark og et amfi / utekino er lokalisert utenfor skitunnelen. En ny
marina for båter, ny strand og et sjøbad etableres ved fjorden. Felles plante- og
dyrkningsbed kan skape nye møtesteder i bydelen.
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Team A-lab beholder i stor grad dagens vegsystem og forbindelseslinjer, med
unntak av at bussterminalen er fjernet og erstattet av en gateterminal. En snuplass i
sør og rundkjøring i nord gir bussene snumulighet i begge ender. Sykkelforbindelsen i nord og sør kobles sammen gjennom det sammenhengende
bygulvet. Parkering foreslås etablert i fellesanlegg i to etasjer i bakkant inn mot
skrenten med innkjøring fra nord via rundkjøringen. Flere gode forbindelser til
sjøen etableres. Sjøfronten styrkes som oppholds- og rekreasjonssone.
Skulpturpark og utsiktsplattformer etableres i forbindelse med sikksakken.
Vann fra fjorden, varmepumper og kjøleanlegg i skitunnelen kobles sammen med
øvrig bebyggelse i et energikretsløp.

Utvikling i faser
Team A-lab foreslår at utviklingen skjer i fem faser.
Fase 1: Skitunnel og street-mekka / bolig. Parkeringsanlegg for
ny bebyggelse under bakken. Dagens innfartsparkering i nord
og bussterminal opprettholdes som i dagens situasjon.
Bydelsplassen etableres midlertidig. Byrom og eventuelle
passasjer innenfor feltet opparbeides. Badeloopen utenfor
Dulpen kan også etableres i denne fasen.

Fase 2: Bydelshus / stasjonsbygg / kontor / barnehage med
tilhørende uteoppholdsreal opparbeides i tillegg til at
midlertidig bydelstorg etableres. Parkeringsbehov til ny
bebyggelse etableres under bakken. Innfartsparkering dekkes
fortsatt primært over bakken med mulighet for å dekke noe
under terreng. Gateterminal etableres og Langgaten
oppgraderes.
Fase 3: Aktivitetshus, kontor, bolig og lokal mathall etableres. I
tillegg bygger man endelig bydels- / stasjonstorg.
Parkeringsbehov til ny bebyggelse etableres under bakken.
Innfartsparkering dekkes delvis over bakken og delvis under
terreng.

Fase 4: Kontor, helsesenter, hverdagsfunksjoner og
parkeringsanlegg for ny bebyggelse etableres under bakken.
Dagens innfartsparkering løses nå i sin helhet under terreng.
Koblingen mellom fjellet og byen etableres sammen med
annen bebyggelse langs denne ruten.
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Fase 5: Siste etappe etablers med DNT-huset. Aktivitetstiltak
langs piren som omkranser den nye båthavnen knyttes til
denne etappen (avhenger dog av at båthavnen er realisert).
Parkeringsbehov til hele området inklusiv innfartsparkering
dekkes nå under terreng.

Inspirasjonsbilder
Fordeling av boliger
og kontor over et
aktivt bygulv /
aktivitet i første
etasje.

Perspektiv
Holmestrand nord.
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Arealregnskap
Team A-lab drøfter tre ulike utnyttelsesgrader; small, medium og large – der
medium anbefales.

Utnyttelse med opptil 7 etasjer anbefales i Holmestrand nord.

I alt gir dette et utbyggingsvolum på 67.934 m2 (BRA) og en samlet
utnyttelsesgrad for studieområdet på 190%.

Gjennomføringsstrategi
Parallellopdraget / mulighetsstudiet for Holmestrand nord anbefales sett i
sammenheng med revisjon av kommuneplanen og ny områdeplan for sentrum.
Som vist tidligere anbefales utvikling i flere trinn, dette for å sikre økonomisk
bærekraft i prosjektene og rekkefølgen er foreslått ut fra hvilke funksjoner som
egner seg etablert først og sist.
De ulike trinnene vil kunne ha ulike hindre for at utvikling faktisk skal finne sted.
Team A-lab har derfor noen anbefalinger knyttet til hvert trinn i
utviklingsprosessen:
•

Trinn 1: Mulig hinder; mangel på aktører og koordinering og satsing fra
kommunen. Strategi; opprette en koordinatorstilling i kommunen. Mulig
bidrag fra fylkeskommunen kan gi synergieffekt.

•

Trinn 2: Mulig hinder; en allerede eksisterende og velfungerende påkostet
bussterminal. Strategi; etablere et gjennomføringssamarbeid mellom alle
eiendomsbesittere / felles finansiering.
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•

Trinn 3: Mulig hinder; mangel på aktører, gjennomføre uten å stjele fra
sentrum, levedyktig økonomi / driftsøkonomi. Strategi; etablere et
gjennomføringssamarbeid mellom alle eiendomsbesittere / priv. off.
Samarbeid med 5-årig prosjektkoordinator – tiltrekker seg nye aktører /
koordinerer frivillig arbeid etc. / midlertidig program som del av kick-off.
Utleie av kommersielle kontorlokaler bidrar til å finansiere / overdra deler
av førsteetasjene til kommunen.

•

Trinn 4: Mulig hinder; sosiale, rekreative og fysiske aktiviteter genererer
ikke inntekter. Strategi; regulere bygulv / førsteetasje-aktivitet etter totalt
m2 BRA.

•

Trinn 5: Mulig hinder; 80 meter med dårlig fjell (økonomi). Strategi;
spektakulært prosjekt som tiltrekker seg sponsorer.

De ulike trinnene og bygningsmassen kan utnyttes fleksibelt mht andel bolig /
kontor eller grad av utnyttele (small, medium, large).
Viktige drivere og synergier bør tilstrebes, f.eks knyttet til følgende etableringer:
•

Videregående skole med fokus på helse og idrett. Fylkeskommunen
samarbeider / skaper synergier: Kantine, tilby servering til lokale.
Uorganisert idrett og frivillige organisasjoner.

•

Hotell og konferansesenter (helseturisme). Privat aktør samarbeider /
skaper synergier: Skitunnel, kjølevann, hydro.

•

Skitunnel. Privat aktør samarbeider / skaper synergier: Mathall, hotell,
badeanlegg, beboere. Skitrening i regi av skiforening.

•

Street-mekka. Privat aktør samarbeider / skaper synsergier: Kantiner, tilby
servering til lokale. Utekino samarbeider med frivillige organisasjoner.

•

Mathall. Privat aktør (kantine til kontorene) samarbeider / skaper
synergier: Kantiner, tilby servering til lokale.

•

Svømmehall: Kommunen samarbeider / skaper synergier: Kaldbad /
omsorgsboliger, lokale skoler.
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5.3

Team DRMA – naturbyen
Konsept
Team DRMA sin visjon for Holmestrand er: «Det gode liv mellom holmer og
strand». Dette innebærer å re-etablere og forsterke den naturlige kystsonens
kvaliteter. Holmestrand kan utvikles til en spektakulær «naturby» midt i
Oslofjorden. Holmestrand nord kan bli klimanøytral og utnytte potensialet overog under vann. Bydelen kan bli klimasmart og utvikle et blågrønt mobilitetslandskap tett på regionale aktiviteter som ny svømmehall, skitunnel, Belevue
hotell, Dulpen og fjorden. Rundt mobilitetspunktet legges det opp til aktive 1.
etasjer med plass til handelsliv, «makerspace» og «co-working». Skrenten kan
utnyttes til vertikal hverdagsdramatikk med verdens bratteste og lengste byhabitat.
Hovedstrategien for «naturbyen» er å bygge videre på stedets iboende karakter.
Anbefalingen er å sette «hårete» mål og holde fast på strategien over tid. Teamet
har definert 6 oppfordringer: 1. Dyrk naturmangfoldet. 2. Bygg mangfoldig. 3.
Skap attraksjoner. 4. Gi tilgang til vannet. 5. Skap nye forbindelser og 6. Fortett.
Holmestrand nord kan videreføre bysentrum og gatestrukturen, utvikle et effektivt
og tydelig knutepunkt og skape boligkvaliteter – tett på alt! Holmestrand kan ta
utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og utvikles til Norges nye klimapioneer.

Analyse
Brattskrenten er unik for Holmestrand. Den kan løfte frem geologi og natur.
Sammen med platået og fjordkanten kan brattskrenten utvikles til et unikt
byhabitat i verdensklasse.
Team DRMA har sett til historien i sin analyse og trekker frem bl.a. byens hotell
og fjordbad som trakk gjester fra storbyen. Holmestrand har hatt endringskraft
over tid fra tømmereksport, til industri, til trygg havn og enkle transportveier.
Stikkord for utviklingen: Tidlige bosetninger, trelasthavn, jernverksby og
sjøfartsby, kunstnerfødested, badeby på 1800-tallet, togby, industriby med
sardinimperiet (merkevaren Peter Pan) på tidlig 1900-tall, opplagsby på 60-tallet,
giftskyby på 90-tallet og gjenvinningsby med avfallsdeponi på Langøya, ny E18
åpner i 2001 og endrer trafikkbildet radikalt, statuen Peter Pan blir kidnappet i
2011 og levert tilbake i 2017, i 2012 stenges Holmestrandtunnelen for trafikk,
Holmestrandsporten åpner i 2014 og fylketinget går inn for skitunnel i den gamle
tunnelen. Den nye milliardstasjonen åpner i 2016. Hof og Holmestrand slår seg
sammen i 2018. I 2020 slår Sande og Holmestrand seg sammen, Langøya og deler
av Re går over til Holmestrand.
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Situasjonsplan

Utsnitt fra team DRMA sin situasjonsplan, med deres anbefalte løsninger og idéer for
bydelen.

Situasjonsplanen illustrerer forsøket på å styrke områdets blå og grønne kvaliteter,
samtidig etableres en bebyggelse som organiseres for å optimalisere fjordgløtt og
tverrforbindelser. Tiltakene som anbefales er konkrete og har høy andel av fellesskapsverdier: En kystpark med tidevannsbasseng, en badstu, et urbant habitat og
en brygge for opplevelser.
I Holmestrand nord etableres 20.000 m2 med ny natur i tillegg til å bevare og
forsterke de eksisterende arealene: Urbant jordbruk lengst i nord, frukthage og
private hager midt i området, lokalt habitat sør for Dulpen og fjellpark, terrengpark
og ny park helt sør i området.
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Langs fjordkanten etableres en kyststi med sosiale møteplasser og aktiviteter som
perler på en snor. Flytende elementer, brygger og parker skaper aktivet,
undervannshager med tang, tare og blåskjellskolonier renser vannet.
En rekke opplevelser er tilknyttet bebyggelsen i området: Bydelen skal ikke
konkurrere med sentrum, men ha opplevelser som henvender seg til alle gjennom
hele året. Rundt stasjonstorget samles potensielle publikumsintensive funksjoner
som skitunnel, svømmehall, hotell og næring. Konferansefasiliteter og
flerbrukshall kan også vurderes etablert.
Team DRMA lager en ny gatestruktur i området som etablerer et «grid». Gamle
sørlandske gjenbrukes som lokalvei inn mot skrenten. Gateløpet går i ring rundt
knutepunktet og etablerer flere kiss-and-ride muligheter nær stasjonsinngangen.
Bussene får egne lommer i «gateterminal» øst for stasjonstorget. To bussoppstillingsplasser i den nye veien inn mot skrenten kan fungere som buss-for-tog.
En tverrforbindelse midt i området etableres for å kunne beholde dagens
parkeringsløsning en periode, samtidig som den ivaretar ønsket om en porøs
bystruktur. På lengre sikt kan parkering etableres under bakken på tomt lengst
nord. Gang- og sykkelveier forsterkes som naturlig del av gatesnittet. En ny
gangtrase (reetablering av sikksakken) i nord forbinder boliger på fjellet med
stasjonstorget. Kyststien videreutvikles som ferdselsåre. Bydelen bør utvikles til et
mobilitetspunkt med mange funksjoner for fremtidens mobilitet. Bebyggelsen kan
romme boligprosjekter, institusjoner, næring eller kombinasjoner av bolig og
næring. En rekke typologier er skissert for de ulike tomtene i området.

Utvikling i faser
Team DRMA har definert 4 faser for utviklingen:
2025: Utviklingen starter med etablering av åpen plansmie i sentrum.
Medvirkningsprosess med innbyggere og grunneiere gjennomføres.
Handelsnæringen inkluderes i en langsiktig plan om tiltak. Bølgebryter kan
utvikles som byrom med møblering og belysning. Tidevannsbaseng kan styrke
Dulpen. Badstu kan testes ut. Alle grønne byrom videreutvikles og styrkes som
habitat. Nordre sikksakken reetableres på enklest mulige måte. Bebyggelsen
påbegynnes på verkstedstomta. Ny veiløsning på verkstedstomta avklares.
2030: Kyststien forsterkes med en flytense sti. Kystparken videreutvikles med eget
toalettanlegg skjult i terrenget. Fiskerestaurant etableres på hjørnet av Dulpen /
Havnegata. Bryggefront forlenges fra Havnegata til parken. Flytende øyer
etableres som forskningsprosjekt for skoler for å knytte kunnskapsformidling til
livet i vannet. Nordre Sikksakken oppgraderes med utsiktspunkt og etablert
stisystem. Stasjonstorget avsluttes med svømmehall i nord. Skitunnelen åpner i
samvirke med svømmehallen. Nytt Hotell styrker knutepunktet og etablerer
Holmestrand som en sterk destinasjon.
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2040: Kystparken settes istand i tett samarbeid med NIVA. Holmestrand har fått
en turistattraksjon i verdensklasse, men også et forskningsprosjekt som skaper
oppmerksomhet om byen og de ambisiøse bærekrafts grepene som er gjort.
Fylkesveien gjøres om til bygate. Bryggehus definerer Holmestrands fasade mot
fjorden. Dulpen habitat er utviklet som et naturreservat. Stadig nye insekter
registreres i Holmestrand. Energiutveksling mellom skitunnelen og øvrig
bygninger gir gode resultater. Mobilitetsprosjekt Holmestrand tester nye løsninger
for avansert teknologi som letter på parkeringsbehovet. En komplett flåte av
transportmidler til utlån og utleie for innbyggere og besøkende er tilgjengelig via
ordningen «mobilitetskortet».
2050: Urbant jordbruk inntar Holmestrand. Kystparken utvides med
bassengområde og andre tilleggsfunksjoner som har vist seg nødvendig. Ny
hverdag av delebilsordningen «mobilitetskortet» gir behov for mindre
parkeringsarealer. Plassen ovrtas til byrom, parkanlegg og mobilitetspunkter.
Klimasmarte industrier viser interesse for case Holmestrand. Tangbaserte
industrier gir nytt liv og ny identitet til Oslofjorden. Pendlerparkeringen viker til
fordel for kompakte og materialeffektive boligtårn. Handelen drar nytte av
utviklingen og opplever gode tider. Holmestrand er igjen etablert som badeby og
boligidyll.

Inspirasjonsbilder
Utsikt fra nordre
sikksakken.

Utsikt fra fjellet
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Arealregnskap
Team DRMA har testet ut tre ulike utnyttelselsgrader: liten (35.000 m2 BTA),
medium (45.000 m2 BTA) og stor (65.000 m2 BTA). Valgte løsning innebærer
56.000 m2 BTA.
Terrengformen legger til rette for en høy bebyggelse inn mot skrenten uten
skyggevirkning for annen bebyggelse eller byrom. Boliger i høyden vil også få
mer sol og bedre utsikt. Hvert kvartal kan få sin egen bygningstypologi med egne
høydebestemmelser for å etablere best mulige solforhold.
Mot fjellet kan bygg tillates opp mot 14 etasjer. Mellom fylkesveien og Gamle
sørlandske kan bebyggelsen presses høy opp mot 8-12 etasjer forutsatt stor nok
avstand mellom byggene til å etablere gaterom med nok lys. Ytterst mot fjorden
anbefales lavere bebyggelse (4-6 etasjer) og mer oppløst bebyggelsesstruktur of å
ivareta sikt, tilgang til sjø og å hindre at sjøfronten privatiseres.

Gjennomføringsstrategi
Team DRMA fremsnakker en gjennomføringsmodell der alle aktører må være
SMARTE. Dette innebærer en mål-orientert tilnærming der tiltak skal oppfylle
SMARTE mål: Spesifikke, Målbare, Aksepterte, Realistiske, Tids- og
kosntadsavgrenset og Enkle – alle skal forstå målene.
Prosessen bør også være M&M; morsom og motiverende.
Forankring vektlegges der medvirkning og eierskap til prosessene som skaper
forandring vektlegges. Det foreslås å starte utviklingen med medvikningsprosesser
(workshops og idédugnader). Det vil være bra om befolkningen i Holmestrand er
med å jobbe med konkrete prosjekter.
Samhandling bør prege gjennomføringen. Viktige aktører som nevnes er:
Fylkeskommunen, kommunen, innbyggere, politikere, næringslivet, omlandet og
offentlige institusjoner.
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