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Forord 

Prosjektet er en stedsanalyse med vekt på historie og identitet, med det formål å 
peke ut noen sentrale lokaliteter egnet for transformasjon. Prosjektet skal 
konsentrere seg om sentrumsområdet fra havna og opp mot Rortunet, samt 
fabrikktomta.  
    

I denne sammenhengen har vi tidligere gjennomført prosjektet Drømmefabrikk, 
et delprosjekt under hovedoverskriften Ny entusiasme og stolt tilhørighet. Her 
registrerte barn og unge områder i Slemmestad som de var opptatt av, og 
presenterte ønsker for framtida. I dette prosjektet medvirker Cato 
Christoffersen, Liv Holmesland, Rolf ”Mulen” Karlsen, Jorun Lillelien Kaspersen og 
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Harald Melvold. Alle har en utstakt kjennskap til lokalhistorie, lokal politikk og 
dagens utfordringer, og er aktive i utviklingen av stedet med ulike innfallsvinkler.  
 
Lun Arkitekter v/ Ingrid Kirkerud master i arkitektur mnal 
 

 

Transformasjon er fortsettelser 

Store strukturelle endringer innenfor arbeids- og næringsliv har ført til et 
overskudd av eldre industribygg både i Norge og internasjonalt. Bygningene er 
solide konstruksjoner med en levetid som langt overstiger bruken de var tenkt 
for, og på mindre industristeder som Slemmestad står de gamle strukturene 
igjen som spøkelser i et ødelagt sentrum etter nedleggelse av 
hjørnesteinsbedriften. Begrepet transformasjon er blitt særlig aktuelt i 
forbindelse med utvikling av eldre, fraflyttede industritomter. Bygningsmassen 
representerer i vår tid en viktig miljøverdi: gjenbruk av solide konstruksjoner i 
stål og betong sparer miljøet for enorme mengder avfall fra riving, og hindrer 
utslipp fra ny produksjon. Bygningene er sjelden underlagt vern, men har en 
sterk identitetsverdi, som bærer av sosialhistoriske og industrihistoriske minner.  

En transformasjon innebærer en forvandling av en bygning gjennom tilpasning til 
ny bruk, og skiller seg fra ombygging, rehabilitering og modernisering ved at det 
nye innholdet representerer et kraftig brudd med tidligere bruk. Ved endring av 
selve hensikten med bygningen, blir identitetsverdien løftet fram på en ny måte. 
Transformasjon handler heller ikke om tradisjonelt bygningsvern, men bygger på 
en mer tilpasningsdyktig holdning til den materielle verden som noe som i likhet 
med det levende er i kontinuerlig utvikling. Historien er noe en må forholde seg 
til, men det finnes ingen absolutte regler for hvordan den videreføres. Arkitekt 
Einar Jarmund skriver i artikkelen Transformasjon/ Fortsettelser: ”Det å møte en 
eksisterende struktur gir muligheten til å fortsette en historie som allerede er 
begynt for lenge siden. Denne historiefortellingen kan endres, tillegges nye 
momenter eller tåkelegges. Vi har ingen enkel angrepsvinkel eller strategi for 
dette som vi alltid bruker.” Hvert møte kan resultere i noe nytt og særegent.  

Kreativ næring tar over etter industri 
Industribyggenes struktur og format gir en romlig sjenerøsitet og solid 
bygningsfysikk det er vanskelig å forestille seg i rasjonelle nybygg av i dag. En 
transformasjon tilpasset nye formål gjør det dermed mulig å oppnå spektakulære 
arkitektoniske kvaliteter også på lave budsjetter. Dette gjør industrilokalene til 
den såkalte ”kreative klasses” favoritt: kombinasjonen lav standard, lav pris og 
høy romlig kvalitet tiltrekker seg kunstnere og kreative næringer. Vi ser det i 
Gamlebyen i Fredrikstad, i Amsterdam, Berlin, New York… klynger av atelierer, 
verksteder, gallerier og kafeer endrer stemningen fra økonomisk depresjon til 
kreativ optimisme. Områdene blir attraktive, prisene stiger, og de kreative 
næringene flytter videre. Denne mekanismen blir etter hvert brukt bevisst i 
stedsutvikling: her hjemme har vi eksempler som Akerselva Miljøpark (statlig 
initiativ) og Vestfossen kunstlaboratorium (privat initiativ, idealistisk). 
Internasjonalt kan vi trekke fram området Dumbo i New York (private 
eiendomsutviklere). I disse tilfellene legges det imidlertid opp til en mer 



4 

 

langsiktig satsning på kreativ næring med utdanningsinstitusjoner og 
publikumsrettede funksjoner. Mange av dagens nye monumentale 
publikumsbygg utføres som transformasjoner. Industribyggene har gjerne en 
attraktiv beliggenhet sentralt plassert langs en elv eller sjøfront. I London har vi 
gode eksempler i samtidskunstmuseet Tate Modern (tidligere turbinhaller) og 
scenerommet Roundhouse (reparasjonshall for damplokomotiver), i Oslo 
Arkitekturmuseet, og i Drammen Papirbredden. 

Nye rekreasjonsområder  
Opphøret av industrivirksomheten gir tilgang til nye friluftsområder. Der det 
tidligere var ”adgang forbudt” finner vi i dag attraktive og varierte 
rekreasjonsområder i havner og langs elvebredder. Her må Drammen trekkes 
fram som et forbilde. Kommunen ble pålagt å gjøre noe med forurensningen av 
Drammenselva. I den sammenheng valgte de å gjøre et bevisst byplangrep: elva 
skulle endres fra skitten bakgate til attraksjon i sentrum. Det ble satt inn store 
ressurser på å frigjøre elvebreddene til parkområde, og nybygg som kom til fikk 
front mot elva. Med en tydelig satsing på rekreasjonsmuligheter og gode 
fellesarealer langs elva, ble Drammens omdømme vendt fra veikryss til 
”Elvebyen Drammen”. Byen har fått mye oppmerksomhet for den effektive 
snuoperasjonen både i Norge og Europa, og skal i de nærmeste ti årene huse by 
og boligutstillingen ”Future built”. Gjennom satsningen på kvalitet og miljø, 
opplever Drammen verdiøkning ikke bare i sentrumsområdet, men også i utkant 
og forsteder.  
 
I Ruhrområdet i Tyskland er en rekke forlatte industriområder kjedet sammen til 
en sammenhengende landskapspark: Emscher Park. Gamle strukturer er 
gjenbrukt og omskapt for bruk til ulike rekreasjonsformål (f.eks dykking i gamle 
tanker), og andre er beholdt som enorme landskapsinstallasjoner, iscenesatt på 
en ny måte for å bevare områdets særegne ”forbudte” karakter. Den tidligere 
industrielle ørkenen preget av forurensning fra stål- og kullverk inntas av ny 
vegetasjon og menneskelig aktivitet, og bringer nytt liv til regionen.  

Slemmestad som transformasjonsobjekt 
Slemmestad sentrum har ligget brakk siden produksjonen ved Norcem opphørte 
på midten av 80-tallet. Fabrikken var hovedarbeidsplass, og tok også initiativ til 
fellesfunksjoner som bad, kirke, forsamlingshus, idrettsanlegg og skolebygg. 
Nedleggelse av industrivirksomheten har dermed hatt innvirkning på livet i bygda 
langt utover tapet av arbeidsplasser. Lenge har Slemmestad blitt sett på som 
den stygge andungen i nærområdet. Her var det stort, stygt, skittent og farlig 
sammenlignet med sørlandsidyllen i Vollen og på Nærsnes. I de siste årene med 
åpning av Sekkefabrikken Kulturhus, Kulturskolen i sentrum og utstillinger i 
slambassenget, er imidlertid minnene om virksomheten og arbeiderkulturen satt 
i et nytt lys. Fokuset på industriminnene har gitt stedet en ny gammel identitet 
som bidrar til å samle en ellers spredt bebygget forstad om et sentrum. 

Når sentrum nå skal videreutvikles, ønsker vi å se på mulighetene for en 
stedegen utvikling som bygger videre på stedets historie og identitet. Det 
ufullendte industrilandskapet er et utmerket utgangspunkt for transformasjon: 
her har det foregått en kontinuerlig utvikling med tilpasning til ny teknologi og 
økonomiske svingninger gjennom hele fabrikkens levetid. Hvilke historier/ 
tilstander kan videreformidles og skape liv i fremtiden? Hvilke steder formidler 
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historien på en måte som stimulerer forestillingsevnen og gir grobunn for 
stedegen utvikling som møter dagens og morgendagens behov? 

 

Kriterier for utvelgelse av lokaliteter 

Vi skal presentere lokaliter som: 
har en tydelig stedsspesifikk karakter. Lokalitetene skal fungere som 
identitetsbærende historiefortellere som, i kraft av plassering, stil, visuell 
betydning, potensial, funksjon og/eller historie, bidrar til å styrke sentrums 
egenart.   
er anvendbare til ønskede formål/ aktiviteter uten å miste sine identitetsbærende 
og historiefortellende egenskaper. De kan innlemmes i et offentlig rom, en ny 
park eller i et hus med en ny funksjon eller liknende. Ønskede funksjoner er bla. 
kulturhus, bibliotek, sementmuseum, geologisenter, hotell, svømmehall, 
treningssenter, ungdomshus, kafeer og restauranter. 
 

Det skal gjøres en verdivurdering av de identifiserte lokalitetene. 
Prosjektet skal også beskrive sekvenser av rom, akser og andre visuelle eller 
fysiske sammenhenger av betydning. Dette illustreres på kart eller skisser. 

Det skal registreres lokale navn, og historier knyttet til dem. Det er gjerne navn 
knyttet til industrihistorien i Slemmestad.  

 

Lokaliteter i Sentrum: navn, historie, og forslag til ny 
bruk 

 

Oddeberget 
 
Badeplassen på Oddeberget ble trukket fram som det viktigste felles friområdet. 
Hit kom folk fra hele Slemmestad og i alle aldre. Stranda var tidligere delt i 
”Kjerringstranda” (mer komplisert skifting, ettermiddagskaffe) og 
”Mannfolkstranda” (stupebrett, gressplen med pokerspill…), og et langgrunt parti 
egnet for barn kaltes ”Pissebukta” pga. kombinasjonen lunkent vann/ nakne 
småbarn. Rutebåtbrygga (det gikk rutebåt mellom Oslo og Sætre) som også lå 
der, bidro til å gjøre stranda til et aktivt møtested, og ikke et isolert utfluktssted.  
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Det er et stekt ønske om en oppjustering av badeplassen på Odden. Friarealene i 
tilknytning til stranda må være store nok til å betjene en økende befolknings 
behov – foreslår en felleshage på tomten mellom Casa Blanca og Siristua – 
tidligere hage til Sans Sousi. Sammenhengen med skogen ovenfor (Oddemarka), 
kyststien, og badestedene ”andre sida av stranda”/Oddestranda bør også legges 
vekt på. Viktig med vern av turveiene og tilgjengelighet til sjøen der det er 
mulig! Bedre fasiliteter og økt tilgjengelighet slik at små barn, eldre og 
bevegelseshemmede får tilgang til sjøen! Tidligere oppmurte stier og trapper tas 
vare på? I første omgang foreslås stupebrett (lite, 1m) på egnet sted og 
eventuelt badeflåte med stupebrett. Enkle, billige og virkningsfulle tiltak som 
mange vil legge merke til og sette pris på! 
 
 

 
 
Vaterland  
 
Badet fungerte som fellesbad for husstander uten baderom. Der inne var badekar 
og avlukker som sørget for litt privatliv. I perioder var det også praksis med 
egne badedager for menn og for kvinner. 
 
Badets opprinnelse som felles bad kan videreføres som en annen fellesfunksjon. 
Vi ønsker at badet skal ha en sentral plass som møtested, og synes den 
klassisistiske bygningen egner seg godt for restaurant eller liknende. Det er 
viktig at badet settes i stand og fremstår helhetlig med interiør som står til det 
opprinnelige eksteriøret. Badet bør bli et ”stilig” men varmt møtested med 
tradisjon og klasse over. Mikrobryggeri, blåskjellspesialitet, åpen peis? Blåskjell, 
øl og bål må vel være Slemmestads festmåltid nr. 1! (Sjæltorsdag) Fint 
stoppested/ endestasjon for turgåere langs kyststien! 
 
Taxibua/bensinstasjonen startet som bensinstasjon (MIL, BP) - ble senere også 
brukt som varesentral og deretter taxibu.  
 
Det er ikke så lett å finne funksjon til et så lite bygg – opprinnelsen tilsier at det 
er et sted å oppholde seg ved en kort stund for å vente eller kjøpe noe, evt. 
”henge” ved. Møtested, men ikke oppholdssted. Aktuelle funksjoner kan være 
kiosk, pølsebu, informasjon, billettsalg, ”titteskap”? 
 
Doktorbekken/ Bøbekken er opphav til det fruktbare dalføret Slemmestad ligger 
i. Det antas at stedsnavnet kommer av elvas tidligere navn, Slima, og at 
Slemmestad er en nyere form av Slimastadir som lå ved elvens utløp. Mange 
ønsker en gjenåpning av bekken som del av et parkdrag opp mot Rortunet. 
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Vaterlandsveien ved Sekkefabrikken 
 
Tangogårda/ Rødgårda er arbeiderboliger fra 1900-1906. De kalles Rødgårda pga 
sin røde farge, eller Tangogårda etter byggmester Andersen: ”Tango’n”, 
Tangogata (gata på baksiden av gårdene) og/ eller det faktum at gårdenes 
damer var svært glade i å pynte seg. I tillegg til å være arbeiderboliger, har 
deler av gårdene huset medisinutsalg, helsesøsters kontor og lasarett. 
 
Sekkefabrikken: Tidligere sekkefabrikk og snekkerverksted, i dag kulturhus med 
scenerom, bibliotek, sement- og geologimuseum. Kulturhuset har høy verdi som 
miljøskapende faktor og er et sentralt sted i arbeidet med sentrumsutviklingen. 
Bygningen vil kunne erstattes på et senere stadium dersom innholdet flyttes.  
 
Museet ønsker en leilighet og uthus satt i opprinnelig stand. Leiligheten kan 
brukes til omvisninger, samlingsstunder og undervisning med mer, og gi innblikk 
i hverdagshistorien (=kvinne- og barnehistorien). Tilhørende uthus med utedoer, 
bryggerhus og tørkeloft kompletterer opplevelsen. Kan skolen ha høns, kaniner, 
grønnsakshage og lignende her? Kan eventuelt kombineres med utleie av 
småleiligheter/ hotell (bed and breakfast), leilighet for korttidsleie i tilknytning til 
institusjon, publikumsrettet, offentlig kontor el. Torg/gågate ved krysset 
Boligveien/ Vaterlandsveien vil styrke kontakten mellom rortunet og sentrum. 
 

 
  
Lillejordet og Bjerkelunden  
 
Lillejordet var en husmannsplass med strandsitter, og lå inntil Kontoret, på 
sjøsiden. Her var det tidligere eplehage, og det finnes fremdeles spor etter den. 
Bjerkelunden ligger nedenfor kontoret, mot sentrum og det foreslåtte 
kollektivknutepunktet. 
 
Vi ønsker oss en uformell parksone, med epletrær (og eventuelt andre 
tradisjonelle nyttevekster) og store bjerker, mellom Kontoret og sjøen. Denne vil 
synes fra krysset Slemmestadveien/ Vaterlandsveien, og kyststien kan gå 
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gjennom den inntil Kontoret. Den store lastemaskinen står her, pilaren for 
lastebåndet står nede ved havna, og Porten ligger mellom bjerkene inntil 
Vaterlandsveien. Parken er sydvendt, og vil være en kjærkommen oppholdssone 
ved det foreslåtte trafikknutepunktet. Parksonen kan munne ut i et mer 
bymessig opparbeidet bryggetorg, der hurtigbåten kan legge til. (Damestatuen 
plasseres her?) 
 
Porten/Portstua/Portvakta ligger ved inngangen til Fabrikkområdet. Her satt 
portvakta og røykte sigar, og det var her en måtte henvende seg for å slippe inn 
med kjøretøy. 
 
Porten kan fungere som paviljong/ utstillingssted i Bjerkelunden. 
 
Kontoret, som var den administrative bygningen ved fabrikken, ligger mellom 
fabrikktomta og sentrum, litt høyere enn Vaterland. Tidligere var bygningen på 
en etasje, og hadde en mer pompøs inngang sentralt plassert på langveggen mot 
sentrum. Hit gikk man opp for å hente lønn og snakke med ledelsen. 
 
Bakgrunnen som noe litt ”finere”, høytidelig, peker mot en anvendelse innenfor 
kunst og kulturfeltet. 
Vi ser for oss galleri og kafé med utsalg av lokale produkter i denne bygningen. 
Bygningen bak Kontoret, Laboratoriet, er allerede i bruk som atelierer, og vil dra 
nytte av og bidra til en slik utvikling av Kontoret. (Hører også Kulturskolen 
hjemme i dette komplekset? Nært buss, båt, parkering, park, ventekafé for 
foreldre med mer?) Fint om bygningen igjen får inngang og større åpenhet mot 
sentrum! 
 
 

 
 
Fabrikktomta 
 
Her har det vært kontinuerlig utvikling så lenge fabrikken har vært i virksomhet.  
 
Dette er stedet for eksperimentering. Vi ser for oss en høy utnyttelse, tett 
boligby, evt. med fortsatt næring langs Vaterlandsveien. Bygging i høyden inntil 
Taajeåsen. By- og bolig-utstilling hit??? 
 
Slambassengene har skrekkelig høy verdi som transformasjonsobjekt dersom 
byutviklingen lykkes. Tyskertårnet og transformatorstasjonen kan sees i 
sammenheng med disse. 
 
Kunsthall, sementmuseum, geologimuseum, klatring, film, nysirkus, 
musikkproduksjon – rårom for utfoldelse på mange arenaer som kan vekke 
oppmerksomhet langt utenfor landets grenser. 
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Havna  
 
Siloer/ kontorer/ kantina/ pilar etter kalksteinsbånd, lastestasjon 
Barn lekte fritt uten tilsyn i hele sentrumsområdet, og snek seg gjerne inn på det 
forbudte fabrikkområdet. Her kunne leken bli farlig, som f.eks konkurranser om å 
henge lengst fra kalksteinsbåndene. Heldigvis var de voksne sjelden langt unna, 
selv om de holdt på med sine egne ting. Frihet i forhold til bruk av fabrikkens 
eiendeler var også en positiv side ved livet i sentrum. Muligheten til for eksempel 
”å bare ta” en pram eller lekter og stikke til sjøs virker utmerket! 
Fellesfunksjoner var viktige. I havna var det stor aktivitet med båter fra inn- og 
utland, og større gjennomstrømning av fremmede enn ellers på området. 
 
Sted for litt vill utfoldelse? Både mht. program og arkitektur? Klatring, dykking i 
siloer? Vi foreslår sterkere satsing på sjø- og båtliv, med god gjestehavn, 
utleiebåter og bryggetorg. Langveisfarede hører også hjemme her. Hotell? 
Trafikknutepunkt med båt og buss der lastestasjonen er i dag. 

 
 
Stedegen utvikling gir uante muligheter  
 
Slemmestad sentrum skal få ny mening og nytt innhold, men forhåpentlig bevare 
sin sjel. Tanken på å bygge videre på den industrielle karakteren er ikke lenger 
kontroversiell, men har vist seg som en fruktbar innfallsvinkel til byutvikling over 
hele den (post)industrialiserte verden.  
Men industrihistorie alene er ikke nok å bygge en stedegen utvikling på. Hvilke 
andre forutsetninger har Slemmestad som gir stedet særpreg og gjør det 
attraktivt i en større sammenheng?  
 
Hva er Slemmestad kjent for?  
I verden: geologiske forekomster.  

   
Kjedekorall fra Langøya, tegning av Hedvig Østern. Bilder fra Geologimuseets hjemmeside  
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Geologer og geologistudenter fra hele verden kommer til Slemmestad for å 
studere avsetninger i bergartene. ”Innenfor et ganske lite område finnes et rikt 
utvalg bergarter fra jordens urtid og oldtid, bl.a. med rike fossilforekomster. Fra 
siste istid er det også bevart løsmasser som er viktig for landskapsutforming og 
jordbruk i Røyken. Slemmestad er en del av Oslofeltet. Dette ble dannet i slutten 
av jordens oldtid, for ca. 280 millioner år siden. På denne tiden førte vulkansk 
aktivitet til jordskjelv, og det ble dannet store synkeforkastninger. På grunn av 
disse, er det bevart smeltebergarter og avsetningsbergarter som kalkstein, skifer 
og sandstein. I avsetningsbergartene finnes fossiler.” (Fra Geologimuseets hjemmeside) 

 
I Europa: geologi, sementindustri, havn. Sjøfolk som aldri har vært verken i Oslo 
eller Bergen, har gjerne vært en tur i Slemmestad med stein… 
 

 
 
I Norge: sement og arbeiderbevegelse, Norges største hindutempel i ”Folkets 
Hus”! Det tidligere samfunnshuset/ kinoen er transformert til hindutempel med 
kuppel i kobber.  
 
 

 
 
I regionen: industri, kunst, musikkliv, avslappet arbeiderkultur 
 

 
Fra Kunst rett Vest i Slambasseng I, høst 2007 
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Lokalt: Båtliv, kystkultur, kyststi, kunst og musikkliv, fellesskap, fellesfunksjoner  
 

 
Barneteater i Sekkefabrikken og Sjæltorsdag på Oddestranda 

 
 
 
Historiske forutsetninger møter framtidas behov 
Planene om funksjoner som kulturhus, bibliotek, sementmuseum, geologisenter, 
hotell, svømmehall, treningssenter, ungdomshus, kafeer og restauranter har 
opphav i disse forutsetningene og springer ut av et ønske om å videreutvikle 
Slemmestads posisjon både i verdenssammenheng og lokalt. 
 

Bilder fra nettsiden: http://www.castle-climbing.co.uk  

Geologisenter og hotell vil være med på å heve etterspørselen etter fasiliteter 
som lokalbefolkningen også kan nyte godt av. En klatrehall kan f.eks settes i 
sammenheng med både svømmehall og treningssenter, hotell- og 
konferansesenter, geologi- og sementmuseum, bibliotek og kafé, og vil være et 
godt supplement til fritidstilbudet for både barn, ungdom og voksne i 
Slemmestad. En slik attraksjon kan i seg selv trekke besøkende fra hele regionen 
og styrke hotell- og konferansesenters konkurransefortrinn, dersom den skiller 
seg ut som noe mer enn et vanlig fitnessenter. ”The Castle” i London er Syd-
Englands mest besøkte klatresenter, og holder til i en nedlagt pumpestasjon. Her 
finnes sjakter, store huler og piper som gjør det mulig å rappellere fra store 
høyder. I tilknytning til hovedrommet ligger også kafé som gjør senteret til et 
sted å være for å møte andre utover selve treningsøkten. 
 
Furillen er et postindustrielt designhotell på Gotland, transformert fra en gammel 
sementfabrikk. I fabrikken finner vi også et eget bakeri, og en av øyas mest 
populære restauranter.  
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Bilder fra nettsiden: http://furillen.nu 

 
Folkelig handlingsrom gir aktive møtesteder 
Ved å fokusere på et samvirke mellom de ulike funksjonene og ikke se dem som 
isolerte institusjoner, kan det oppstå nye spennende sammenhenger både romlig 
og sosialt. En målsetning er å oppnå gode møtesteder, ikke bare offentlige soner. 
Fungerer samvirket i sentrum, trenger vi ikke egne ungdomshus, aktivitetssentre 
for eldre osv. Alle som bruker fasilitetene får eierskap til dem, og de ulike 
gruppene vil ikke ødelegge hverandres domener - merkelig nok viser det seg at 
det er de samme kvalitetene barn, unge, voksne og eldre er opptatt av i 
lokalmiljøet. I boken In search of a New Public Domain, vektlegger Maarten Hajer 
og Arnold Reijndorp utvekslingen mellom forskjellige sosiale grupper. Også for 
hotellgjester og andre besøkende, vil bruk av lokale fasiliteter i et særpreget 
lokalmiljø gi det lille ekstra til opplevelsen. Man møter et sted, oppdager, deltar – 
og får et større personlig utbytte enn i en adskilt hotellverden. Utvekslingen 
mellom ulike grupper gir public domain en kvalitativ definisjon som overstiger 
hva vi vanligvis betrakter som offentlige rom.  

Selvstendig samhandling skaper fleksibilitet i prosessen 
Oppdeling i selvstendige funksjoner som virker sammen følger logikken i en 
fabrikks oppbygning. En selvstendiggjøring av de ulike sentrumsfunksjonene vil 
dessuten gjøre transformasjonsprosessen mer fleksibel. Utviklingen kan komme 
gradvis på flere utfyllende felt samtidig, og konsentreres ettersom mulighetene 
åpenbarer seg. Slik unngås dyre ubrukte fasiliteter som tomme aktivitetshus og 
øde kontorlandskap, og midlene kan heller brukes til å satse riktig på kort varsel 
– gode sjanser dukker gjerne opp når visjonene er klare og hjulene er i gang! En 
slik strategi gir også anledning til alltid å være i forkant når det gjelder 
arkitektur, miljø og tekniske løsninger; stedet kan brukes både til utforsking og 
utstilling. 

Natur og kultur blåser liv i sentrum 
Funksjoner som tåler, og kanskje har en fordel av forfallsestetikken, etablerer 
seg gjerne tidlig i prosessen. Utstillinger i Slambassenget, åpningen av kulturhus 
i Sekkefabrikken og kulturskolen i gamle Hotel Norge, har i løpet av kort tid 
endret sentrums omdømme, og synet på fabrikkområdet. Biblioteket i 
Slemmestad huser også sement- og geologimuseum, og puben i det tidligere 
suppekjøkkenet gir rom for et aktivt musikkmiljø. Disse tilbudene er attraksjoner 
i seg selv, og er ikke avhengige av at publikum tilfeldigvis går forbi og får lyst til 
å benytte seg av dem. Butikker og spisesteder har vanskeligere for å overleve i 
sentrum slik situasjonen er i dag. Rortunet senter har overtatt det meste av 
detaljhandelen, og sentrum ligger ikke langs hovedfartsåren Slemmestadveien. 
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Flere attraksjoner som trekker folk til sentrum bør etableres i denne fasen. 
Utbedring og sikring av rekreasjonsområdene langs sjøen, med bedre 
tilgjengelighet til gode badesteder og godt tilrettelagt gjestehavn kan lett komme 
i stand her! Lokaler som står tomme bør lånes ut som f.eks atelierer og 
øvingsrom for å skape aktivitet. En satsning på nærhet til natur, industri og 
individuelt uttrykk med fokus på kulturliv, sosiale aktiviteter og nisjebutikker vil 
oppheve konkurransen med Rortunet, og gi de to sentrene mulighet til å 
supplere hverandre og bidra til gjensidig økning i besøkstall.  

Kommunikasjon gjør sentrum sentralt! 
Sammenhengen mellom Sentrum og Rortunet kan styrkes gjennom flere 
planlagte grep: åpning av Boligveien for gjennomkjøring, gang- og sykkelvei 
langs Doktorbekken, rundkjøring i krysset Slemmestadveien/Vaterlandsveien og 
opparbeiding av Vaterlandsveien som ”bygate”. Disse ferdselsårene kan også 
understrekes av synsakser. Hva man ser av sentrum når man kjører på 
Slemmestadveien kan være avgjørende for om man velger å ta den lille 
avstikkeren. Vi foreslår: Siloer, Bjerkelunden, fjorden, Nesodden og kanskje 
noen mastetopper i havna? Fra Boligveien har vi i dag utsikt til sjøen og 
Nesodden over den lave Sekkefabrikken. Dette bidrar til en positiv fokus mot 
sentrumsområdet, og knytter området opp mot Rortunet tettere til Sentrum. 
Byggehøyden bør holdes nede i denne sektoren for å øke ”trekket” nedover fra 
dalen. 

Kontakten med nabostedene Vollen og Nærsnes, resten av kommunen og 
plasseringen mellom Oslo og Drammen kan utnyttes bedre. Det må være lett å 
komme både til og fra Slemmestad, på mange måter! En sammenhengende 
kyststi mellom Vollen og Nærsnes med enkel tilknytning til båt og buss, vil styrke 
sentrum som utfluktssted. Skal sentrum brukes av besøkende, barn, ungdom og 
eldre, er det essensielt med et godt utviklet kollektivtilbud både innad i 
kommunen og til de større byene. Kommunikasjonen innad i kommunen styrker 
også lokalt næringsliv generelt, og gjør det lettere å etablere og opprettholde 
mindre, publikumsrettede virksomheter. 

Skal Slemmestad bli et attraktivt sted for fremtidsrettet byutvikling i regional 
sammenheng, må det også legges vekt på nærheten til Oslo og Drammen. Den 
nåværende lastestasjonen for sementbiler foreslås som nytt kollektivknutepunkt. 
Lastestasjonen ligger innerst ved kaia, mellom bibliotek/museum og pilaren som 
står igjen etter kalksteinsbåndene. Stedet framstår i dag som en bakside, men 
beliggenheten mellom Sekkefabrikken og fabrikktomta kan bli den mest sentrale 
plassen i sentrum ved en transformasjon av området innerst i havna. Dette kan 
også etter hvert bli anløpssted for hurtigbåten. 

 

Konklusjon  

Vern eller transformasjon? 
Flere av lokalitetene vi har sett nærmere på, er også sefrak-registrerte. Dette 
gjelder blant annet Badet, Taxibua, Portvakta og Tangogårda. Disse bygningene 
er fullstendige og i god forfatning, og egner seg til varierende formål av mindre 
plasskrevende karakter. Bygningene har særpreg, egne navn og en plass i folks 
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bevissthet. De kan brukes som de er - til kafé, restaurant, mindre utstillinger, 
kontor, museum - og gi identitet til tilstøtende plasser og nybygg. Det største 
transformasjonspotensialet finner vi imidlertid på fabrikktomta. Her blir det rom 
for tyngre funksjoner som hotell, geologi- og sementmuseum, bibliotek, 
auditorier, scenerom, kunsthall, svømmehall og treningssenter. Dette er 
funksjoner som krever stor grad av tilpasning, og møtet med en eksisterende 
struktur blir spesielt interessant. Størst egenverdi vil vi tillegge Slambassengene. 
Industripantheon har eksepsjonelle romlige og lydmessige kvaliteter, og er en 
attraksjon selv uten innhold. Med en bymessig utvikling av sentrum, og bedrede 
muligheter for kollektivtransport til Oslo og Drammen, kan Slambassengene 
utvikles som kunsthall på internasjonalt nivå. Spar dette gullet til noen gjør krav 
på det (som gull)!  
I første omgang ser vi for oss en transformasjon av kaiområdet, med hotell, 
gjestehavn, geologisenter, dykking og klatring? Her ligger i dag lastestasjon, 
dypvannskai, kantine, kontorer og siloer. Bygningene er sammensatte strukturer 
med varierende standard og anvendelighet, og gode utgangspunkt for 
gjendiktning og fortsettelser! 

By eller forstad? 
Et aktivt og flerfunksjonelt sentrum med gode møtesteder og tilknytning til 
varierte turområder betyr som regel mer for valget av bosted enn utsikten fra 
eget stuevindu. Vår tids fokus på miljø og gjenbruk av ressurser gjør 
transformasjon og fellesløsninger til en selvfølgelig del av moderne fremtidsrettet 
byutvikling. Vi ønsker en større bevissthet rundt disse spørsmålene når 
Slemmestad skal utvikles videre.  

Skal dette være en konsentrert bykjerne, eller skal vi smøre forstaden utover 
mot Asker? Skal vi bygge by, eller er vi fornøyd med flere husrekker og 
tujahekker? I denne fasen har vi mulighet til å gjøre grep som tilrettelegger for 
konsentrasjon om sentrumsområdet og tung utnyttelse av fabrikktomta. Sett i 
sammenheng med store friarealer på Tåje/ Tåjeåsen og Odden/ Nesset 
(Bryggehaugen), og god kommunikasjon mot Oslo og Drammen, tåler området 
høy utnyttelse, også til boligformål. Skal det bli attraktivt for nye grupper å bo 
bymessig i Slemmestad, må det satses aktivt på natur- og rekreasjonsområder, 
levende kulturliv og offentlig transport. Kan Slemmestad bli en del av by- og 
boligutstillingen Future Built i aksen Oslo-Drammen?    
 
Vi ønsker oss et Slemmestad som i tråd med tidligere tiders industrivirksomhet 
ligger i forkant av utviklingen og våger å satse helhjertet på fremtiden - på egen 
identitet, egne krefter, og på fellesskapet. Et nytt tyngdepunkt i kommunen må 
være grønnest, nærmest og mest levende!  

 

Vedlegg 
 
Kart 1: navn i sentrum 
Kart 2: friluftsområder og synslinjer 
Kart 3: soner – lokalt - utadrettet 
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