
Rapport til Slemmestad - 
DRMA

1.0 INNLEDNING

Dette dokumentet har til hensikt å presentere et forslag til stedsutviklingsstrategi for Slemmestad, utarbeidet 
på bakgrunn av research, befaring, workshops med relevante interresenter, fagpersoner og brukere. 

En stedsutviklingsstrategi er en udefinert størrelse, en sentral idé, en handling eller samling handlinger som 
skal kunne være til nytte i en positiv videre planprosess. Dette dokumentet søker å forklare gjennom tekst og 
skjematisk illustrere på kart, et slikt hovedvirkemiddel for positiv utvikling av Slemmestad.

2.0 SAMMENDRAG

Blant Slemmestads problemer er manglende kontakt mellom området ved Rortunet og gamle Slemmestad 
sentrum (Havna/Vaterland), stagnasjon i sistnevnte og en tildels tilfeldig utvikling i førstnevnte. 

Forslaget til stedsutviklingsstrategi for Slemmemstad presentert i dette dokumentet, innebærer å utvide pers-
pektivet fra kun sentrumsutvikling av gamle Slemmestad sentrum, til også å omfatte to andre fokusområder, 
området ved Rortunet som det ene, og området ved kryssene Slemmestadveien/Eternitveien, Slemmestad-
veien/Rustadveien og Slemmestadveien/Vaterlandsveien som det tredje, heretter kalt Nyporten.

Ved å ta inn disse to andre fokusområdene i et ytre sentrum, og gi alle tre hvert sitt særpreg, synes gamle 
Slemmestad sentrums essens bedre. Inntil videre har vi følgende tre stikkord på fokusområdenes særpreg: 
Følelser, Fornuft og Funksjonlitet (se pkt 5.0). Mens Gamle sentrum er Følelser og Nyporten kan tuftes på 
Fornuft, syder området ved Rortunet av Funksjonalitet. 

Kontrastene mellom de ulike fokusområdene forsterker hver enkelt. Stagnasjonen i gamle sentrum kan erst-
attes med aktivitet, dersom aktivitet andre mer umiddelbart tilgjenglige steder knyttes sammen med aktivitet 
i sentrum. Ved å slippe til utvikling på alle tre områdene, av ulik art, motiveres investeringsvilje og utvikling 
også i det fokusområdet som står "svakest" alene. 

Som besøkende er det en utydelighet over Slemmestad, spesielt merkbar ved ankomst. "Er vi her?", "Er vi 
i sentrum nå?", "Skulle vi svingt av?", "Tror vi er ute av Slemmestad igjen, gitt". Fordi disse tre fokusom-
rådene også er å betrakte som tre ulike adkomstpunkter til tettstedet, kaller vi de for de tre portene til Slem-
mestad.
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3.0 BAKGRUNN - PROSESSEN

Den konkrete prosessen som ligger til grunn for forslaget til stedsutviklingsstrategi for Slemmestad pre-
sentert i denne rapporten, ble innledet i april 2010. Imidlertid har det vært gjort arbeid i mange omganger i 
forbindelse med ønsket om utvikling av Slemmestad, fra mange ulike hold. Gjennomgang av tidligere utførte 
forprosjekter, konkurransebidrag, konseptforslag og studier har vært en del av det innledende arbeidet i vår 
prosess. I tillegg er det blitt gjennomført folkeseminar. Interesseorganisasjoner er blitt invitert, det er gjort 
gjennomgang av relevante trendrapporter fra ulike kilder (NHO, LO m.fl) og hensyntatt demografiske progno-
ser fra Statistisk Sentralbyrå. 

Eksempelvis forteller SSB at forsørgerbyrden på den arbeidsaktive delen av yrkesstokken vil øke betydelig 
etter 2015, grunnet en stadig eldre befolkning. Arbeidsinnvandring for å dekke behovet i helsesektoren, er 
uunngåelig. Alt fra klima-avgifter og oljepriser til kulturtilbud og skolepolitikk fører til at folk i større grad 
bor i byer. Dette er avgjort tydelige trender, men utviklingen avhenger av hvordan samfunnet reagerer på 
disse trendene. Følges de, eller oppstår en motreaksjon? 

Den 28.10 ble det gjennomført workshop i Røyken kommunes lokaler fra 09:30 til 15:00, ledet av DRMA ved 
Petter Grimm og Arild Tjomsland, på oppdrag av Dagny Marie Bakke. Det ble jobbet innledningsvis med ren 
ideutvikling i grupper, hvorpå gruppene fikk kommentere hverandres produksjon. Deretter ble alle forslagene 
diskutert og gruppert i plenum. Dagen ble avsluttet med en idemyldring rundt kriterier som bør ligge til grunn 
for valg og vurdering av forslag til stedsutviklingsstrategi i den videre prosessen (se vedlegg). 

Etter å ha gått igjennom materiale fra denne workshopseansen, er det vår oppfatning at det eksisterer en sterk 
felles fornemmelse av hva et fremtidig Slemmestad kan og bør være, og hvilken rolle det gamle sentrum bør 
spille i en slik utvikling. Men stridigheter kommer til syne, når temaet glir over fra hva Slemmestad skal bli, 
til hvordan dette kan oppnås, og i hvilken rekkefølge. Der det oppstår uenighet, om noe, er på temaet priori-
tering og rekkefølge. Det er derfor vår konklusjon, at en stedsutviklingsstrategi  må bidra til å gjøre utvikling 
mulig, ikke bare sette rammer for hvilken utvikling man vil ha. Det må være et motiverende grep, ikke et 
begrensende grep.

En vellykket stedsutviklingsstrategi vil her være “noe” som fungerer som virkemiddel til å igangsette en pros-
ess som tilsynelatende har stanget en stund, heller enn et absolutt mål, en salgbar gimmick eller i verste fall en 
teoretisk tvangstrøye.
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4.0  STEDSUTVIKLINGSSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHENG 

Det finnes ingen standardprosedyre for utforming av overordnet strategi, ei heller noe presis formulering av 
hva et steds strategi skal inneholde. Men et grep i denne sammenheng, kan ses på som en hovedidé som kan 
fasilitere andre prosesser, der det øvre målet er en positiv utvikling av Slemmestad. Andre tiltak med samme 
mål som kan sidestilles med stedsutviklingsstrategi, men med helt ulik form, er eksempelvis omdømmekam-
panjer. Vist skjematisk, ser vi at et stedsutviklingsstrategi rommer ulike mer konkrete strategier:

En stedsutviklingsstrategi skal anvendes for å få til en gjennomtenkt utvikling, et verktøy for en videre plan. 
Folket, utbyggere og kommune skal kunne spille på lag i arbeidet med å forbedre sitt sted, dermed oppstår 
synergier. For kommunen vil en stedsutviklingsstrategi kunne være en rettesnor for argumentasjon i saksbe-
handling, et holdepunkt i arbeidet med å gi tillatelser til ulik virksomhet og en visjon å samle aktører rundt 
hva angår utvkling av offentlige institusjoner og det offentlige rom.

5.0 HOVEDGREP: TRE PORTER (FOKUSOMRÅDER)            
 
 5.1 Funksjon, fornuft og følelser
       
Norge står overfor en demografisk utfordring fremover i tid. Vår befolkning vil få en stadig høyere gjennom-
snittsalder fremover, mange av disse nye eldre ønsker en mer aktiv alderdom. Alle aldersgrupper søker seg til 
byene. Slemmestad vil høyst sannsynlig trekke til seg både en stor andel av denne nye gruppen ressurssterke 
eldre, og et snitt av øvrige aldersgrupper. Vi tror på en rivende utvikling i Slemmestad. Vi tror på at det er 
udiskutable kvaliteter her, som vil være etterspurt i nær fremtid. 

For å imøtekomme en slik utvikling, mener vi Slemmestad må ha en plan for fremtiden som tar høyde for 
mye nytt. Mer liv i gamle Slemmestad sentrum, og bedre knytning opp til Rortunet, er viktig. Dette må imi-
dlertid ses på som deler av en større helhet, dersom Slemmestad skal kunne utnytte sitt potensiale.  

Det er et ønske å få til utvikling i gamle sentrum, samtidig er dette et område med store privateid arealer med 
stort utviklingspotensiale . Det er viktig å være bevisst dette for å oppnå utvikling. Utvikling i gamle sen-
trum, er avhengig av å gi muligheter andre steder også. En gjennomtenkt infrastruktur og tilrettelagte arealer 
for nybygging av én sort i “Nyporten” kan være et virkemiddel til å få fortgang i prosessen med flytting av 
Norcem, og dermed slippe til investeringslyst.
Utbyggingsmuligheter på andre arealer kan også vurderes knyttet opp til “plikter” i gamle sentrum. 

Vi ser Nyporten som en moderne “havn” der den skuer mot Asker og Oslo, mens Gamle sentrum og dens 
faktiske tilgang til fjorden er sjelen til Slemmestad. Rortunet , på sin side, har folkeanleggene
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dagligvarehandel, idrett og skole. Vi velger derfor å rendyrke de kvaliteter som allerede er å finne, i Gamle 
Sentrum og disse “andre stedene”, i porter, med tilhørende stikkordgrupper. 

Portene er forskjellige, kvalitetene er ulike og bør forsterkes. Gamle Slemmestad sentrum rommer følelser, 
historie, kultur, fritid, utsikt, innsikt. Området rundt Rortunet har funksjoner som sørger for at du som be-
boer dekker dine mest nødvendige behov. Vårt forslag til utnyttelse av “Nyporten”, handler om å tilrettelegge 
for fornuften, jobben, pendlingen, transporten og parkeringen.

 

5.2 Ulik utbyggingsform

Den praktiske oversettingen av stikkord som fornuft, følelser og funksjonalitet handler om hvilket program 
hvert område gis. 

I tilfellet gamle sentrum, der det handler om sjel, gjelder det å tilrettelegge for en miks av ulike boformer og 
næringslivsmuligheter, samt fortrinnsvis plassere kultur og historiskeinitiativ der. Mylder, variasjon og min-
dre skala enn de øvrige portene, blir viktige stikkord.

Allerede er området rundt Rortunet preget av offentlig institusjoner, med barneskole, ungdomsskole og idrett-
sanlegg innenfor en meget effektiv radius. Dagligvarehandel er en like uunngåelig funksjon i livet, kjøpesent-
er et like offentlig anlegg som de øvrige nevnte funksjoner, i alt annet enn eierstruktur. Tiltak og funksjoner 
som dekker befolkningens behov på en praktisk måte, uansett om de er offentlig eller private initiativ, bør 
samles her. 

Med fokus på næring, og med blankere ark enn i gamle sentrum, ligger det til rette for en noe mer homogen 
utbyggingsform på Nyporten. Kontorbygg og eventuell annen større næringsdrift kan plasseres her. Fokuset 
på fornuft sørger imidlertid for at planer for et effektivt kollektivknutepunk, med pendlerparkering og andre 
tilhørende tjenester, må være til stede før utbygging. 
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6.0 UNDERSTRATEGIER
 
  6.1 Indre og ytre sentrum
 

Som del av denne utvidelsen av perspektivet, anser vi Slemmestad for å ha et indre og et ytre sentrum. Gamle 
sentrum/Vaterland/havna er Slemmestads historiske sentrum slik vi kjenner det fra byer på kontinentet (cen-
tro storico), mens de to andre portene danner ytterpunktene i et ytre sentrum.  

Innenfor det indre sentrum gjelder noen regler, eksempelvis at bil, sykkel og gående deler på veibanen 
(Shared Space). I tillegg bør eksempelvis oppvarmede fortau regnes på. Besparelse på måking/co2 utslipp 
og attraktivitet for alle som ønsker å gå (uten is) eller sykle hele året. Innenfor ytre sentrum kan andre regler 
gjeld.

 6.2 Turbyen Slemmestad
  
  6.2.1 Det gamle sentrum er hjertet i turbyen 

        
       

Topografien til Slemmestad muliggjør en turvennlighet unik i norsk sammenheng, der industrihistorie, 
shopping, geologi, skog og fjord kan oppleves med få minutters mellomrom. Dette vil kunne være et av de 
virkelig store salgsargumentene for Slemmestad i fremtiden, dersom turveier koordineres, fremelskes, knyttes 
sammen i et paraktisk nettverk, og promoteres.

Mange tettsteder har fine turarealer rundt seg, de færreste har muligheten til å ta fine turer også midt i sen-
trum. Det har Slemmestad, med sine åser på hver side, industrihistorie og havn.

Men alle trenger pauser i turene sine. Dette bør gamle sentrum etterstrebe å være, den viktigste stoppestas-
jon på turer. Det er her venner og kjente tar den faste kaffe og kake-pausen på en travel lørdag. Det er her du 
møter kjente med hunden på søndag, uansett hvor i Slemestad de bor. 
 
Et viktig knutepunkt på sykkel og gå til jobb/parkering.

Indre og ytre sentrum

Turbyen

14.12.2010



 
  
  

  6.2.2 Universell utforming - tørrskodd tur hele året, uansett fysisk form? 

Oppvarmede fortau, overbygging, byggeprosjekter på industritomta som en anledning til å bygge turvei-trinn 
(og evt. heis) opp til toppen av åskammen, og dermed gjøre fjordutsikten tilgjengelig for alle aldersgrupper. 
Kjøpesenter og gammelt sentrum

  
  6.2.3 Distribuerte opplevelser 
                                    
 

Tenke turnettverk, tenke distribusjon av opplevelser, oppmuntre til å bevege seg rundt. Klatrevegg på si-
loene? Akvarium?

  6.2.4 Utsiktsplassene

Åskammen som ligger ytterst, og den som deler dalen og industritomta gir fantastiske anledninger til å dra 
opp de store visjonene. Åskammene lar turgåerne skue opp og ut!
  
  6.2.5 Bøbekken 

  

       
                           
Bøbekken tilbyr ro, en anledning til å se inn og ned på detaljene. En anledning til å lytte til fuglekvitter! 
Fortetting langs Bøbekken der det er mulig, gjerne etterstrebe studioleiligheter, kunsthåndverk
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  6.2.6 Geokorridoren 

                                 

Tradisjon og merkevare for Slemmestad, er geologi. Geologikorridoren kan knyttes opp mot turnettverket. 
Å gå langs korridoren gir tilbyr fokus på geologi. Hakk selv! Å krysse korridoren på tvers, som en av mange 
ulike krysninger, tilbyr et innslag av geologi som ett tema av mange.

 6.3 Bil i Slemmestad
  
   6.3.2  Parkering

Geokorridoren - hakk løs!
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 	 6.3.3	Avklart	veikryss	og	trafikksituasjon	ved	Rortunet.
 
Området ved Rortunet består av tre kryss og et tildels “unaturlig” kjøremønster i forhold til naturforholdene. 
Veier, kryss og parkering skal være tilpasset lørdagshandling, besøke på institusjoner, skole etc. 
                 
                            

  

  

  

	 	 6.3.4	”Nyporten”	og	tungtrafikkløsning

Parkering er her pendlerparkering, kontorparkering tilhørende bygg der, el-bil opplading, bildeling?
Det er i denne porten at en løsning med tungtrafikktilgang til Norcem må utarbeides. Å beholde den bakerste 
veien, er en mulighet. Med turbroer over 
 

	 	 6.3.5	Kollektivtrafikk

Slemmestadveien

Kollektivflyt

buss til Oslo

buss til Drammen

til tog

båt
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  6.3.6	Trafikk	på	havna

  

  6.3.1 Rutenettet binder sammen Vaterland og Indsutritomta     
 

                       
                 

Infrastrukturelt særpreg på de tre fokusområdene. 

Vi ser for oss muligheten for å rendyrke særpreget til et gammelt sentrum ved å etablere - eller forsterke - det 
eksisterende rutenettet av veier i gamle sentrum, forsterkes og trekkes opp og inn i industritomta. Slik bindes 
denne sammen med det gamle sentrum. 

Shared space i gateplan. Rutenett understøtter siktlinjer på tvers.

Videre kan man tenke seg p-hus under boligkomplekser på industritomta,    

Tilbake til sentrum!

Kvartalstruktur Lamellstruktur 
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 6.4 Vekst i Slemmestad
   

  
	 	 6.4.1	Amfi	mellom	Vaterland	og	Industritomta	illustreres	med	kart	&	re	 	
          feransebilder

              

             
Åskammene danner et naturlig amfi inn mot havnebassenget og det gamle sentrum. Det vil være fullt mulig 
(og kanskje ønskelig) med et signalbygg, men normen for byggehøyder og liknende, bør underbygge denne 
følelsen av amfi. Nybygging oppover på industritomta bør således være høyest på den bakre delen av tomta, 
for å understøtte amfifølelsen. I samme tankegang kan det være en idé å bygge et fokuspunkt for amfiet. En 
paviljong eller scene for utekonserter i vannkanten, vendt inn mot Slemmestad, vil kunne være midtpunktet i 
et slik tenkt amfi. 

  6.4.2 Rortunet. Flatt, ikke stenge siktlinje

Folkeanlegg, fullt mulig med et signalbygg - men normen bør være lavt, og fortrinnsvis ikke forstyrre den 
visuelle oppfatningen av dalen som leder mot havna. 

  6.4.3 Nyporten. Velkommende utforming, tillate høyt

Byggehøyder, homogent, kasser. Gi arealer som er relativt små, oppmuntre til flere etasjer og utnyttelse av 
kvm. Skape inntrykk av at du har kommet til et sted.
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Sentrums topologi - amfi? Sentrums topologi - vegg?
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  6.4.4 Private interesser 

   

  6.4.5 Offentlige fokus

   
  

  

  6.4.6 Samarbeid i sentrum

Slemmestad brygge, 23daaNORCEMs flytteplan, 38daa

Tunnel?

DNBNOR-bananen, 290daa

Offentlig invisteringer og trykk!

Skolen i sentrum
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 6.5 Vern om natur og kultur
  
	 	 6.5.1	Fem	grønne	fingre	

                            

Grøntarealer er viktig i turbyen, grøntarealer i byen, som aléer, som parker som Central Park i NY. Muliggjør 
turer innover fingrene, preget av naturen over tid, eller turer på tvers, preget av variasjon. Spiller sammen 
med rutenettverk i sentrum og industritomta, og kryssing av Brubekken.                  
                        
                                                                
  6.5.2 Verneverdighet

Som del av opplevelsen, som del av sjelen, viktig å bevare spor etter historie, spor etter fortid, - gjerne være 
kreativ i bevaringen. 

   
 
 6.6 Miljø og klima Avventer rapport

Tvihold på de grønne fingre!

Viktige siktlinjer/akser

Oslo

Hundremeterskogene
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7.0 AVSLUTNING - VIDERE PROSESSEN - 

 

 7.1 Politisk behandling

En stedsutviklingsstrategi som taktisk virkemiddel, at det vil være lettere å få til en ønsket utvikling av sen-
trum, bedre kontakt mellom det to punktene, og ha en strategi som kan føre til en sammenheng videre.

Si til næringskreftene: “Ja, vi vil la dere bygge dyre eneboliger, og effektive næringsbygg, og butikker, og 
moderne boliger med fjordutsikt! Vi ønsker utvikling, vi ønsker utbygging! Sett igang, det ene passer der, det 
andre der og det tredje der! Vi  ønsker at dere skal tjene penger innenfor byens rammer! “

 7.1 Noe å starte med

 

 

 
 

 7.2 Forslag: Din tur!

En kampanje med navnet Din tur! der befolkningen i Slemmestad inviteres til å delta, slik at man samler 
mange ulike menneskers oppfatning av gode punkter i Slemmestad, fra ornitologer til skatere, i et og samme 
mega-turkart, gjerne utformet på samme måte som metrokartet i London.
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