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FORORD
Plussbyen Slemmestad er et prosjekt som har som målsetting å skape en 
bærekraftig byutvikling i Slemmestad. Prosjektet er en fortsettelse av steds-
utviklingsprosjektet Slemmestad 2020, og hadde oppstart høsten 2016. 
Plussbyen Slemmestad har vært et bredt samarbeidsprosjekt hvor grunn-
eier, kommune, innbyggere og næringsliv har møttes og jobbet sammen for å 
finne gode løsninger for framtidens Slemmestad. Prosjektet har hatt fokus på 
kompetanseheving og å finne nye løsninger. 

ETHVERT STED ER FORSKJELLIG MED 
EGEN IDENTITET OG EGEN HISTORIE. 
Slemmestad har en sterk historie og egenidentitet. Prosjektet har tatt ut-
gangspunkt i dette, og lagt stor vekt på historie, geologi og kultur. 
Slemmestad er nært Oslo og Oslofjorden, og er et attraktivt sted å flytte til. 
Når Slemmestad skal bygges ut er det derfor viktig å finne løsninger som er 
bærekraftige på lang sikt, og som tar hensyn til stedets egen 
historie og identitet. 
Plussbyen Slemmestad har i de to årene prosjektet har virket gitt viktige 
impulser til stedsutviklingen i Slemmestad. Slemmestad sentrum står nå 
ovenfor en spennende periode med vedtatt sentrumsplan og 
oppstart av en vesentlig boligutbygging. 



BAKGRUNN
Slemmestad er et gammelt industristed hvor Norcems sementfabrikk 
ble lagt ned i 1989. 
Eiendomsmassen i sentrum har hatt forskjellige eiere inntil Slemmestad 
Brygge AS tok over i 2003. Slemmestad Brygge AS har jobbet med å utvikle 
robuste planer for utviklingen av Slemmestad i tett dialog med Røyken 
kommune. Kommunen er nå også en av fire eiere i selskapet. Samtidig med 
utviklingen av planer for Slemmestad sentrum har Slemmestad Brygge 
jobbet med å bygge opp en attraktiv utleieportefølje med fokus på leieta-
kere som bidrar til utviklingen av Slemmestad. Sammen med Papirbredden 
Innovasjon AS, Røyken kommune og andre partnere har Slemmestad Brygge 
AS initiert og driftet stedsutviklingsprosjektene ”Kreative Slemmestad” og 
”Gründerbyen Slemmestad”. 
Resultatet av denne utviklingen er at alle lokaler i Slemmestad Brygges eie er 
utleid, og at det har vært en økning fra ca. 20-30 i 2003 arbeidsplasser til ca. 
200 arbeidsplasser fra 1990 til 2018. 
Utviklingen i Slemmestad har vært basert på Husbankens områdeløft med en 
sterk satsing på kultur. Viktige elementer i denne satsingen har vært 
etablering av kulturskole i gamle hybelhus-lokaler, og Sekkefabrikken kultur-
hus i den gamle sekkefabrikken til Norcem. Det er også etablert bibliotek med 
eget cementmuseum og geologisenter i deler av de gamle fabrikklokalene. 
Slemmestad Brygge har tidligere gjennomført et eget områdeløft prosjekt 
med støtte fra Husbanken. Resultatene fra områdeløftprosjektet har vært 
vesentlige bidrag i til arbeidet med sentrumsplanen for Slemmestad, 
som nå er gjennomført.



BAKGRUNN FORTS.
Områdeløftprosjektet ble gjennomført som en parallellkonkurranse med tre 
arkitektteam som jobbet workshopbasert og åpent med problemstillinger
basert på Husbankens kvalitetskriterier: 
1. Energi og miljø
2. Arkitektonisk utforming/kvalitet 
3. Universell utforming

Team som har levert bidragene er: 
• Asplan Viak
• CF Møller/Dronninga Landskap
• DRMA/COBE

Bidragene kan leses her:
• Sluttrapport Asplan Viak
• Rapport workshop 14.05 Dronninga landskap
• Blågrønn struktur (C.F.Møller/Dronninga landskap)
• Masterplan
• Gjennoppdag Slemmestad: COBE/DRMA
• Sluttrapport Asplan Viak

Røyken kommune ved Asplan Viak CF 
Møller/Dronninga Landskap har utar-
beidet endelig områderegulering for 
Slemmestad. Områdereguleringen for 
Slemmestad kan leses her

For mer info om aktivitet og virksom-
heter i Slemmestad se www.slemme-
stad2020.no og Slemmestad.no.

http://slemmestad2020.no/images/pdf/Sluttrapport%20workshop_mai_2013_asplan_web.pdf
http://slemmestad2020.no/images/pdf/2013_05_14_Rapport_gruppe_RS_web.pdf
http://slemmestad2020.no/images/pdf/130514_rapport_Slemmestad_DL_CFM_web.pdf
http://slemmestad2020.no/images/pdf/20130419-MASTERPLAN%201-2000_MM_web.pdf
http://slemmestad2020.no/images/pdf/20130522_SLEMMESTAD_PRESENTASJON_DRMA_COBE_webread.pdf
http://slemmestad2020.no/images/pdf/Sluttrapport%20workshop_mai_2013_asplan_web.pdf
https://www.royken.kommune.no/plan-bygg-og-kart/planer/alle-areal--og-reguleringsplaner/omraderegulering-for-slemmestad---utsatt-iverksetting/
http://slemmestad2020.no/
http://slemmestad2020.no/
http://slemmestad.no/


MÅLSETTINGER
Ambisjonene for Plussbyen Slemmestad har vært store, og målsettingen har 
vært å lage Norges første plussby. For å realisere denne målsettingen har det 
vært arbeidet med å definere en plussby. Plussby seminar nr 2 hadde energi 
og miljø som tema, og diskuterte hva en plussby er for noe med utgangs-
punkt i arbeidet til SINTEF (ZEB/ZEN).  Se program og presentasjoner for 
Plussbyen #2. 

AKTIVITETER
Det har vært lagt stor vekt på å involvere samarbeidspartnere og beslutnings-
takere i å innhente kunnskap, la seg motivere og inspirere, og sammen utvikle 
ideer, prosjekter og løsninger som kan bidra til å realisere målsettingene for 
Plussbyen Slemmestad. 
Det har vært gjennomført en rekke aktiviteter og arrangement i arbeidet med 
Plussbyen Slemmestad. Nedenfor gis det en kort beskrivelse av de viktigste. 
Utfyllende informasjon og bilder, film etc ligger på www.slemmestad2020.no 

Inntrykk fra Plussbyen #1 arrangementet

http://www.slemmestad2020.no


WORKSHOPER MED PARTNERE
Arbeidet med Plussbyen Slemmestad startet med en workshop 
i november 2015.
ABB, Lindum, Energi1/Norgesnett, Brakar, Energima, Zero og Røyken kom-
mune ble invitert til en heldags workshop i Sekkefabrikken i Slemmestad. Alle 
ble utfordret til å komme med innspill på hvordan deres virksomhet kunne 
være med å realisere målsettingene for å etablere en plussby i Slemmestad. 
Den første workshopen ble fulgt opp med egne møter, samarbeid om pro-
sjekter og ny workshop etter at prosjektet Plussbyen Slemmestad var 
omsøkt og startet opp. 
ABB har bidratt gjennom hele prosjektperioden med dedikerte ressurser til 
prosjektet samtidig som de har stilt med spisskompetanse til 
de forskjellige temaene. 

STUDIETUR STOCKHOLM
For å samle erfaring og hente inspirasjon dro prosjektet med partnerne til 
Stockholm i februar 2016 for å se Hammarby Sjøstad, Norra Djurgårdsstaden 
og Folkhems leilighetsbygg i massivtre i Sundbyberg. 
ABB ga en full gjennomgang av sin teknologi og hvordan denne var benyttet 
i prosjektene i Norra Djurgårdsstaden. Også prosjekter i Malmø ble presentert 
på studieturen til Stockholm. Folkhems dedikerte satsing på å bygge kom-
mersielle leilighetsbygg i massivtre var en stor inspirasjon til videre utvikling 
for å nå CO2 målene, og fokuset på massivtre er fulgt opp i seminarrekken 
med blant annet Veidekkes erfaringer.Ordfører Eva Norén tester ut elsykkel for sykkelbiblioteket i Slemmestad



PLUSSBYEN #1
Plussbyen #1 ble arrangert den 9.11.16 og hadde fokus på transport. Det var ca 
70 interesserte publikummere med på seminaret. Transport er et viktig sted 
å sette fokus med tanke på å etablere en plussby, og fordi Slemmestad har 
både utfordringer og muligheter for å løse mobilitetsarbeidet bedre. 
Seminaret hadde stort fokus på kollektive og utslippsfrie løsninger. Spesielt 
har det vært rettet fokus mot mulighetene for å gjøre hurtigbåtforbindelsen 
til Vollen og Oslo elektrisk og utslippsfri. Dette arbeidet er fulgt opp gjennom 
eget prosjekt og anbud på utredninger der Røyken kommune samarbeider 
med de andre kommunene og fylkene rundt Oslofjorden. 
Samarbeidet med Brakar/Ruter har også vært viktig i arbeidet med kom-
muneplan og endelig regulering siden det er kapasitetsutfordringer på 
Slemmestadveien mot Asker og Oslo. Som en oppfølging av arbeidet med 
transportløsninger er det også lagd en egen mobilitetsplan for Slemmestad i 
samarbeid med Citytrike AS.

Framtidens 
transport-
losninger er 
utslippsfrie

Seminar i Sekkefabrikken, Slemmestad 

PLUSSBYEN 
SLEMMESTAD

9.november 2016

I

Program
12:00 - 13:00 - Lunsj
13:00 - 15-00 - Teknologi og løsninger
 • Ordfører Eva Norén Eriksen
  Røyken kommune
 • Rådmann Per Morstad
  Røyken kommune
 • ABB
 • Brødrene Aa/Leap Technologies
 • Ruter/Brakar
	 •	 Bilkollektivet
 • Greenspeed

15:00	-	15:30	-	Kaffe

15:30 - 17:00 - Grønnere og smartere lokalsamfunn.
 • NMBU/Vestlandsforsking
 • Asker kommune, samferdsels-
  ansvarlig Toril Skovli
	 •	 Hanne	Lisa	Matt,	Buskerud	Fylkes	
  kommune

I Røyken er det store ambisjoner om å 
skape  Plussbyen Slemmestad. Vi ønsker 
å lage et bysentrum som produserer mer 
energi	enn	det	forbruker,	og	som	legger	til	
rette	for	utstrakt	bruk	av	smarte	løsninger.	
I Plussbyen Slemmestad tenker vi helhet-

lig, og transport er en sentral del av 
regnestykket.

Bli med og skap Norges 
forste plussby i Slemmestad!

mer info: www.slemmestad2020.no

I

Påmelding
Seminaret	er	gratis,	men	vi	ønsker	

påmelding	til	arvev@pinn.no	pga	lunsj

ABB • Greenspeed • Bilkollektivet • Ruter/Brakar • Royken kommune, Asker kommune og Buskerud Fylkeskommune



Bli med 
og skap 

Norges forste 
plussby i 

Slemmestad!

12:00-17:00 i Sekkefabrikken, Slemmestad 

PLUSSBYEN#2 
SLEMMESTAD

31.august.2017

Hvordan skal vi bygge i 
Plussbyen Slemmestad 

og hvilke energiløsninger 
skal velges og hvordan kan 
smart teknologi gjøre livet 

enklere ? 

I Røyken er det store ambisjoner 
om å skape  Plussbyen Slemmestad. 
Vi ønsker å lage et bysentrum som 
produserer mer energi enn det for-
bruker, og som legger til rette for 
utstrakt bruk av smarte løsninger.

Seminaret er gratis, 
men pga. lunsjbestilling ønsker vi  

påmelding til  arvev@pinn.no

 Program for dagen

 12:00 - Kortreist Slemmestadlunsj 
 13:00 - 
  • Elisabeth Holter-Schøyen ønsker velkommen
 • Kan vi bygge oss ut av klimakrisen ?
 • Hva er en plussby?  Marianne Kjendseth   
    Wiik, ZEB/ZEN/SINTEF
 • Futurebuilt, erfaringene så langt, Birgit Rusten
 
 Byggematerialer 
 • Erfaringer med å bygge i massivtre. Håvard
     Kirkebøen, Veidekke
 • Bærekraftig betong. Nina Borvik, programleder  
    Betongløftet

 Mingling og kaffe – 30 min

 Smarte løsninger energi og forbruk
 • Food2Waste2Food, Ketil Stoknes, Lindum
 • Smart styring gir fordeler, ABB
 • Energiplan for Slemmestad, Andreas Borgen,
     Energima
 
    Flere innledere kommer
            mer informasjon: www.slemmestad2020.no

I

Røyken kommune - ZEB/ZEN/SINTEF - Futurebuilt - Veidekke - Betongløftet - Lindum - Energima -ABB - m.fl

PLUSSBYEN #2
Plussyen #2 seminaret hadde fokus på hvordan vi bygger Plussbyen Slem-
mestad og hvilke energiløsninger som skal velges. Slemmestad er bygd på 
sementindustri, og seminaret hadde derfor et spesielt fokus på innovasjon 
innenfor sement og betongindustrien i forhold til CO2 reduksjon. I tillegg 
fokuserte seminaret på mulighetene med massivtre med gjennomgang av 
Veidekkes siste boligprosjekter med bruk av massivtre i Drammen og Trond-
heim. For å knytte satsingen tettere til Foui miljøene var både SINTEF og 
Futurebuilt tilstede med innledninger. Samarbeidet med Futurebuilt  følges 
opp gjennom Røyken kommune nå som Røyken blir en del av nye Asker, og 
dermed part i Futurebuilt samarbeidet. Det var i overkant av 60 deltakere 
med på seminaret som i likhet med Plussbyen #1 ble avholdt i Sekkefabrikken. 



PLUSSBYEN #3
Plussbyen #3 ble arrangert den 6.2.18 og hadde ”Den sosiale byen” som tema. 
Gjennom arbeidet med plussbykonseptet har det blitt klarere og klarere at 
det sosiale og hvordan mennesker lever sammen i byer og steder må inklu-
deres i plussbybegrepet. Sammenhengene mellom den bygde byen og den 
opplevde byen er viktige, og erfaringer som er gjort i forhold til møteplasser, 
delingsmodeller og ulike former for bærekraft ble belyst på seminaret. Pluss-
byen #3 hadde ca 70 deltakere. Se video fra seminaret. 

https://www.youtube.com/watch?v=D7rI3nom-nk&t=743s


SOLCELLEMØTE MED OTOVO
Som et ledd i å bidra til økt bevissthet rundt bærekraft for hele Slemmestad-
samfunnet – ikke bare sentrum har prosjektet arrangert folkemøte om solcel-
ler i samarbeid med Otovo. Solcellemøtet ble arrangert den 22.3. 17 
og hadde godt besøk. 

SYKKELSATSING
Røyken kommune har satset på sykkel gjennom å sette av investeringsmid-
ler i eget budsjett til sykkelveibygging  og gjennom å inngå egen ”Sykkel-
bygd-avtale” med Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune. Sykkel-
strategien som er utarbeidet sammen med avtalen kan du lese her. I arbeidet 
med Plussbyen Slemmestad er sykkel et viktig element, og det er etablert 
egen ordning med lånesykler i Slemmestad i samarbeid med det lokale næ-
ringslivet. Med støtte fra KMD har Røyken kommune søkt og fått midler til to 
åpne sykkelparkeringer og eget sykkelhotell med lademuligheter for elsykler 
for pendlere med Slemmestadbåten. Det er i tillegg etablert ordning med 
elsykkelbibliotek sammen med Slemmestads eget sykkelverksted. For å vise 
at i Slemmestad skal det være tilgjengelig og lett å sykle og å ha sykkel har 
sykkelservice-bedriften Prosykkel service fått etablere seg i attraktive lokaler 
ved vannkanten i sentrum. Se: https://www.facebook.com/prosykkelservice/Fra folkemøte om solceller

https://www.royken.kommune.no/contentassets/c5910044017c4c0aa160c3095fb9d0cc/sykkelstrategi.-sykkelstrategien.pdf
https://www.facebook.com/prosykkelservice/


ENERGIPLAN FOR SLEMMESTAD
Innhenting av kunnskap er den største satsingen i Plussbyen Slemmestad. 
Etter workshopene og diskusjonene rundt hva en plussby er , har vi lagt til 
grunn for videre arbeid at Plussbyen Slemmestad må være nøytral eller bedre 
i forhold til CO2 regnskapet. Det vil si at området som utvikles i tråd med 
områdereguleringen for Slemmestad sentrum - Vaterland  skal produsere like 
mye eller mer energi enn det som forbrukes.
Se Marianne Kjendseth Wiiks presentasjon her

 
Det er derfor sentralt i planleggingen av nye Slemmestad at det er gjort 
grundige analyser og beregninger av energibehovet, og hvordan energien 
kan produseres. 
For å ha grundig underlag for valg av framtidige energiløsninger har 
Energima AS utarbeidet en egen energiplan for Plussbyen Slemmestad. 
Presentasjonen av energiplanen for Slemmestad kan leses her

HVA	KAN	EN	PLUSSBY/
LAVUTSLIPPSBY	VÆRE?	
Marianne	Kjendseth	Wiik	 	 	marianne.wiik@sintef.no		

Slemmestad,	31.08.2017	

http://www.slemmestad2020.no/images/pdf/plussbyen/ZEBSINTEF_hva%20kan%20en%20plussby%20v%C3%A6re_21.08.17.pdf
http://www.slemmestad2020.no/images/pdf/plussbyen/Presentasjon_energiplan_Energima_Slemmestad%20brygge_31.8.2017_rev1.pdf


INFORMASJON – FB -
NETTSIDE – FOLKEMØTER - 
Det har vært lagt stor vekt på å informere og involvere innbyggere og andre 
interesserte i arbeidet med Plussbyen Slemmestad. Alle workshoper har der-
for vært åpne for alle. Det har vært arrangert flere åpne møter i forbindelse 
med områdereguleringen for Slemmestad, og det er publisert mye på www.
slemmestad2020.no og på Facebooksiden til Slemmestad2020. Det er lagt 
vekt på å delta på seminarer og konferanser om by- og stedsutvikling for å 
lære og for å diskutere. Støtten fra Husbanken til å utvikle Plussbyen 
Slemmestad har vært et viktig tilskudd til dette – også fordi det har gitt 
tilgang på et viktig faglig nettverk. 

PARTNERE
Følgende partnere har vært en del av arbeidet med Plussbyen Slemmestad:
ABB, Lindum, Energima, Energi1/Norgesnett, Brakar, Papirbredden Innova-
sjon, Buskerud Fylkeskommune, Røyken kommune. Det er i tillegg en rekke 
samarbeidspartnere som har vært involvert i workshops og arrangement 
knyttet til Plussbyen. 

http://www.slemmestad2020.no
http://www.slemmestad2020.no
https://www.facebook.com/Slemmestad2020/


RESULTATER OG VIDERE ARBEID
Det er en rekke konkrete resultater fra prosjektet Plussbyen Slemmestad. Det 
viktigste er at det er vedtatt en ambisiøs reguleringsplan, og at det er 
etablert et forpliktende samarbeid for å realisere utviklingen av Slemmestad. 
Det er avgjørende for prosjektet at det har vært et tett samarbeid med ut-
bygger, næringsliv, kunnskapsmiljøer og det offentlige. Det er etter vår 
mening helt avgjørende at utbyggere og næringene som skal levere 
løsningene som inngår et forpliktende samarbeid for å utvikle framtidens 
tettsteder og byer. 

Sammen med reguleringsplanen for Slemmestad er det utarbeidet egen 
energiplan, mobilitetsplan og lysplan for Slemmestad. Arbeidet med disse vil 
bli tatt med inn i detaljreguleringen og byggeprosess og realisering av Pluss-
byen Slemmestad. Vi mener også at den siste av de tre workshopene Pluss-
byen#3 peker framover for hvordan innbyggerne skal leve sammen i 
Plussbyen, og hvordan vi i planleggingsfasen kan legges best til rette for å 
involvere nåværende og framtidige innbyggere i å finne de beste løsningene. 

Plussbyen Slemmestad, 1.3.18

Øystein Hærem                                      
Daglig leder Slemmestad Brygge AS                                                                              
  

Arve Vannebo                                        
prosjektleder


