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Bergsenga–Kopstad E 18, Vestfold

Åros bru Fv 35, Sogndalstrand, Rogaland

Storhaugtunnelen Fv 427, Rogaland

Drøbak, Akershus

Jessheim, Akershus

Ceciliebrua, Sør-Trøndelag

Lærdalstunnelen E 16, Sogn og Fjordane

Vestre innfartsåre, indre del, Hordaland

Leonardo da Vincis bru, Akershus

Vassum–Østfold grense E 6, Akershus

Svarthumle–Storebru Rv 5, Sogn og Fjordane

Prestegarden–Rotset, Rv 651, Møre og Romsdal

Otternes–Kolakaien E 16, Sogn og Fjordane

Fergeterminal, Tingevallkaia, Oslo
Oslovegen–Marienborg–RIT, Sør-Trøndelag
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Byggherrer: Statens vegvesen, Akershus vegkontor
Frogn kommune

Konsulenter: Snøhetta AS, Norconsult AS
Entreprenør: PEAB AS, T.E. Ruud (underentreprenør)
Byggeår: 1997
Juryen: Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, v/ juryleder

Kulturdepartementet     Birthe Marie Løveid
Norske arkitekters landsforbund v/ Finn Arne Solli
Norske landskapsarkitekters forening v/ Kirsti Slotsvik
Norske sivilingeniørers forening v/ Yngvar Ellingbø
Riksantikvaren v/ Mette Eggen
Vegdirektøren v/ Tore Ljunggren

Fagsekretariatet: Vegdirektoratet v/ Alf Støle
v/ Sunniva Schjetne

Eie–Tengs Rv 44, Rogaland



Prosjektet omfatter Storgata, Torggata, Lindtrupbakken og
torget i sentrum av Drøbak. Omfanget er ca 550 meter gate
med tilstøtende torg, park og gårdsrom.

Drøbak er en sjarmerende småby ved Oslofjorden. Stedet
har stolte tradisjoner helt tilbake til 1500-tallet. Gata og
torget er omgitt av verneverdig bebyggelse. Før
«oppprustningen» ble torget brukt til parkering, enkelte
steder manglet fortau og gata var nedslitt.

Gatene og torget ble totalt rehabilitert. Fortau ble etablert
der det manglet. Torget ble steinsatt og omgjort til en bilfri
plass og en liten park ved torget ble rehabilitert. Gatebredden
er 6 meter, men er tre steder redusert til 4,75 meter.
Kantsteinsparkeringen langs Storgata ble beholdt. Det er
ingen humper eller opphøyde gangfelt i gatene.Den
skrånende torgflaten er terrassert med tre trappetrinn i det
nederste hjørnet.

I kjørebanen er det brukt asfalt, mens det på fortau og
gangsoner ligger skiferheller (oppdalsskifer). På torget er
storgatestein brukt, mens kantstein, vannrenner med mer
er lagt med røykengranitt (rød).

Langs Storgata over torget er det plantet tyrkerhassel (Corylus
colurna). Det er anlagt blomsterbed langs husene, torget og
enkelte steder langs gata.Langs gatene er det gatelys på
master og i luftstrekk der husene er høye nok.  Master,
lysarmaturer og gateutstyr er svartlakkert og på torget er
det satt ut benker i tre og svart stål.Oppheng for skilt og
lysarmaturer er spesialdesignet. Det er benyttet redusert
størrelse for trafikkskilt.

Juryens uttalelse

Miljøgaten og torget i Drøbak er et modent anlegg med
høy kvalitet, der man har knyttet til seg de omliggende
bygninger og gater på en ryddig og vakker måte.
Et anlegg preget av nytenkning, med god forankring i
tradisjonen, der vi ser resultatet ikke bare av god planlegging
og prosjektering men også godt håndverk.
Gaten og torgets mange funksjoner er tatt vel vare på.
Prosjektet er kreativt og sikkert gjennomført på fotgjengeres
premisser.
Rehabiliteringen har tydelig virket inspirerende på
innbyggerne og ført til en generell oppussing av fasader og
hus i området.

Miljøgaten og torget i Drøbak er blitt et solid anlegg, stilig
og representativt uten å være prangende. Det er blitt et
godt anlegg å ferdes i for alle. I dette anlegget er det lykkes
å forene gode håndverkstradisjoner med en moderne,
funksjonell utforming på en forbilledlig måte.

  

UTDRAG FRA STATUTTENE
Vegdirektørens pris er opprettet og blir utdelt av
Vegdirektoratet ved vegdirektøren.

Prisen er en hederspris for anlegg med gode estetiske
kvaliteter tilpasset omgivelsene. Det kan være veger, gater,
broer, tunneler eller tilhørende anlegg og utstyr. Anlegget
må være en del av det offentlige vegnettet. Prisen kan
tildeles hele eller deler av et anlegg. Kvalifiserte objekter
må være utformet i forhold til sine omgivelser, og fungere
godt for sine formål med tanke på miljø, trafikksikkerhet,
fremkommelighet og teknologi.

Det aktuelle prisobjektet bør som hovedregel være
ferdigstilt de siste foregående 5 år.

Vegdirektørens pris består av en plakett med innskrift som
skal settes opp i forbindelse med anlegget og diplom til
prisvinner. I tillegg kan det knyttes et stipend til prisen.

Vegdirektørens pris kan ikke søkes. Vinneren utpekes av
en jury. Forslagsretten er åpen, men juryen kan også
innhente begrunnede forslag gjennom offentlige etater i
kommuner, fylker, staten og andre instanser. Prisen kan
tildeles kommunale tekniske etater, private bedrifter,
organisajoner, Vegvesenets vegkontorer, Vegdirektoratet,
andre offentlige etater og enkeltpersoner.

Prisen deles normalt ut hvert annet år. Sekretariatet eller
juryen kan bestemme at prisen ikke skal deles ut, hvis de
ikke finner noen forslag gode nok. Sekretariatet sørger for
at juryen blir oppnevnt og bestemmer når det skal være
utdeling. Juryen skal bestå av 6 ulike medlemmer hvorav
minst to skal være kvinner. Vegdirektøren, Norske
landskapsarkitekters Forening (NLA), Norske Arkitekters
Landsforbund (NAL), Norske Sivilingeniørers Forening
(NIF), Riksantikvaren og styret for utsmykkingsfondet for
offentlige bygg (Kulturdepartementet) oppnevner hver et
jurymedlem med personlige vararepresentanter.
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Lillestøm kollektivterminal, Akershus

Oslofjordforbindelsen Rv 23, Buskerud

Nordkjosbotn–Laksevatnbukt E 8, Troms

Tynset bru Rv 30, Hedmark

Ørmelen–Garpa Rv 757, Nord-Trøndelag

Holdeplass, Haakon den VIIs gate, Oslo

Jonsvannsvegen, Sør-Trøndelag

Sandvika, Akershus

Trekantsambandet, Hordaland
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MILJØGATE OG TORG I DRØBAK


