
Bynært friluftsliv Drammen 



Hamborgstømskogen (kjøpt av Drammen kommune 1870)



Naturbania 2011

Utvikle urbane 
kvaliteter og 
nærhet til 
marka



“Drammen skal bruke det bynære friluftslivet som 
virkemiddel i byplanleggingen”

Visjon for prosjektet Bynært friluftsliv i Drammen



Fra tidlig prosjektplan: 
Store ambisjoner, 
ulike prosjektspor, 
plattform for 
samarbeid og 
kunnskapsutvikling 

fleksibilitet til å kople 
prosjekter og 
prosesser og utnytte 
muligheter som dukker 
opp underveis



Prosjektspor

A – Planlegging 
B – Rekruttering  
C – Strakstiltak 



2012
– oppstart 
Bynært friluftsliv

2012 -
Bystrategi 

2013 2013 
– oppstart rullering 
Kommuneplanens 
arealdel

2014 2014

Prosess

2015
– endelig vedtak 
Kommuneplanens 
arealdel

2015
– bynært friluftsliv
etablert som et 
virkemiddel i planleggingen
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Bystrategi 
Drammen 2036 – større, smartere og sunnere 

Folkehelse!

Fysisk 
aktivitet!



2015 – endelig vedtak Kommuneplanens arealdel

Grøntstrategisk
temakart 
- Krav til videre 
planprosesser



Planens hensikt

 Sikring og videreføring av ”markagrensa”

 Sikring og videreutvikling av byens kvaliteter: 
 Grønnstruktur
 Parker
 Møteplasser
 Byrom / Torg
 Turveiforbindelser og gang- og 

sykkelforbindelser 



Nye tverrforbindelser 
mellom marka og 
elveparken/strandsonen



Videreføring av elvepark
oppover elva  og utover 
langs fjorden



Supplere bydelene 
med aktivitets- og 
rekreasjonsarenaer

Kopling skole –
idrett - turveisystem



Systemet kobler seg 
sammen med 
eksisterende strukturer 
i byggesonen – nettet av 
turveier og opplevelses-
og aktivitetsarenaer

Det henger sammen! 

Kommuneplanens grøntstrategi: 
•Plan for utvikling av 
aktivitetsarenaer innenfor 
byggesonen
•Plan for utvkling av nye 
rekreasjonsforbindelser

Bynært friluftslivs tverrforbindelser

Nye bynære turmål



Rekruttering
• Aktiv i friluft
• Aktivitetsdager
• Ung leder
• Skolesatsning 

MØS – Målrettet økonomisk satsing er en 
støtteordning som Drammen kommune har 
hvor man arbeider for et nytt 
samhandlingsmønster hvor kommunen 
definerer mål og arbeidsoppgaver og 
støtter idretten og andre frivillige aktører 
for å gjennomføre disse. Gjennom denne 
satsningen har Bynært friluftsliv bidratt 
inn i DNT Drammen’s rekrutteringsarbeid. 



Rekruttering

Alle fysiske tiltak som 
• Tilrettelegging og 

opparbeidelse av turveitraseer
• Skilting og tydeliggjøring av turveiforbindelser, sykkeltraseer    

mv. 
• Opparbeidelse av Bynære turmål (eks. Blektjernhytta og    

Hamborgstrømpaviljongen)

Bidrar til å øke bevisstheten om lavterskel tilbud der hvor folk bor, og 
dermed til rekruttering til friluftslivet



Strakstiltak

http://ugangprosjektet.no/Resultater.html

http://ugangprosjektet.no/Resultater.html


Overordnet grep – tverrforbindelser - 2014

For å binde byen 
sammen på tvers 
Skape gode forbindelser 
mellom marka og elva
Tydeliggjøre, styrke og 
øke bevissthet omkring 
eksisterende kvaliteter



Overordnet grep – tverrforbindelser – 2015/16

Videre utvikling av 
tverrforbindelser 



Resultat – skilt
FRA ELV
TIL MARK 
– og videre inn i marka



Informasjonstavler 
- ved inngangsporter til marka



Eksisterende gangliner 
– i viktige tverrakser mellom elva og marka 



Nye smett (2015)
– i viktige tverrakser mellom elva og marka 

(Strømsø – Holmenbrua – via Austad til Råsdalstårnet) 
Flytting av eksisterende kum og VA-rør for å etablere 
smett – her bindes helhetlige turveier fra elva til 
marka sammen. 



Nye gangforbindelser i eksisterende grøntdrag
– i viktige tverrakser mellom elva og marka 



Blektjernhytta
åpnet 2011

Goliaten
Åpnet 2013

Bynære turmål



Bynære turmål

Hamborgstrømpaviljongen
Åpnet 10.desember 2015



Urbant friluftsliv i Drammen



Fra tidlig prosjektplan: 
Store ambisjoner, 
ulike prosjektspor, 
plattform for 
samarbeid og 
kunnskapsutvikling 

fleksibilitet til å kople 
prosjekter og 
prosesser og utnytte 
muligheter som dukker 
opp underveis



Erfaringer

Statlig finansiering til satsing/løft muliggjør ”overskuddsprosjekt” (ambisjoner utover basis)

+ SAMARBEID MELLOM KOMMUNE OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Svært gode resultater av samarbeidet med Turistforeningen
Kunnskapsgrunnlag , samarbeidsformer i planarbeid og nye prosjekter

+ TVERRETATLIG ARBEID SKAPER GOD FORANKRING
Prosjektet plattform for å se og utnytte sammenhenger  mellom  tiltak og prosesser utenfor prosjektet
Arbeid på tvers av avdelinger og virksomheter 

+ SATSNINGSOMRÅDER I PLANLEGGING OG I PRAKSIS
Gode resultater av samkjørte satsningsområder 
Prosjektorganisering med ulike prosjektspor muliggjør balanse mellom 
-stringens/fleksibilitet og mellom 
-utvikling av overordnede strukturer/sammenhenger og konkrete tiltak/prosjekter (som gir resultater raskt)
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