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Prosjektbeskrivelse



God miljømessig og økonomisk vital utvikling av byenes 

historiske sentrum – et samarbeidsprosjekt mellom 

kommunale myndigheter og næringsliv for å fremme 

miljøvennlig byutvikling.

Prosjektarbeidets målsettinger:

• Et forpliktende og tillitsfullt samarbeid mellom byens 

myndigheter og næringsliv om utvikling av et miljømessig 

godt sentrum som også er økonomisk vitalt

• Erfaringsutveksling, samarbeid og læring mellom byene 

Drammen og Trondheim



God miljømessig og økonomisk vital utvikling av byenes 

historiske sentrum – et samarbeidsprosjekt mellom 

kommunale myndigheter og næringsliv for å fremme 

miljøvennlig byutvikling.

Aktører

• De to bykommunene – representert på kommunaldirektør / 

kommunalsjef-nivå

• Næringslivsforening og sentrumsforening i byene

• HSH

• MD

• Konsulent (Asplan Viak)



Prosjektets aktiviteter

1. Etablere felles forståelse og starte dialog om felles målsetting 
mellom kommune og næringsliv om følgende:

• Sentrums mangfold

• Sentrums situasjon i markedet

• Sentrums tilgjengelighet

2. Utveksle erfaringer mellom Drammen og Trondheim angående 
samarbeid mellom kommune og næringsliv og aktuelle 
virkemidler:

• Felles opplegg for del 1

• Felles seminar og presentasjon av del 1 med erfaringsutveksling

• Felles studietur



Ulikt utgangspunkt i de to byene



Trondheim

• Sviktende tillit mellom næringsliv og kommune

• Svake samhandlingsarenaer

• Motstand mot enkelte innførte miljøtiltak

• For dårlige prosesser i forkant av innførte tiltak

Drammen

• Står foran implementering av flere miljøtiltak i sentrum

• Tradisjonelt god tillit mellom næringsliv og kommune

• Gode samhandlingsarenaer

• Ønsker gode prosesser for å unngå ”politisk tilbakeslag”



”Metode” / prosess

• Styringsgruppemøter (regelmessig)

• Felles ståsted / kunnskapsgrunnlag med analyse av eksisterende 

næringsliv i sentrum (GIS-presentasjon)

• SWOT-analyse i forhold til ”felles mål” om sterkt sentrum (januar 

2011)

• Studietur



Først…

Etablere felles målsettinger:

• Sentrums rolle i forhold til handelen ellers i regionen. 

Byenes sentrum bør være et naturlig handelssentrum i regionen. Er 

de det? Hva er det eventuelt som truer dette?

• Utvikling internt i sentrumsområdene, hva skal være hvor?

I Trondheim strekker sentrum seg over et relativt stort område, og en 

har ønsket etablering av handel i et avgrenset område. Tilsvarende 

problemstillinger finner vi i Drammen. Bør vi utvikle og jobbe videre 

med avgrensning av område for handel? 

• Miljøvennlig transport og behovet for bedret tilgjengelighet. 

Kommunale myndigheter legger opp til mer miljøvennlig transport, 

og det er en av sentrums styrker og utfordringer. 



Eksempler på tiltak i Drammen

• Høyere parkeringsavgifter (2009)

• Innføring av boligsoneparkering (2010…)

• Reduserte fartsgrenser i sentrum (2010…)

• Strømsø torg fase 1 (2011)

• Øvre Sund bru (2011)

• Stengning av bybrua for biltrafikk (forsøk i 2011)

• Ny gatebruksplan for sentrum med nye prioriterte traseer for kollektivtransport 
(2012)

• Hovedplan sykkel (2010-2011)

• Ferdigstillelse av ”sentrumsringen” med ny Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 
(regulering 2011-12)

• Nytt parkeringshus ved sentrumsringen (2011-12)

• Grønne gater på Strømsø (1:1 forsøk 2011?)



Eksempler på tiltak i Drammen

• Nye parkeringsvedtekter (2011)

• Parkeringsstrategi; områdebetjening av bydeler (2012…)

• Stenging av gater (Tollbugata 2010)

• Økt frekvens for kollektivtransport (2010)

• Åpning av lekeparken (2011)

• Revitalisering og vekst av de bilbaserte kjøpesentrene rundt byen

• Redusert antall pendlingsparkeringsplasser ved Drammen stasjon?

• Ny bysykkelordning?



Drammen: Økte parkeringsavgifter pr 1.1.2009 

Satser 2008 Satser 2009

Sone 1 Bragernes- og Strømsø sentrum Kr 13 – 20,- Kr 20 – 30,-

Mandag – fredag 09-16 08-18

Lørdag 10-12 09-16

Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Kr 10,- Kr 17,-

Mandag – fredag 09-16 08-18

Lørdag 10-12 09-16

Sone 3 Marienlyst Drammensbadet Kr 10,- Kr 17,-

Mandag – fredag 10-20 10-20

Lørdag 10-20 10-20

Søndag 10-20 10-20

Bilrestriktive tiltak



Drammen: Dagens parkering i sentrumsnære strøk

Bilrestriktive tiltak



Drammen 2010: Boligsoneparkering 

Bilrestriktive tiltak



Tiltak som vil styrke sentrum
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Tiltak som vil styrke sentrum



Forventninger til seminaret
Hva har skjedd siden gjennomføring av 

konkurransen?

Status for andre relevante prosesser

Øvre Sund bru åpner  i 2011, vurdering av bruk av gamle bybru pågår nå

Gatebruk i Drammen sentrum 

Bedre tilgjengelighet til sentrum
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”Vil ikke stenge bybrua”
ÅPEN BRU: Daglig 

leder Per Øyvind 

Mørk og styreleder 

Dag Torp Syvertsen 

vil fortsatt ha biler på 

bybrua.

Bybrua kan bli stengt for privatbiler fra neste år. Byen Vår Drammen går imot. 

Hva mener du?

– Vi vil utrede hva som er fornuftig bruk av bybrua etter at Øvre Sund bru åpner. 

Oppgaven er å sikre kollektivtrafikken god framkommelighet gjennom sentrum og 

legge bedre til rette for gående og syklende, sier byplansjef Jomar Langeland i 

Drammen kommune.

LES OGSÅ: Hver 20. bil skal bort i Buskerudbyen.

http://dt.no/nyheter/hver-20-bil-skal-bort-i-buskerudbyen-1.3044144


Vil ha bilfri bybru.

Nesten 70 prosent 

av innbyggerne i 

Drammensdistriktet 

vil stenge Bybrua for 

privatbiler. Debatten 

raser. 

"Mer idyllisk bybilde"

Dag Torp Syvertsen, styreleder i Byen Vår Drammen, er ikke sikker på om de som svarte 

dette faktisk vil bruke sentrum like mye som i dag, om de ikke kan kjøre bil over bybrua.

– Det er mange som ønsker å bruke kollektivtilbudet, men vår erfaring er at det ikke er bra 

nok til at folk kan bruke det i stor nok grad. Jeg frykter at folk vil reise til kjøpesentre utenfor 

sentrum i stedet, sier Syvertsen. 

Han tror en stenging vil være med på å gjøre det vanskeligere å komme seg til 

sentrum, og er skeptisk til hvilken virkning det vil ha på sentrumshandelen. 

– Det kan jo hende at jeg tar helt feil, men folk skal jo komme seg til byen. Jeg tror ikke det 

er mange som vil gå imot meg når jeg sier at kollektivtilbudet ikke er godt nok, sier han.

Dette mener politikerne om bybrua.

http://dt.no/drammens-tidende/nyheter/hvilken-funksjon-bor-bybrua-ha-1.5487196


"Mer idyllisk bybilde"

For forandringer

Byplansjef Jomar Langeland, i Drammen kommune, mener det er bra at folk er åpne for 

forandringer i bybildet. 

– Det er jo et godt tegn at folk er villig til å ta grep for å utvikle byen videre, sier Langeland, 

og legger til at kommunen er i gang med å utrede hva som er den beste løsningen for 

bybrua.

LES OGSÅ: Drammen er en unik sykkelby.

Mer åpne

Det er analysebyrået SMI som har utført spørreundersøkelsen på vegne av Drammens 

Tidende. Statistiker Jan Magne Stensrud ved analysebyrået synes resultatene er 

interessante. 

– Drammenserne har hatt et sterkt ønske om å få Drammen til å bli en flott og hyggelig by å 

bo i, og når de får forespørsel om flere tiltak, så svarer de ja til det, sier Stensrud. 

Han tror derfor at drammenserne er mer åpne for slike forandringer, enn det de er i andre 

byer. 

– Ofte er folk i opposisjon med en gang det kommer slike tiltak, men her er folk 

framsynte, sier Stensrud. 

Vil du også bli medlem i DT-Tinget? Meld deg inn her. 

http://dt.no/nyheter/drammen/en-unik-sykkelby-1.5227677
http://dt.no/dt-tinget
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Sluttprodukt

En viktig del av prosjektet er få bedre samarbeid og bedre tillit mellom 

kommune og næringsliv og erfaringsutveksling mellom de to 

deltakerbyene. I tillegg vil vi utvikle bedre kunnskap om sentrum. 

1. Større tillit og bedre forståelse mellom næringsliv og kommune om 

sentrums situasjon og utfordringer.

2. Bedre kunnskap om sentrum, dokumentert i rapport eller lignende.

3. Identifisering av aktuelle tiltak for utvikling av sentrum. 

4. Bedre kontakt mellom Trondheim og Drammen for videre gjensidig 

læring og erfaringsutveksling. 




