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Forord 
Denne rapporten er til alle som vil være med å gjøre Drammen sentrum mer inkluderende og 
tilgjengelig for alle. Rapporten beskriver over 40 prosjektidéer til hvordan dette kan gjøres. Noen av 
idéene er løse skisser som kan brukes som inspirasjon. Andre idéer er mer gjennomarbeidet og 
mangler bare engasjerte aktører i Drammenssamfunnet som kan ta dem ett skritt videre og få dem 
gjennomført.  
 
Bylivsprogrammet åpner for å gi alle aktører og innbyggere i Drammenssamfunnet en mulighet for å 
bidra til å gjøre sentrum til et bedre sted for handel, aktivitet og byliv. Hvis du eller din organisasjon er 
interessert i å bidra, så er dere velkommen til å ta kontakt med Byliv. 
 
Samarbeidspartnerne i Byliv vil i tiden som kommer gå grundig gjennom alle innspillene og 
forslagene i rapporten for å finne ut hvordan vi kan bidra til at de gode idéene blir realisert. 
 
Rundt 50 personer fra mange ulike organisasjoner har bidratt til denne rapporten med kompetanse, tid 
og et stort engasjement. Samarbeidspartene i Byliv retter en stor takk til dere alle – og oppfordrer dere 
til å bli med i det videre arbeidet for å gjøre sentrum til et enda bedre sted. 
 
 
På vegne av samarbeidspartnerne i Byliv, 
 
Vennlig hilsen  
 
 
Tom Søgård 
Leder for Byen Vår Drammen 
Kontaktinfo: tom@bvd.no / 90 60 99 92  
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1. Sammendrag  

Et inkluderende og tilgjengelig sentrum  
Resultatene fra prosjektet ”Grønn bymobilitet for alle” (2015-2016) er beskrevet i denne rapporten. 
Prosjektet er en del av det nasjonale foregangsprogrammet ”Byliv”, som jobber for å styrke byliv og 
publikumsrettet virksomhet i Drammen sentrum. Bylivs mål er at alle skal kunne bruke sentrum til 
handel, aktivitet og bidra til bylivet. Det gjelder alle – fotgjengere, syklister, rullestolbrukere, 
busspassasjerer, unge, svaksynte, eldre, innvandrere, drammensere og besøkende. Jo flere som 
opplever at sentrum er inkluderende og tilgjengelig, jo flere vil bidra til bylivet i Drammen.  
 
Hensikten med prosjektet ”Grønn bymobilitet for alle” er at Drammen sentrum skal oppleves som 
inkluderende, og være tilgjengelig med grønn transport for alle. Med grønn transport menes 
kollektivtransport, sykkel og gange. Et inkluderende og tilgjengelig sentrum forutsetter universelt 
utformete reisekjeder slik at steder i sentrum kan nås sømløst med ulike transportformer.  
 
Deltagere 
Prosjektet er basert på kunnskap og innspill fra et bredt spekter av interessenter og aktører - både 
lokale frivillige, interesseorganisasjoner og næringslivsaktører, og statlig og kommunal virksomhet.  
Totalt har rundt 50 personer fra 24 organisasjoner bidratt til prosjektet gjennom en rekke samtaler og 
en felles workshop. Den brede deltagelsen har vært av stor betydning for å få et mest mulig helhetlig 
bilde av barrierer og mulige løsninger. Det har vært hensiktsmessig for å kunne finne løsninger på 
tvers av ansvarsområder, aktører og interesser. Det har gitt mulighet for å sette kunnskap og 
perspektiver hos ulike aktører og interessenter inn i en større sammenheng, og på den måten bidratt til 
å finne helhetlige løsninger i felleskap.  
 
Barrierer 
Prosjektet har sett på et bredt spekter av barrierer, både sosiale, kulturelle, mentale og fysiske.  
Funnene viser at barrierer oppleves på mange ulike steder. Det å kjenne trygghet for at hele 
reisekjeden er gjennomførbar, er en forutsetning for at det blir en vellykket tur. Opplevelsen av, og 
vissheten om at et sted er godt tilrettelagt, bidrar samtidig til å redusere mentale barrierer for å ta stedet 
i bruk. Det følgende gir noen eksempler på barrierer som er identifisert. 
 
Mange påpeker at det er vanskelig å orientere seg i sentrum med mindre man er lokalkjent, og at det er 
et potensial for å profilere sentrum og interessante steder bedre, særlig i knutepunktene. For 
bevegelseshemmede er flere butikker, serveringssteder, servicetilbud og andre publikumsrettede tilbud 
i sentrum vanskelige eller umulige å komme til. Trapper og andre nivåforskjeller i sentrum som ikke 
er markert tydelig er en utfordring for synshemmede. Flere steder i sentrum oppleves det ubehagelig 
og utrygt å ferdes når det er mørkt på grunn av for dårlig lys. Flere har påpekt manglende 
vintervedlikehold som en barriere for å bruke sentrum, og at det er behov for å klargjøre ansvaret og 
fordele oppgavene mellom gårdeiere og kommunen på bedre måte. Det er også kommet mange 
innspill om at det må tilrettelegges bedre for syklister, og for å kunne gjennomføre sømløse reiser som 
kombinerer sykkel, buss, tog og gange.  
 
Gjennomføring av prosjektidéer 
Forbedringspunkter som er avdekket er omsatt i drøye 40 prosjektidéer, som ved gjennomføring vil 
bidra til å fjerne eller redusere barrierene. Noen av av disse idéene ble videreutviklet og kvalitetssikret 
ytterligere, og er konkretisert i skisser til prosjektbeskrivelser i rapporten: 

- Lys i byrom. Øke tilgjengelighet, trygghet og trivsel i sentrum gjennom bedre belysning i 
byrommene. 

- Gåstrategi for sentrum. Sikre framkommelighet for alle fotgjengere i sentrum, i hele 
reisekjeden og mellom ulike transportmidler. 

- Strømsø knutepunkt – tilgjengelighet og byliv. Bedre tilgjengelighet, mer byliv og sømløse 
overganger mellom tog, buss, sykkel og gange i Strømsø knutepunkt. 
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- Byparken som møteplass for alle. Gjøre Byparken til en sosial møteplass med aktiviteter for 
alle, på tvers av aldersgrupper, funksjonshemminger og kulturell og sosial bakgrunn. 

- Internasjonal by. Gjøre betydningen av innvandrernes bidrag til Drammen og papirindustrien 
synlig i byen. 

- Byrom og førsteetasjer i bygg. Gjøre overgangen mellom byrom og førsteetasjer mer 
inviterende og tilgjengelig. 

- Tilgjengelige idrettsanlegg. Forbedre tilgjengelighet på idrettsanlegg og -arenaer for 
funksjonshemmede barn, unge og voksne. 
 

Prosjektidéene som er beskrevet i rapporten er første skritt på vei mot gjennomføring. Idéene gir 
grunnlag for å videreutvikle innhold og rammer, operasjonalisere og forankre prosjektene hos aktører 
som kan gjennomføre. Det er behov for at noen tar eierskap og ansvar for å skaffe ressurser til 
gjennomføring til de ulike prosjektidéene. 
 
Samarbeidspartnerne i Byliv oppfordrer alle aktører og interessenter til å bidra til gjennomføring av 
prosjektidéer som er beskrevet i denne rapporten.  
 
Samhandlingsforum 
De mange aktørene og interessentene som har bidratt i prosjektet ”Grønn bymobilitet for alle” 
representerer til sammen et bredt spekter av kompetanse og gjennomføringskraft. Erfaringen fra 
prosjektet er at identifisering av barrierer og utvikling av idèer ble styrket når ulike roller, kompetanse 
og erfaringer spilte sammen og bidro til å se nye muligheter og løsninger på tvers av ansvarsområder, 
sektorer og enkeltinteresser. 
 
Det brede kontaktnettet som er etablert gjennom prosjektet kan videreføres i et samhandlingsforum for 
et inkluderende og tilgjengelig sentrum. Formålet med et slikt forum vil være å koordinere og 
gjennomføre prosjekter på tvers av aktører, sektorer og interesser. Eksisterende og nye prosjektidéer 
kan drøftes, utvikles og forankres i forumet. Hvordan en slik samhandlingsforum skal organiseres og 
drives, og hvem som skal ha eierskapet til det, må avklares i en egen prosess. 
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2. Innledning 

 
2.1 Bakgrunn  

Prosjektet ”Grønn bymobilitet for alle” ble gjennomført 2015-2016. 
 
Prosjektet er en del av det nasjonale foregangsprogrammet ”Byliv”, som jobber for å styrke byliv og 
publikumsrettet virksomhet i Drammen sentrum. Byliv har blant sine mål å bidra til at Drammen 
sentrum blir et mer profilert og attraktivt sted for aktivitet og opplevelse for alle grupper, og å styrke 
sentrum som sosial og deltakende arena. Byliv er et samarbeid mellom Byen Vår Drammen, Drammen 
kommune, Drammen Scener, Glass/Picasso (Servering/hotell), Citycon (Kjøpesenter/butikker), 
Statens vegvesen, Buskerud idrettskrets/Drammen idrettsråd, Ticon (Eiendomsutvikling) og 
Næringsforeningen i Drammensregionen. 
 
Det er et politisk mål at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Universell utforming i 
sentrum av byer og tettsteder bidrar til inkludering og deltakelse av mange grupper, som igjen kan gi 
gode ringvirkninger for aktivitet og handelsvirksomhet, samtidig som det skaper identitet til 
nærmiljøet. 
 
Prosjektet ”Grønn bymobilitet for alle” ble finansiert gjennom egeninnsats hos lokale aktører og med 
midler fra Deltasenteret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Deltasenteret er statens 
kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. 
 

2.2 Prosjektets mål og fokus 

Hensikten med prosjektet er at Drammen sentrum skal oppleves som inkluderende og være 
tilgjengelig med grønn transport for alle. Med grønn transport menes kollektivtransport, sykkel og 
gange. Et inkluderende og tilgjengelig sentrum forutsetter universelt utformete reisekjeder slik at 
målpunkter i sentrum kan nås sømløst med ulike transportformer. Det finnes ulike barrierer for at ikke 
alle opplever sentrum som tilgjengelig eller som et sted de føler seg velkommen. Fysiske, kulturelle, 
mentale og sosiale hindringer kan gjøre det vanskelig å bruke sentrum. Barrierer kan oppleves på 
mange ulike steder, og i hele reisekjeder når en ferdes i sentrum. Det kan være på bussen, 
togstasjonen, i gatene, på torget på vei inn i butikken eller teateret, osv. 
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Prosjektets mål: 

• Bidra til et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for aktører i Drammen, med sikte på at flest mulig 
mennesker kan oppleve sentrum som inkluderende og tilgjengelig. 

• Formidle erfaringer, og ha overføringsverdi til andre kommuners bysentrum. 
 
Prosjektets fokus: 

• Reisekjeder med grønn transport (kollektiv, sykkel, gange). Transport med bil inngår ikke. 
 

• Bruk av, og ferdsel i sentrum, inkludert ankomst til sentrum, bevegelser rundt i sentrum og avgang 
fra sentrum. Dette innebar å se på ulike aktiviteter og destinasjoner i sentrum, både i byrom og i 
overgangen fra byrom til halvprivate/ halvoffentlige rom (publikumsrettet næring – butikker, 
serveringssteder, kulturinstitusjoner, servicetorg osv.) 
 

• Kartlegging av fysiske, kulturelle, mentale og sosiale barrierer for at sentrum er og oppleves som 
tilgjengelig for alle. Utvikling av idéer til løsninger (prosjektidéer) som kan bidra til å fjerne eller 
redusere barrierene. Løsningene kan være fysiske, organisatoriske, kompetanseutvikling, 
aktiviteter med mer. 

 

 
Illustrasjon: Prosjektet har fokusert på et bredt spekter av barrierer og på hele reisekjeden. 
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2.3 Metode 

Det er brukt en prosessorientert tilnærming og metode i prosjektet. En rekke samtaler med ulike 
aktører og interessenter er gjennomført for å få et mest mulig helhetlig bilde av de barrierer som finnes 
og oppleves. Resultatene av disse samtalene er videreført i en workshop, med fokus på å utvikle idéer 
til løsninger som kan bidra til å fjerne barrierer i sentrumsområdet. For å overkomme de ulike 
barrierene, kan det være hensiktsmessig å se på løsninger på tvers av ansvarsområder, aktører og 
interesser. Det gir mulighet for å sette kunnskap og perspektiver hos ulike aktører og interessenter inn 
i en større sammenheng, og på den måten bidra til å finne helhetlige løsninger i felleskap.  
 
Deltakerne i samtalene og workshopen representerer et bredt spekter av aktører, både frivillige og 
interesseorganisasjoner, statlig og kommunal virksomhet og næringslivsaktører. Utgangspunktet var å 
involvere aktører som kan bidra innenfor følgende:  

• Kartlegging av ulike barrierer i sentrumsområdet av Drammen, for å få et mest mulig helhetsbilde 
av de barrierer som finnes. 

• Utvikling av idèer til løsninger (prosjekter) som kan bidra til å fjerne disse barrierene. 
• Gjennomføring av prosjekter for å styrke sentrum som inkluderende og tilgjengelig for alle.  
 
Kartleggingen av barrierer og utvikling av løsninger (prosjektidéer) er utelukkende basert på innspill 
fra interessenter og aktører. Det er ikke gjennomført en fysisk kartlegging i felt. Totalt har 50 personer 
fra 24 organisasjoner deltatt i samtaler og workshop. 
 

2.4 Deltagere  

Følgende organisasjoner og personer har bidratt i prosjektet: 
 
Rådet for funksjonshemmede,  
Drammen kommune 
 

Kjell Jensen, Tove Kvernhaug, Marie Moe, Bjørn 
Terje Lie, Erik Deinboll, Wenche Hestad, Åse 
Synnøve Jakobsen 
 

Eldrerådet i Drammen  
 

Toril Naper Hauge, Berit Lund, Egil Martin 
Hovelsås, Johan Baumann, Anne Marie Borgen  
 

Drammen minoritetsråd Ana Maria Silver-Harper 

Idrettsrådet  i Drammen Geir Skinnes, Janne Cecilie Hafskjold 

Frelsesarmeen  Ruth Bente Paulsen, Reidun Åreskjold  

Drammen kommune/ Introduksjonssenteret  
 

Elisabeth Futsæter Solberg 

Drammen kommune/ Forebyggende uteteam 
 

Ole Martin Jørgensen 

Drammen kommune, Ungdomsrådet Soroor Talebpour, Nooshin Amouzegarm  

Drammen kommune, Byplan – byggesak 
 

Tien Le Thi, Bjørn Tollef Swang, Carl Alexander 
Ramberg Nordal, Anne Merete Astrup  
 

Drammen kommune, Byplan - plan  
 

Anne K. Rosfjord Wik, Elin Beate Børrud 

Drammen kommune, Virksomhet kultur  Ann Margritt Beking 

Drammen kommune – Vei, natur og idrett Marte Kristine Høibraaten, Truls Rieger 
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BRAKAR (kollektivtransportør) Randi Fosso, Ørjan Skare 

Statens vegvesen  
  

Trond Olsen, Åse Lund Bøe, Sara Strid, Elisabeth 
Skuggevik, Anders Hagerup, Tine Svensen 
 

Rom Eiendom Connie Nyhaven 

Jernbaneverket  Helle Toft, Tord Bernard Nilsen 

Buskerudbyen  Gun Kjenseth 

Greenspeed André Sæther 
Næringsforeningen i Drammensregionen  Hans Petter Tonum 

Magasinet  Frank Øyen 

Drammen parkering  Claus Mølbach-Thellefsen 

Husbanken Svein Hoelseth 
Deltasenteret Oddvin Farestveit 
Byen Vår Drammen  Tom Søgård, Helle Stine Høvås 
 
 

Byen Vår Drammen v/ Tom Søgård er prosjekteier på vegne av Byliv. insam as har hatt 
prosjektledelsen, og prosjektgruppen har bestått av Sidsel Ahlmann Jensen (prosjektleder) og Reidunn 
Mygland.    
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3. Barrierer i Drammen sentrum 

3.1 Innledning 

En vellykket, gjennomført reise fra bolig til målpunkt i sentrum, består av en kjede av elementer som 
tilsammen må tilfredsstille den enkeltes behov for en sømløs og enkel forbindelse fra start til mål. De 
ulike elementene i reisekjeden kan inneholde gang- og sykkelveier, kryssløsninger, byrom og parker, 
adkomst til offentlige og publikumsrettede bygg, holdeplasser/terminaler,  informasjonssystemer, 
kollektive transportmidler og billettering, mm.  
 
En reisekjede i sentrum kan for eksempel utgjøre:  
Avstigning kollektiv transportmiddel (ankomst sentrum)→ holdeplass/terminal → utgang 
→sykling/gåing/rullestol → serveringssted/butikk/kulturinstitusjon/park 
 
Reisen starter når en person planlegger å reise, og slutter når denne personen kommer til målet på 
forventet tidspunkt. Innholdet i alle elementene i reisekjeden påvirker opplevelsen. Reisekjeden er 
ikke sterkere enn det svakeste leddet. 
 

 
Illustrasjon: Reisekjeden er sammensatt av mange elementer, og er ikke sterkere enn det svakeste ledd.  

 
Nasjonale føringer, lover og regelverk gir støtte og forankring for å fremme universelt utformede 
omgivelser. Krav til universell utforming av bygninger og uteareal står sentralt i Plan- og bygningsloven. 
Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023 (NTP) skal bidra til at reisekjeder blir universelt 
utformet, slik at transportsystemet i så stor grad som mulig benyttes av alle. Regjeringens 
handlingsplan for universell utforming 2015-2019 har mål om å gjøre sammenhengende reisekjeder 
tilgjengelig for flere. Når samferdsel bygges eller oppgraderes, er det et mål å gjøre universell 
utforming til en integrert del av alle planer.  
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Så langt dette prosjektet har hatt anledning til å kartlegge, omfatter hovedvekten av fagrapporter, 
undersøkelser, veiledningsmateriale og eksempler på enkeltelementer i en reisekjede, som bygningen, 
uterommet, bussen, kollektivterminalen, etc.  Mange aktører, både offentlige og private, er involvert i 
en barrierefri hel reisekjede. Dette prosjektet forsøker å belyse elementene som må fungere for at 
Drammen sentrum skal oppleves som inkluderende og tilgjengelig med grønn transport. 
 

3.2 Kartlegging av barrierer 

Prosjektet har fokusert på et bredt spekter av barrierer , både sosiale, kulturelle, mentale og fysiske. 
Funnene er fremkommet utelukkende gjennom samtaler og en workshop med aktører og interessenter i 
Drammen. Beskrivelsene av barrierer utgjør ingen komplett oversikt over alle barrierer i Drammen 
sentrum. Det kan fremkomme noen subjektive oppfatninger som ikke nødvendigvis deles av flertallet. 
Likevel, har det gjennomgående vært bred enighet blant de involverte om hovedtrekkene i funnene.  
 
Gjennom samtalene er også positive forbedringer som er gjennomført i Drammen sentrum fremhevet. 
Det er viktig å være bevisst det som som fungerer godt i dag, og ta det med som et positivt grunnlag i 
arbeidet for å styrke opplevelsen av sentrum som inkluderende. Siden fokus for prosjektet er barrierer 
(og løsninger), er det de kartlagte utfordringene som er viet hovedplassen. 
 

3.3 Gode eksempler  

Det er mange som påpeker at det er gjennomført flere tiltak som bidrar til at sentrum blir mer 
tilgjengelig og inkluderende enn tidligere. Dette omfatter alt fra Ugang-graffiti, sykkelhotellet ved 
stasjonen, til rådet for funksjonshemmedes gode dialog med ulike aktører. 

  

Gode eksempler: Andre innspill fra aktører og interessenter 

- Elveparken blitt et veldig fint og populært turområde. 
- Ugang-prosjektet, med graffiti i underganger på gang-og sykkelstier, har bidratt til økt trivsel. 
- Sykkelparkering ved Drammen stasjon er en suksess. 
- Fleksibiliteten med tog er god, og togtilbudet er tilfredsstillende i forhold til å få folk til 

sentrum. Avgangene er så hyppige at en ikke trenger å planlegge reisen i forhold til når toget 
går. 

- Det er planlagt store investeringer i jernbanen fremover, dette vil sannsynligvis forbedre 
togtilbudet ytterligere.  

- P-plasser for funksjonshemmede i sentrum tas ofte i bruk som lasteplass. Imidlertid har 
parkeringsvaktene skjerpet kontrollen etter innspill fra Rådet for funksjonshemmede. 

- Gjennom dialog med Skisprinten har Rådet for funksjonshemmede bidratt til å få til en god 
tribune for funksjonshemmede. 

- Heiser har blitt bedre (talemelding). 
- Internasjonal familiefest planlegges arrangert til våren (samarbeid mellom Minoritetsrådet, 

Byen Vår Drammen, mfl.).  
- Infosøyle på Strømsø Torg 
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3.4 Orientering og informasjon  

Svært mange har påpekt at det er vanskelig å orientere seg i sentrum med mindre man er lokalkjent. 
Det kan være en barriere for å bruke sentrum hvis det er uoversiktlig og vanskelig å finne fram. For 
besøkende og nye tilflyttere kan det være vanskelig å finne ut hvor busstasjonen, Papirbredden, 
biblioteket og Bragernes Torg ligger når de ankommer Strømsø Torg. Det er også kommet innspill om 
det bør være lett tilgjengelig informasjon om hvor det er hyggelige og interessante steder, for å 
profilere sentrum bedre. Det kan være informasjon om hvor en finner de viktigste torgene og parkene, 
handlegatene, kulturminner, teater, museer, osv. 
 
For å legge til rette for sømløse reiser med skifte mellom tog, buss, sykkel og gange er det viktig at det 
er lett å finne fram i knutepunktene. Flere har nevnt at det er et stort behov for bedre skilting og 
tydelig informasjon når man ankommer togstasjonen og Strømsø Torg. Det gjelder oppdatert 
informasjon om når de neste bussene går, hvor de går fra, hvor en kan finne bysykler, sykkelparkering 
og -fasiliteter, bildeleordninger og lignende. 
 
Flere har kommentert at hovedforbindelsene for gående og syklende til og fra sentrum bør skiltes 
tydelig. Det vil gjøre det lett å vite hvor det er trygt og enkelt å sykle og gå, og gjøre at flere velger 
dette framfor bil. Det er særlig viktig for gående og syklende at det er enkelt å finne fram, da de går 
for egen maskin, og må bruke ekstra energi hvis det blir omveier. 
 
Synshemmede har behov for å få informasjon via lyd, skarpe kontraster eller hvit stokk for å kunne 
orientere seg og for ikke å snuble. Trapper og andre nivåforskjeller som ikke er markert tydelig (med 
høy kontrast) er en utfordring flere steder i sentrum, bl.a ved Bybrua. Ved arrangementer i sentrum 
blir ofte ledelinjer dekket til. Det er en utfordring for synshemmede å se hvilke busser som er på vei 
inn til holdeplassen, og dette kan føre til at flere velger å ikke ta bussen til sentrum. 
 

Forts. 

- Grenseløs idrettsdag for barn og unge gjennomføres som et årlig arrangement, hvor 
funksjonshemmede får sjansen til å prøve ut ulike idretter. Det er informasjon om 
idrettsaktiviteter for funksjonshemmede på nett. 

- Brakar har begynt å annonsere busstoppene over høyttaler, slik at synshemmede kan vite når 
de er på riktig busstopp. Dessuten er bussjåførene blitt flinkere til å stoppe inntil fortauskanten, 
slik at det er lettere å stige på og av for rullestolbrukere, gangbesværende og synshemmede. 

- Astma/allergi: trekk på bussene – krav ift brannsikkerhet  - går utover komfort, men bedre for 
astmatikere/allergikere. 

- Stort sett lavgulv på bussene, så alle kan gå rett inn fra fortauet på holdeplassene. Brøyting 
prioriteres til holdeplassene.  

- Ved avstigning gis det informasjon om holdeplass over høyttaler på bussene. 
- Redusert fartsgrense i sentrum ser ut til å ha redusert trafikken gjennom sentrum. 
- Fra flere bydeler er frekvensen på busstilbudet godt med avgang hver 10 minutt. Håp om at 

Buskerudpakken vil bidra til bedre busstilbud fra de områder som ikke har tilfredsstillende 
bussfrekvens mot sentrum.  
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3.5 Drift og vedlikehold 

Mange har påpekt behov for å forbedre drift og vedlikehold av gater, torg, parker og bussholdeplasser. 
Dette er viktig for gående, syklende og rullestolbrukere. Snø og is oppleves som barrierer for å ferdes i 
sentrum vinterstid. Løs grus og løse bro- og kantstein gjør det lett å skli eller snuble. Dette gjelder for 
folk generelt, uavhengig av alder, kulturell bakgrunn med mer. Det oppleves som en særlig stor 
utfordring for bevegelses- og synshemmede og for eldre som har vanskelig for å gå. En del 
innvandrere er ikke vant til å bevege seg på snø og is, og kan oppleve det som usikkert å bevege seg i 
sentrum om vinteren. 
 
Godt vedlikehold og rene byrom er viktig for helhetsopplevelsen av sentrum. Det vil gjøre sentrum til 
et triveligere sted å være, og bidra til at flere bruker sentrum. Flere har nevnt at sentrum må være 
ekstra trivelig og godt tilgjengelig for at folk skal velge å dra til sentrum i stedet for til et kjøpesenter 
for å handle. Kjøpesentrene er komfortable, tørre, varme og uten søppel, is og snø. For å konkurrere 
med dette, må det være et særlig fokus på å drift og vedlikehold av byrommene i sentrum. 
 
 
 
 

Orientering og informasjon: Andre innspill fra aktører og interessenter: 

- Dagens skilting forutsetter at man er lokalkjent. For nye innbyggere, besøkende og turister, 
viktig å tenke ”stort”. Dvs. skilte til kjente, større steder for å styrke orienterbarheten.  

- For nye landsmenn som ennå ikke har lært seg norsk, kan det være vanskelig å orientere seg. 
Noen er i tillegg analfabeter, da kan bruk av universale symboler være en hjelp.  

- Bedre skilting i tilknytning til hovedforbindelser til/ fra sentrum, så lettere å orientere seg og 
vise hvor det er trygt å gå og sykle. Den skal være tydelig oppmerket, og gående/ syklende skal 
få god informasjon for å kunne orientere seg og vite hvilke ruter de kan/bør velge.  

- Drammen sentrum har tre knutepunkt, dette kan virke uoversiktlig. 
- Strømsø Torg har trapper som ikke er merket godt for svaksynte, og gjøre dem lette å snuble i. 

Det er behov for å merke nivåforskjellene med større kontraster. Det samme gjelder de andre 
trappene i tilknytning til Bybrua.  

- Ved arrangementer i sentrum blir ledelinjene for synshemmede ofte dekket til av kabler, boder, 
osv. 

- På togstasjonen mangler gule streker på glassrutene ut mot brua. Synshemmede ser derfor 
ikke at det er glass.  

- Vanskelig å orientere seg og finne bussterminalen når man ankommer Drammen stasjon/  
- Strømsø Torg, med mindre man er lokalkjent. Det er satt opp en info-søyle på torget, denne 

hjelper, men det er behov for å gjøre mer. Forbindelsen mellom togstasjonen og busstasjonen 
er ikke intuitiv, og avstanden er relativ stor.   

- Mangel på oppdatert informasjon om tid og sted for bussavganger (sanntidsinformasjon) på 
togstasjonen og Bragernes Torg.  

- Å planlegge og gjennomføre multimodale reiser kan være en utfordring. Behov for bedre 
tilgang på nødvendig informasjon for planlegge og kjøpe billetter til reiser som kan omfatte 
tog, buss, bysykkel, bildeleordninger, taxi, osv. 

- Lydløse elbiler er problem for hørselshemmede. 
- Det bør etableres ensartede åpningstider i sentrum. Ensartede (og lange) åpningstider på 

handelstilbudet gjør at en slipper å tenke på hvilke butikker som er åpne, og kan gi sentrum et 
større fortrinn enn i dag. Kjøpesentrene har lange og ensartede åpningstider, og gjør at det er 
lett å velge et kjøpesenter hvis mange ulike ærend skal gjennomføres 
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Flere har kommentert at det er en utfordring at ansvaret for å drifte og vedlikeholde byrommene er delt 
mellom private gårdeiere og kommunen.  Gårdeiere har ansvaret for arealet (fortauet) rett utenfor 
byggene sine. Det er kommet flere innspill på at ansvaret for oppfølging er lite forutsigbart, og en del 
gårdeiere ikke er flinke nok til å måke snø, strø is og rengjøre disse arealene. Se utdypning i 
prosjektide ”Bedre drift og vedlikehold i sentrum”.  
 

Drift og vedlikehold: Andre innspill fra aktører og interessenter: 

- Det er stort etterslep på drift og vedlikehold av gangarealer slik at de blir attraktive, 
trafikksikre, framkommelige og tilgjengelige gjennom hele året. 

- Fremkommelighet hele året er viktig. Vinterstid oppleves et stort potensial for bedre brøyting. 
Gjennomgående for dårlig tilrettelagt for brukere av rullator og rullestol.  

- Potensial for bedre strøing når det er glatt, samtidig som løs grus kan være en utfordring for 
brukere av gåstol og rullestol. Skape trygghet gjennom snørydding og strøing.  

- Mange innvandrere er ikke vant med å bevege seg ute vinterstid eller under glatte forhold. 
Viktig å prioritere drift og vedlikehold av fortau og gangveier. 

- Løse brosteiner og kantsteiner er lett å snuble i. 
- Manglende rydding og feiing der hvor gående og syklende ferdes. Viktig med vedlikehold med 

hensyn til fremkommelighet for syklende; både jevnlig vedlikehold for å opprettholde god 
fremkommelighet for syklende (og ta igjen vedlikeholdsetterslep), brøyting om vinteren og 
fjerning av grus. Snørydding av fortau,  og så langt som mulig snøfrie, oppvarmede fortau vil 
gjøre Drammen mer attraktiv for gående. Folk er godt vant med komfort fra kjøpesentrene, tørt 
og varmt.  

- Renhold viktig for god opplevelse av sentrum. Helhetsinntrykket og helhetsopplevelsen vil virke 
inn på den enkeltes lyst til å ta sentrum i bruk og komme tilbake. 

- Busskur som er rene og trivelige, også vinterstid.  
- Politivedtektene i Drammen plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å rydde 

eiendommen for snø og is. Håndheving av politivedtektene er en utfordring. 
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3.6 Fysiske hindringer  

Mange butikker, serveringssteder, servicetilbud og andre publikumsrettede tilbud i sentrum er 
vanskelige eller umulige å komme til for bevegelseshemmede. Rådet for funksjonshemmede har 
gjennomført en undersøkelse av serveringssteder på Bragenes Torg (mars 2015). Resultatet viser at 10 
av 17 serveringssteder ikke er tilgjengelige for rullestolbrukere. Enkelte av de resterende sju har også 
noen mangler. Typiske mangler er fravær av HC-toalett, uegnet adkomst og for trangt for rullestol i 
lokalet.  
 

 
 
Bevegelses- og synshemmede opplever at reklameplakater, utendørsservering og andre gjenstander 
som plasseres i byrommene kan være en stor barriere for å bevege seg i sentrum. Utendørsservering 
tar noen ganger så mye av fortauet at det ikke er plass til å komme forbi med en rullestol.  I tillegg er 
fortauskanter, rennestein og andre nivåforskjeller en barriere. Når det holdes arrangementer i sentrum 
opplever bevegelses- og synshemmede at det er særlig vanskelig å bruke sentrum fordi ledelinjer 
dekkes til, og det er flere hindringer for rullestolbrukere. Mange idrettsanlegg og -klubbhus er 
vanskelige eller umulige å bruke for funksjonshemmede utøvere, publikum og foreldre som har barn 
som driver med idrett.   
 
Det har betydning for bruken av sentrum at man føler trygghet for at helheten er ivaretatt. Det å kjenne 
trygghet for at hele reisekjeden er gjennomførbar, er en forutsetning for at det blir en vellykket tur. 
Drammen sentrum oppleves som et sted med mange fysiske hindringer. Dette virker negativt inn på 
den mentale opplevelsen, og motivasjonen for å ta del i sentrumslivet. Kan velge å la vær å dra til 
sentrum fordi usikker på om en kan komme fram, komme på toalettet osv. Samtidig er det gjennomført 
positive tiltak og forbedringer. Se utdypning i prosjektide ”Gåstrategi”.  
 

 

 

Fysiske hindringer: Andre innspill fra aktører og interessenter: 

- Brakars kundesenter på Bragernes Torg har to trappetrinn mellom inngang og fortau som utgjør 
et hinder. 

- Ramper, for eksempel mellom gate og førsteetasje, er ofte for bratte, eller mangler helt. I en del 
butikker, særlig de små, er det trangt å komme frem. Magasinet har trappetrinn ved 
inngangspartiet/kaféen som er lette å snuble i. 

- Brostein oppleves som et lite egnet materiale for brukere av rullator. Når det er vått, blir 
brosteinen glatt, og en utrygg situasjon oppstår for mange brukere. 

- Uteservering eller reklameplakater tar ofte i bruk areal avsatt til fortau, og hindrer fri bevegelse. 
Disse hindringene kan bidra til et uønsket bevegelsesmønster for myke trafikanter, for eksempel 
ned en fortauskant, ut på brosteinsbelagt gate og opp en fortauskant igjen. Dette har for 
eksempel skjedd i Øvre Torggate, hvor uteservering tar store deler av fortauet. Situasjonen gir 
spesielt vanskelige forhold for bevegelseshemmede, rullestolbrukere og svaksynte/blinde. Det 
foreligger bystyrevedtak om 1,5 m fri fortau, men dette håndheves ikke av kommunen. 

- For enkelte allergikere kan hunder være en utfordring, da det ikke er etablert egne soner for 
hunder ved serveringssteder. 



13 |    

 

 
3.7 Opplevelse, trivsel og trygghet 

Opplevelsen av, og vissheten om at et sted er godt tilrettelagt, bidrar til å redusere mentale barrierer for 
å ta stedet i bruk. Det er blitt påpekt at helhetsopplevelsen påvirkes av i hvilken grad stedet er 
tilrettelagt for alle brukergrupper.  
 
Hvis det oppleves som trivelig og interessant å ferdes i sentrum, vil flere bruke byen. Når folk drar til 
sentrum ønsker de som oftest å være der hvor det er andre mennesker. Det er kommet flere innspill på 
at tomme lokaler i førsteetasjene bidrar til at sentrum oppleves litt forlatt og trist. Det er viktig at 
førsteetasjene har virksomheter som er utadrettet, som henvender seg mot folk som er i sentrum og 
som bidrar til å skape byliv. Det er også kommet flere innspill på at noen steder oppleves som kalde og 
trekkfulle. Det gjelder blant annet busstasjonen på Strømsø og noen bussholdeplasser. Dette bidrar til 
at det både er mindre trivelig i sentrum og mindre attraktivt å bruke kollektivtransport. 
 
Det er kommet svært mange innspill om at store deler av sentrum oppleves som mørk og utrygt om 
kveldene og vinteren. Handler både om funksjonalitet, trivsel og opplevelse. Se utdypning i 
prosjektidé ”Lys i byrom”. 
 

 
 

Forts. 

- Nedsunket renner (dump) mellom fortau og veg (f.eks. Engene), gjør kryssing av veg ekstra 
utfordrende for rullestolbrukere, samt bevegelseshemmede og svaksynte/blinde. 

- På togstasjonen må en ha nøkkel for å kunne bruke heisen. 
- Arrangementer i sentrum. Noen erfaringer: Fremkommeligheten for bevegelseshemmede og 

rullestolbrukere virker ikke gjennomtenkt, fysiske hindringer. 
- Bussjåførene kan bli flinkere til å stoppe på rett sted for på- og avstigning 
- Billettluka i Drammen teater er plassert slik at rullestolbrukere ikke kommer frem og får kjøpt 

billett. Ellers fungerer teateret godt. 
- Marienlyst er dårlig tilrettelagt for sitteplasser for handicappede. Sitteplasser for 

rullestolbrukere er plassert så lavt at folk foran sperrer for utsikten til banen. Drammenshallen 
er ikke godt nok tilrettelagt for handicappede. 

- Generelt bidrar manglende tilgjengelighet og fravær av HC-toalett til at foreldre med 
funksjonshemming hindres i å delta fullt på barnas idrettsarenaer. Klubbhus mangler 
tilrettelegging for funksjonshemmede. 

- På bussterminalen er toalettet låst, og fungerer ikke. 
- I dag barriere krysset Bybrua/ Øvre og Nedre Strandgate. 
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3.8 Tilhørighet og sosiale fellesskap 

Det er kommet mange innspill om betydningen av å oppleve seg inkludert i lokalsamfunnet, og 
behovet for å delta på ulike sosiale møteplasser og aktiviteter. Det handler om å oppleve seg som del 
av Drammenssamfunnet på lik linje med andre, og at sentrum også er ”ditt sentrum”. Det gjelder i 
utgangspunktet for alle grupper. I Byparken mangler det lekeapparater tilrettelagt for 
funksjonshemmede, og funksjonshemmede barn som går forbi lekende barn i parken kan lett føle seg 
ekskludert og ikke velkommen.  
 
Særbehandling kan oppleves som sosialt ekskluderende, f.eks hvis det arrangeres egne turer for 
funksjonshemmede. Det er kommet mange innspill på at det er behov for møteplasser og aktiviteter 
som går på tvers av ulike grupper, som alder, funksjonshemming, nasjonalitet med mer. Se utdypning i 
prosjektidé ”Byparken som møteplass for alle”.  
 
Manglende kjennskap til innvandreres internasjonale, flerkulturelle og flerspråklige kompetanse, samt 
positive bidrag til Drammenssamfunnet, kan bidra til at innvandrere føler mindre tilhørighet til 
Drammen. Det er kommet flere innspill om at innvandrernes bidrag til papirindustrien i Drammen ikke 
er synlig eller tilstrekkelig kjent og anerkjent. Drammen har stor andel innbyggere med 
innvandrerbakgrunn, fordelt på mange nasjonaliteter. En forståelse av mangfoldet disse representerer, 
er sentralt for å tilrettelegge for et inkluderende sentrum på en god måte. Se utdypning i prosjektidé 
”Internasjonal by”.  

Opplevelse, trivsel og trygghet: Andre innspill fra aktører og interessenter: 

- Flere steder i sentrum oppleves det ubehagelig og utrygt å ferdes når det er mørkt på grunn av 
for dårlig lys. Bragenes torg og området mellom togstasjonen og bussterminalen ble spesielt 
nevnt. Mange innvandrere og utenlandske besøkende er ikke vant med å bevege seg i mørke, og 
føler seg utrygge.  

- Busstasjonen oppleves som kald og trekkfull. Is, snø og mørke om vinteren i sentrum. Det blåser 
en del på sørsiden av Drammenselva. 

- Togstasjonen har en trist og mørk undergang. 
- Trygghetsfølelse viktig. Synlig politi kveldstid og i helger kan bidra til følelse av  trygghet til 

enhver tid i sentrum. Opplevelsen av utrygghet i perioder av døgnet, kan i motsatt fall medføre 
mindre bruk av sentrum resten av døgnet. 

- Det må være attraktivt å gå, med gode opplevelser og interessante målpunkter.  
- Det er for lite aktivitet på Strømsø Torg. Behov for å se på sammenhengene mellom byrom og 

førsteetasjene, f.eks. Statens Vegvesens fasade mot Strømsø Torg.  
- Legg opp byrom som er attraktive i et flerkulturelt perspektiv. Ulike kulturer kan bruke byen på 

ulike måter. Mangfoldig byliv.  
- Tomme lokaler i sentrum er en utfordring. For mye ”gråpapirvindu” kan gi et ufortjent rykte. 

Banker som har tilhold i første etasje bygger ikke opp om ønsket byliv. Banker er ikke 
publikumsrettet som før, og har korte åpningstider.  

- Leskur ved Brakar kundesenteret tatt bort i vår for å få til ”trygg” avstand til vei. Uheldig at 
leskur/sitteplasser er fjernet.  

- Da gangveiene langs elva ble opparbeidet, flyttet mange turgåere seg fra turområdet i 
Bragenesskogen til elvepromenaden. Kan tenke seg andre tiltak i sentrum som kan virke som 
trekkplaster. 
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3.9 Bevissthet og holdninger 

Manglende bevissthet om ulike behov er en barriere for å gjøre hele sentrum tilgjengelig for alle. Det 
er kommet innspill om at ansatte på serveringssteder ikke vet hvor rullestolrampen er, barnevogner 
sperrer for rullestoladkomst og synshemmede osv. Dette kan ofte være på grunn av manglende 
bevissthet og de som driver og jobber på serveringssteder.  
 
Alle er ambassadører for Drammen og for sentrum, og må vise en positiv holdning til sentrum for å 
kunne overbevise andre om å dra dit. Det er spennende områder i sentrum som er lite kjent og bør 
profileres mer. 
  

Tilhørighet og sosiale fellesskap: Andre innspill fra aktører og interessenter:  

Arbeidsløsheten høyere blant innvandrere enn befolkningen ellers. 
- Uønsket adferd fra grupperinger i sentrum. Fra handelsstandens ståsted er tiggere en 

utfordring, særlig tiggere ved innganger til butikker, kafeer, osv., kan virke avvisende på 
publikum.  

- Noen opplever å bli avvist ved døra på restauranter og utesteder. Dette er ikke særskilt for 
Drammen, men en generell utfordring. 

- Det bør etableres et området rettet mot eldre i Byparken. Det kan tilrettelegges for spill, trening, 
grillplass, sitteplasser etc. 

- Det mangler lekeapparater for barn med funksjonshemming i Byparken, og disse føler seg 
ekskludert. 

- Det er ønskelig med et aktivitetsområdet for eldre på Marienlyst. Disse aktivitetsområdene kan 
gi muligheter for alle: besteforeldre, barnebarn, funksjonshemmede, osv. 

- Det er et ønske at det tilrettelegges turer som er tilgjengelig for alle, uavhengig av om man er 
funksjonshemmet eller ei. Særbehandling kan i seg selv oppleves som ekskluderende. Det gjelder 
f.eks friluftsturer som er spesielt rettet mot funksjonshemmede  

- Innvandrernes bidrag til papirindustrien og til å bygge opp velferdssamfunnet i Drammen er 
ikke synlig eller tilstrekkelig kjent og anerkjent. 

- Savner en innendørs møteplass i sentrum for eldre m.fl, utover etablerte restauranter og kaféer, 
der det også er mulig å kjøpe kaffe og en matbit. 

- Arbeidsledighet blant ungdom er relativ høy i Drammen. Mange ”henger” på Magasinet. 
Mangel på alternative aktiviteter for ungdom. 

- For mange som ikke er vokst opp med norsk turkultur, må en mening med turen være tydelig. 
For eksempel en ”opplevelse” ved målpunktet, skilting av rundturer, informasjon og 
beskrivelser om spesielle temaer, sittebenker underveis. Dette kan bidra til økt aktivitet, og med 
det bedre folkehelse.  

- Ensomhet kan være en stor barriere for flere eldre. Det er behov for å finne gode måter å 
formidle blant eldre hvor dagens møteplasser er, og hvilke arrangementer som finnes. Videre 
kan opplevelsen av å bli tatt godt i mot på det enkelte stedet/arrangementet være avgjørende får 
å gjenta besøket. Mange trenger også hjelp med transport, og det er viktig med gode, 
forutsigbare kjøreordninger. 
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3.10 Økonomiske hindringer 

Det finnes ulike økonomiske barrierer for at sentrum oppleves som et inkluderende og tilgjengelig 
sted. Det har kommet innspill om at et godt tilbud av gratis arrangementer, møteplasser og aktiviteter 
er viktig for at alle føler seg velkommen. Noen har ikke råd til å bruke serveringsstedene og delta på 
kulturarrangementer i sentrum, mens andre ikke ønsker å prioritere å bruke penger på denne type 
opplevelser. Disse gruppene kan allikevel ønske å bruke sentrum.  
 
Prisnivået på buss- og togbilletter kan være så høyt at noen velger å bruke bilen i stedet for – og kjører 
til et annet sted enn til sentrum. Det er blitt nevnt et eksempel med en familie på fem som bor på 
Konnerud, og som synes det er dyrt å ta buss til sentrum. De velger i stedet å ta bilen til Gulskogen. 
 
Det finnes økonomiske barrierer for å tilrettelegge butikker, serveringssteder og lignende med 
universell utforming. Det er kommet innspill om at mange handelsdrivende i sentrum ikke har 
økonomisk handlingsrom for å investere i ramper, HC-toaletter med mer. 
 

3.11 Sømløse, bilfrie reiser  

Det å kjenne trygghet for at hele reisekjeden er gjennomførbar, er en forutsetning for at det blir en 
vellykket tur. Drammen sentrum oppleves som et sted med mange fysiske hindringer. Dette virker 
negativt inn på den mentale opplevelsen, og motivasjonen for å ta del i sentrumslivet. Samtidig er det 
gjennomført positive tiltak og forbedringer. Behov for å se på hele reisekjeder, hvor tog, buss og 
sykling sees i sammenheng med å bevege seg til fots. Tilrettelegging for gående i overgangene mellom 
ulike transportmidler er viktig. Drammen stasjon, bussterminalen og knutepunkt på Bragernes er 
viktige fokuspunkter. Se utdypning i prosjektidé ”Gåstrategi for sentrum”.  
 

Bevissthet og holdninger: Andre innspill fra aktører og interessenter: 

- De syklende har en viktig rolle ift sentrumshandel. Behov for større oppmerksomhet fra 
næringsliv. Mange ferdes i sentrum. 

- Det er behov for større bevissthet knyttet til drift av serveringssteder, slik at det unngås at 
uteserveringsmøbler, barnevogner, osv. står i adkomstsonen til serveringsstedet. Hindringer er 
ofte basert på uvitenhet hos utestedenes eiere og ansatte. 

- En positiv opplevelse av bussreisen, er viktig for at reisende skal fortsette å bruke buss. God 
passasjerbehandling, fleksibilitet og service fra sjåførens side er avgjørende. 

- Utvikle et fellesskap for handelsstanden. Erfaring tilsier at hver tredje handelsdriver snakker 
nedsettende om sentrum. Behov for å utvikle et fellesskap for handelsdriverne. Holdningen til 
den enkelte driver er viktig for at publikum skal ha lyst å komme tilbake til sentrum. 

- Et alternativ kan være å utvikle en helhetlig tilnærming for et avgrenset sentrumsområde, og 
skape et miljø rundt et tema. For eksempel ”mote” i Schwenchegata i Drammen. Trekke 
erfaring fra andre byer, f.eks. Grünerløkka (flerkulturelt) og Bogstadveien (handel/mote) i Oslo. 
Det er mange konkurrerende kjøpesentre rundt Drammen, og et potensial for å markedsføre 
sentrum som noe annet. Byopplevelser ser ut til å bli mer attraktivt. 

- Spennende områder i Drammen er ikke så godt kjent for alle, og har et potensial for bredere 
markedsføring. F.eks. Tollbugata som har et flerkulturelt innhold. Enkelte potensielle 
sentrumsbrukere kan ha foreldete, uheldige, holdninger som bygger på erfaring fra langt 
tilbake. 

- Stoppkultur over fotgjengerfelt har et forbedringspotensial. 
- Nordmenns sykkelkultur med sykling på fortau med høy fart er en utfordring. 
- Det er shared space på Strømsø Torg, men mange er ikke klar over det og er usikre på om taxi 

eller fotgjengere har førsteprioritet. 
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Sømløse, bilfrie reiser: Andre innspill fra aktører og interessenter: 

- Utlån av rullestol i sentrum kan bidra til at flere eldre vil bruke byen mer. Alla kjøpesentre 
som har utlån av rullestol. 

- Mange eldre tar bilen til sentrum fremfor buss fordi de har for langt å gå mellom hjem og 
holdeplass. Pendelparkering ved bussholdeplasser langs akser til sentrum kan bidra til at flere 
velger bussen. Særlig gjelder det pendelparkering på Konnerud. 

- Flere eldre sykler.  Det er grunn til å tro at enda flere vil skaffe seg el-sykkel. Mange vil trolig 
velge å sykle hvis det gjøres enkelt å ta med seg sykkelen på buss. For eksempel gjør 
høydeforskjellen mellom sentrum og Konnerud det attraktivt for noen å ta sykkelen på bussen 
hjem fra sentrum. (Sykle en vei). Men det er problematisk å ta med sykkelen inn i bussen. Det 
bør utvikles gode ordninger for å ta med sykkel på buss. 

- Behov for bedre tilgjengelighet/tilrettelegging for sykkel/buss/tog. Klassisk å planlegge 
lokalisering og utforming av holdeplass uten å se på tilgjengelighet til holdeplassen. Fem 
minutter akseptabel varighet for gående og syklende til/fra holdeplassen.  

- Sykkel med på buss er opp til sjåføren. Stativ bak på buss er ikke godkjent av Vegdirektoratet. 
Per i dag må sykkel tas med inn i bussen. 

- Det er behov for sykkelparkering ved bussholdeplasser.  
- Det bør etableres et lett tilgjengelig sykkelverksted i knutepunktet. Det vil bidra til å gjøre det 

enklere og mer attraktivt å kombinere tog- eller bussreiser med sykling.  
- Flere har etterlyst busstilbud til Grønland. Buss til Papirbredden og biblioteket er sterkt 

ønskelig. Ingen busser går til dette området i dag. 
- Ønskelig med små shuttlebusser mellom boligområdet og sentrum, etc. som også kan ta med 

rullestolbrukere og brukere av rullator 
- Ønskelig å komme til turområder i marka uten bil, og det savnes et busstilbud – eller en gondol 

dit.  
- Flere benker som kan fungere som hvileplasser på tur rundt i sentrum er ønskelig. 
- Kapasitet sitteplass på busser kan utgjøre en barriere. 
- Snarveier for gående er viktig.  
- Behov for bedre tilbud av sykkelparkering i sentrum, både flere steder (ifm butikker, og andre 

steder hvor mange ferdes) og bedre kvalitet (sikkert å sette fra seg sykkel, sykkelhotell eller 
gode stativ, lett tilgjengelig og synlige, med mer). 

- Dårlige fasiliteter for sykling (vanlige sykler, elsykler, transportsykling). Bla. behov for bedre 
tilbud av sykkelverksteder, og det finnes ingen ladepunkter for elsykler i sentrum. 

- Sammenhengende sykkelruter er en mangel, det er i dag uforutsigbart og mange skifter. 
- Viktig med gode sykkelveier til og gjennom sentrum. Topografien gjør at en del ikke velger å 

sykle (uten elsykkel) tur/retur sentrum-Konnerud. 
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3.12 Ansvar, organisering og kompetanse 

Det er kommet innspill om at ansvaret for tilgjengelighet i sentrum i dag synes å være fragmentert og 
pulverisert. Det er mange ulike aktører og sektorer som tar beslutninger som påvirker dette, blant annet 
kommunen, gårdeiere, serveringssteder og handelstanden. Det etterlyses en bedre koordinering av 
disse beslutningene og at kommunen i større grad tar et helhetlig ansvar og blir en aktiv pådriver for å 
løse utfordringer med tilgjengelighet i sentrum. Bedre samarbeid mellom aktørene og andre former for 
organisering av oppgaver og ansvar kan være en viktig del av dette. 
 
Flere har foreslått at kommunen kan bruke flere virkemidler i arbeidet med å få et universelt utformet 
sentrum. I nye byggeprosjekter er krav til universell utforming ivaretatt, mens det ofte er en stor 
utfordring i eksisterende bygg og i byrom som ikke inngår i byggeprosjekter. Det er med andre ord 
store deler av sentrum som havner mellom stoler når det gjelder ansvar for å sikre tilgjengelighet for 
funksjonshemmede.  
 

 
  

  

Ansvar, organisering og kompetanse: Andre innspill fra aktører og interessenter: 

- En utfordring i idretten er kompetanseoverføring på grunn av høy turn over siden idrettsverv er 
frivillig og ofte foreldrebasert. Viktig kunnskap om tilrettelegging for alle (universell 
utforming) kan dermed gå tapt. 

- Alle nye flerbrukshaller skal ha idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenning, og Plan- og 
bygningsloven stiller krav om universell utforming. Viktig at Rådet for funksjonshemmede blir 
tatt med på råd. 

- I nybygg stilles krav om universell utforming, men ikke det er ikke et generelt krav i 
eksisterende bygg. I sentrum kan det være dyrt for den enkelte gårdeier å etablere 
rullestoltilgjengelighet, men det kan være muligheter hvis flere gårdeiere samarbeider og 
finner felles løsninger og investerer i fellesskap. 

- Gårdeiere har ansvar for drift og vedlikehold av fortau (snømåking med mer), og at det skal 
være fri bane for rullestolbrukere og andre på fortauet. Det kan være en krevende jobb å sørge 
for at gårdeierne ivaretar dette ansvaret. 

- Rom Eiendom er interessert i å delta i utarbeiding av en felles gåstrategi for Drammen / 
Drammen sentrum, i samarbeid med kommunen og flere grunneiere og utbyggere. Strategien 
bør også ha fokus på gjennomføring. Grunneiere og utbyggere er, sammen med kommune, 
sentrale aktører i gjennomføring.  

- Utfordring at mange taxisjåfører ikke kjenner byen. Kunden må delvis guide sjåføren, ikke 
motsatt. Kan skape usikkerhet og ubehag hos kunden. Sjåførens kunnskaps- og servicenivå er 
av betydning for opplevelsen av reisen, og kan i neste omgang virke inne på kundens lyst til å 
gjenta reisen til og fra sentrum. 

- De mangler et råd for voksne, og et kulturforum (frivillige, profesjonelle og utøvende) – 
mangler møtearena og kontakt med kommunen. 
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4. Prosjektidèer 

Gjennom samtalene med interessenter og ulike aktører, er det kartlagt en rekke fysiske, kulturelle, 
mentale og sosiale barrierer for at Drammen sentrum oppleves tilgjengelig og inkluderende for alle. 
Forbedringspunkter som er avdekket er omsatt i en rekke prosjektideer, som ved gjennomføring vil 
bidra til å fjerne eller redusere disse barrierene. I workshopen ble sju prioriterte idéer diskutert og 
videreutviklet av arbeidsgruppene. Disse sju har således fått en fyldigere beskrivelse enn de øvrige 
prosjektidéene.  
 
De beskrevne prosjektidéene danner grunnlag for å videreutvikle innhold og rammer, samt 
operasjonalisere og forankre prosjektideene hos relevante aktører som kan bidra til gjennomføring.  
 

4.1 Lys i byrom  

Idé 
Hensikten er å øke trygghet, trivsel og tilgjengelighet i sentrum gjennom bruk av lys i byrommene. På 
grunn av dårlig lys kan det oppleves som ubehagelig og vanskelig å ferdes i sentrum når det er mørkt. 
Det gjelder i utgangspunktet alle som bruker sentrum. For noen funksjonshemmede og for 
gangbesværede kan det være en særlig stor utfordring at fysiske barrierer og nivåforskjeller er 
vanskelig eller umulige å se i mørket. Noen innvandrere og utenlandske besøkende er ikke vant med å 
bevege seg i mørke, og kan føle seg utrygge. Noen forbinder mørklagte gater med utrygge og farlige 
situasjoner. Dette kan være en særlig utfordring for kvinner og barn, og være en barriere for at de 
deltar i aktiviteter i sentrum. Besøkende som ikke er lokalkjente kan også føle seg utrygge. 
 

 
 
Et lyssettingsprosjekt i sentrum kan bidra til økt trygghet og at sentrum oppleves som mer 
inkluderende for alle. Bedre belysning i byrommene kan synliggjøre fysiske barrierer, f.eks. kanter, 
hull i asfalt, løse elementer på fortau, osv. En bedre og mer spennende lyssetting kan bidra til at flere 
bruker sentrum, og flere mennesker i sentrum vil bidra til at det oppleves som, og er, et tryggere sted. 
Det kan også ha en forebyggende effekt i forhold til kriminalitet. Belysning kan bidra til å skape 
møteplasser og samle folk. Når julegrana tennes samles folk, og det går et sus igjennom forsamlingen 
– gleden over lyset. Belysning kan gjøre sentrum mer interessant for besøkende og turister.  
 
Belysning i bakken /gatebelegningen, slik som på Strømsø Torg, kan blende folk og dette er en særlig 
utfordring for svaksynte. Lyslister i bakken kan være glatte og dermed skape problemer for gående. 
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Drammen kan bli en pilotby for å teste hvordan man i praksis kan bruke belysning i universell 
utforming av byrom. Det kan også vurderes om det i første omgang skal gjennomføres et pilotprosjekt 
på Bragernes Torg, for så å overføre erfaringer og gode løsninger til andre steder (Strømsø Torg, 
Marienlyst osv.). Bragenes Torg er mye brukt, mange har et forhold til torget, og det er en viktig del 
av byens identitet. 
 
I tillegg til å skape bedre fremkommelighet og trygghet, kan belysning også brukes til å gjøre sentrum 
triveligere og gi spennende opplevelser. Belysningens farge og intensitet kan endres etter behov, for 
eksempel i forhold til tid på døgnet og året. Det kan spesialdesignes lyssettinger for sentrum når det er 
store arrangementer som Elvefestivalen og Skisprinten. Belysning kan også utvide tidsrommet leke- 
og aktivitetsområder i Drammen park og andre steder kan brukes. Interaktivt lys i leke- og 
treningsapparater kan avspeile hvor høyt aktivitetsnivået er gjennom styrken på lyset.  
 
Et lysdesignprosjekt i Drammen sentrum kan bidra til å utvikle nye, innovative løsninger og ny 
kunnskap om hva slags belysning som gir gode opplevelser og god fremkommelighet. Et slikt prosjekt 
kan også bidra til å skape oppmerksomhet utover Drammen. I prosjektet kan det settes fokus på 
utvalgte steder i sentrum, hvor mange folk ferdes – blant annet Bragernes og Strømsø Torg, gågata, 
strekningen mellom Drammen stasjon og Papirbredden osv. Belysning i byrom, på fasader og inne i 
førsteetasjene mot byrommene vil være i fokus.  
 
Flere bygg har førsteetasjer med lite eller ingen belysning om kvelden. Lys i butikker, banker og 
lignende slokkes ved stengetid. Dette gjør at byrom oppleves som skumlere og mindre trivelige. Alle 
med lokaler i førsteetasje ut mot byrom burde være opplyst. En del lysutstyr krever relativt lite strøm 
for å driftes. Det kan f.eks være at alle med med næringslokaler i førsteetasjer gikk sammen om å 
kjøpe inn LED-lys til å ha i butikkvinduene. Ved at flere kjøper sammen, vil det være muligheter for å 
få en redusert innkjøpspris. Det kan det være mulighet for å til belysningsprosjekter i tilknytning til 
aktuelle utbyggingsprosjekter i sentrum, i et samarbeid mellom utbyggere, kommunen og Rådet for 
Funksjonshemmede. Dette kan være aktuelt i utbyggingsprosjektet i kvartalet rett øst for rådhuset 
(Bragernes Kvartal). 
 

 
 
Lysteknologien er i rask utvikling, og mange nye lyskilder er veldig energieffektive. Samtidig er 
klima- og miljøhensyn viktige når det velges løsninger for belysning. Det skal ikke bare pøses på med 
mer lys – og dermed brukes mer energi – det skal skal kun brukes mer lys hvor det gir en stor nok 
gevinst. 
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Flammer i form av bål, fakler, levende lys gir både lys og varme, og har en viktig symbolsk betydning. 
Frelsesarméen bruker bålpanne når de samler inn penger på torget i førjulstiden, og dette fungerer som 
et samlingspunkt og møteplass. Fakler og levende lys brukes i det offentlige rom for å markere viktige 
begivenheter, sorg med mer. 
 
Det er flere steder i sentrum som bør lyssettes bedre, f.eks er området bak rådhuset og opp til 
Bragernes kirke veldig mørkt. Bedre belysning her kan fremheve kirkebygget og knytte det bedre 
sammen med resten av sentrum. I dag oppleves det som at kirken ligger i utenfor sentrum når det er 
mørkt. Det burde også være god belysning langs gangruter mellom sentrum og boligområder når det 
avholdes arrangementer i sentrum. Det vil gjøre det til en triveligere og tryggere opplevelse å gå hjem 
om kvelden. Det bør også bli bedre belysning langs elva, her er det veldig mørkt. I tillegg bør bygg 
med kulturhistorisk verdi fremheves gjennom lyssetting. 
 
Det er behov for bedre vedlikehold av belysningen i sentrum. Alle ledelys må fungere, spesielt i 
underganger. Det foreslås at kommunen lager en plan og prosedyre for hvordan vedlikeholdet skal 
fungere. 
 
Det kan finnes interessemotsetninger i valg av løsninger for belysning, f.eks kan det være at butikker 
har andre behov enn brukere av byrommene. Det er viktig at alle stemmer høres. Og derfor viktig å 
involvere butikker, serveringsteder og andre publikumsrettede næringsaktører i sentrum. 
 
Rådet for funksjonshemmede må inn mye tidligere i utbyggingsprosjekter enn det som er vanlig. Nå 
kommer de inn etter at premissene er lagt og mange av løsningene er låst, og da er det vanskelig eller 
umulig å tilrettelegge for funksjonshemmede på en hensiktsmessig måte. Det er viktig å tenke ulike 
typer funksjonshemming når et bygg skal universelt utformes. Rådet for funksjonshemmede må 
involveres så tidlig i prosessen at de kan bidra til å legge premissene. 
 
Et lysdesignprosjekt i sentrum kan være en pilot for hvordan få til større grad av medvirkning i 
byroms- og sentrumsutvikling. 
 
Kommunen har en lysplan som gjelder for sentrum. Prosjektet er ikke tenkt som en erstatning for 
lysplanen, men et prosjekt med fokus på å få gjennomført lysdesignprosjekter.  
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Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har et institutt for lysdesign, og det kan være aktuelt å spille inn 
problemstillinger til studentoppgaver fra kommunen, Byen Vår Drammen, Rådet for 
funksjonshemmede m.fl. Det kan bidra til bevisstgjøring av studentene/framtidens lysdesignere, 
kompetanseutvikling og studentene kan gi nye ideer til byen. Høgskolen kan også være en interessant 
samarbeidspartner i et forsknings- og utviklingsprosjekt. 
 
Det finnes en statlig veileder for bruk av belysning i universell utforming av byrom er utarbeidet - Lys 
på stedet, utendørsbelysning i byer og tettsteder (2012). Røyken kommune har utarbeidet en lysplan 
for Slemmestad, hvor man kan hente erfaringer og inspirasjon. Lyskultur er et nasjonalt 
kompetansenettverk innen lys og belysning (www.lyskultur.no).  
 
Organisering 
Aktuelle samarbeidspartnere kan være: Drammen kommune, Byen Vår Drammen, Høgskolen i 
Sørøst-Norge (HSN) v/ Institutt for Lysdesign, utbyggere og gårdeiere i sentrum, m.fl. Rådet for 
funksjonshemmede bør involveres som rådgivere i UU for bevegelseshemmede og svaksynte. 
 
Finansiering 
Det bør vurderes å søke prosjektmidler fra Husbanken (kompetansetilskudd). I 2016 er søknadsfristen 
for disse midlene 01.03.2016. Det kan bl.a søkes om midler til pilotprosjekter innen universell 
utforming, med fokus på utvikling av nye løsninger, kompetanseutvikling og formidling. 
 
Det bør også vurderes hvem som i øvrig kan bidra til finansiering av prosjektet. 
 
 

4.2 Gåstrategi for sentrum 

Idé 
Hovedmålet er at det skal være attraktivt å gå for alle, og flere skal gå mer. ”Enkelt å gå for alle hele 
året”, kan for eksempel være et overordnet mål for strategien. Alle grupper i befolkningen skal 
oppleve at det er attraktivt å gå og bevege seg rundt i sentrum gjennom hele året. Gående inkluderer 
personer som er avhengig av hjelpemidler, f.eks rullestol, triller barnevogn, etc., jf. trafikkreglenes 
definisjon av fotgjenger og gående1. 
 
Tiltakene for å få det til strekker seg fra praktiske grep som bedre skilting, belysning og brøyting, til 
gå-bevisst byplanlegging for alle. Statens vegvesen har utarbeidet en nasjonal gåstrategi, begrunnet i 
regjeringens mål om bedre helse gjennom mer fysisk aktivitet, mer miljøvennlig transport, bedre miljø 
i byer og tettsteder, og et universelt utformet samfunn. En lokal gåstrategi for Drammen sentrum, kan 
ta utgangspunkt i den nasjonale gåstrategiens beskrivelse av seks aktuelle temaer for lokale 
gåstrategier: 

- Styre arealbruk, utvikle byer og tettsteder  
- Utforme fysiske omgivelser 
- Utforme sammenhengende gangnett og interessante gåruter 
- Fastlegge drift og vedlikehold 
- Samspill i trafikken 
- Utvikle aktiv gåkultur 
 
                                                        
1 Trafikkreglenes def. (§ 2 punkt 3) av fotgjenger og gående: gående inkluderer også den som; a) går på ski eller rulleski, b) 
fører rullestol eller sparkstøtting eller aker kjelke og c) leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy. 
Dette inkluderer personer som er avhengig av hjelpemidler som for eksempel rullator, rullestol (elektrisk og manuell), 
scooter, førerhund, mobilitetsstokk el. 
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Prioritering av tema og innhold bør tilpasses den lokale kontekst. Å gå er en måte å møte og være 
sammen med andre mennesker på, og kan oppleves som sosialt inkluderende. Trygge gangforbindelser 
i attraktive omgivelser, med kortest mulig ganglengder til viktige målpunkt, kan gjøre det enkelt å 
velge å gå. 
 
God tilrettelegging for gående kan gi alle, uavhengig av funksjonsevne, bedre tilgjengelighet til 
velferdsarenaer som skole, arbeid, idrett, servicetilbud, butikker, etc. Samtidig er tilrettelegging for 
gående en forutsetning for miljøvennlig transport, og for å utvikle et attraktivt og funksjonelt 
byområde.  
 
Alle kollektivreiser innebærer en eller flere etapper til fots. Kvaliteten og tilgjengeligheten på disse 
etappene er ofte lite vektlagt, men kan ha avgjørende betydning for hvordan reisene foretas. Utvikling 
av sammenhengende reisekjeder som er universelt  utformet, hvor tog, buss og sykling sees i 
sammenheng med å bevege seg til fots, og tilrettelegging for gående i overgangene mellom ulike 
transportmidler, er viktig.  
 
Aktuelle fokusområder kan være Drammen stasjon, bussterminalen og knutepunkt på Bragernes, og 
forbindelsen mellom disse. I tillegg kan aksen mellom Drammen stasjon og Grønland (biblioteket) 
være interessant. 
 
Gode gangforbindelser i holdeplassenes influensområde er også viktig for å at det skal være attraktivt 
å benytte kollektivtransport fremfor bil. Direkte gangforbindelser og ivaretakelse av snarveier kan ha 
betydning for hvor attraktivt det er å gå.  
 
Drift og vedlikehold av gangarealene er mange steder for dårlig, og kan medføre at gangforbindelsene 
ikke opprettholder den kvalitet som de er bygget med. Kvaliteten på brøyting og strøing har også stor 
betydning for hvor attraktive og tilgjengelige gangarealene fremstår vinterstid. Gårdeiere som har 
ansvar for å brøyte fortau, har ofte ingen plass å legge snøen som ikke kan legges i gaten. Dessuten er 
oppfølgingen av ansvaret lite forutsigbart, og det er behov for å se på andre løsninger for drift og 
vedlikehold av gangarealer. Snøopplag i sentrum er også et problem,  og kan hindre fremkommelighet 
og ”tvinge” gående ut i kjørebanen og omveger, og skape trafikkfarlige situasjoner. 
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Gåstrategien bør i tillegg ha fokus på gjennomføring. Eierskapet og ansvaret for infrastruktur for 
gående er delt mellom ulike parter, både offentlige og private. Samarbeid er derfor viktig. Forutsatt at 
en gåstrategi følges opp med en gjennomførbar handlingsplan, vil gevinsten kunne strekke seg på flere 
områder. Gevinsten kan knyttes til mer byliv, bedre folkehelse, færre trafikkulykker, bedre 
samfunnsøkonomi, og ikke minst et mer inkluderende samfunn for alle. 
 
Organisering 
Mange aktører har ansvar for å legge til rette for gåing.  Kommunen bør vurdere å ta 
prosjekteierskapet. Aktuelle samarbeidspartnere kan være: Drammen kommune, Statens Vegvesen, 
Brakar, Jernbaneverket, Rom Eiendom, private gårdeiere, Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, 
Idrettsrådet, m.fl. 
 
Finansiering 
De offentlige etatene og Rom Eiendom bør vurdere å gå sammen i et spleiselag for å lage en 
gåstrategi, inkludert en handlingsplan. 
 
 

4.3 Strømsø knutepunkt – tilgjengelighet og byliv 

Idé 
Hensikten er å forbedre tilgjengeligheten og tilrettelegge for økt byliv i Strømsø knutepunkt.  
 
Det kan være vanskelig å orientere seg og finne bussterminalen, eller retningen til andre målpunkt når 
man ankommer Drammen stasjon/Strømsø Torg, med mindre man er lokalkjent. Info-søylen som er 
satt opp på torget gjør det lettere å orientere seg, men det er behov for å gjøre mer. Det kan etableres et 
informasjonspunkt på stasjonen som er lett synlig for togpassasjerer som ankommer Drammen stasjon. 
Punktet kan gi informasjon om hvordan man finner veien til viktige og mye besøkte steder i Drammen 
sentrum, som f.eks. Bragernes Torg, rådhuset, Papirbredden, bussterminalen, kulturinstitusjoner osv. 
Det kan også vises sanntidsinformasjon om bussavganger fra Strømsø bussterminal og Strømsø Torg. 
Brakar jobber med å innføre sanntidsinformasjon i tilknytning til busstopp, og det kan være muligheter 
for å bruke det samme systemet på Drammen stasjon.  
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I dag er det ikke et kollektivtilbud mellom Strømsø knutepunkt og Grønland. For mange er det for 
langt å gå til biblioteket på Grønland. Det bør vurderes utvikling av et transporttilbud mellom disse 
målpunktene. I tillegg bør forbindelsen mellom Strømsø knutepunkt og Grønland gjøres mer intuitiv 
og attraktiv, f.eks. gjennom temporær merking, hvilebenker, kunst, lysshow, etc. 
 
Universell utforming av Strømsø Torg bør forbedres. Trapper er utilfredsstillende merket for 
svaksynte, det er for lave kontraster på trinnene. Behovet for ledelinjer for svaksynte kan løses 
gjennom integrerte løsninger i utformingen av byrommet, i stedet for å etablere særskilte linjer på 
plassdekket. Belysning er også et viktig virkemiddel.  
 
Strømsø Torg har lite aktivitet, og det bør utvikles et innhold som gir mer aktivitet og byliv. Det vil 
bidra til økt trivsel, og skape et mer inviterende og inkluderende sentrum. Sammenhengene mellom 
byrommet (torget) og førsteetasjene, er av stor betydning.   
 
På bussterminalen er det behov for å forbedre venteareal og toalettfasiliteter. Leskur savnes fordi det 
kan være gjennomtrekk og kaldt. Toalettet er låst, og fungerer ikke. Det er ofte lite folk på 
bussterminalen og flere føler seg utrygge der. Det mangler tilbud i tilknytning til terminalen, som f.eks 
en kiosk, cafe med mer. 
 
Det bør etableres et lett tilgjengelig sykkelverksted i knutepunktet. Det vil bidra til å gjøre det enklere 
og mer attraktivt å kombinere tog- eller bussreiser med sykling. I flere byer (Stavanger, Ås, Sarpsborg 
m.fl.) har Kirkens Bymisjon etablert sykkelverksted i tilknytning til togstasjonen. En tilsvarende 
løsning bør vurderes i Drammen. 
 
Organisering 
Aktuelle samarbeidspartnere kan være: Jernbaneverket, Rom Eiendom, Brakar, Statens Vegvesen og 
Drammen kommune. Rådet for funksjonshemmede, eldrerådet m.fl. bør involveres som rådgivere i 
universell utforming. 
 
Finansiering 
De offentlige etatene bør vurdere å gå sammen i et spleiselag. 
 
 

4.4 Byparken som møteplass for alle 

Idé 
Målsetting for prosjektet er at Byparken (også kalt Drammen park eller bare Parken) skal fungere som 
en inkluderende, sosial møteplass for alle i Drammenssamfunnet. Det bør tilstrebes å utvikle 
møteplasser som oppleves som tilgjengelig for alle på tvers av ulike grupperinger som alder, 
funksjonshemming og kulturell og sosial tilhørighet. Det skal legges til rette for at man har kontakt på 
tvers av gruppene, og at man kan møte både kjente og ukjente. For å oppnå dette er det viktig at 
parken ikke soneinndeles, slik at eldre får et hjørne, barn et annet osv. 
 
Byparken har de senere årene vært under utvikling, blant annet med etablering av lekeparken. 
Drammen kommune har utarbeidet en plan for å opparbeide resten av parken. Våren 2016 bygges en 
egen aktivitetssone for ungdom i parken. Deler av parken er ikke detaljplanlagt ennå, og det kan være 
muligheter for å jobbe med utformingen og valg av løsninger. Prosjektet Byparken som møteplass for 
alle bør organiseres som eget prosjekt, som kjører parallelt og koordineres med kommunens parkplan. 
Prosjektet er mer enn et kommunalt prosjekt, det er et fellesprosjekt for Drammenssamfunnet.  
 
Eldrerådet har foreslått at det etableres fasiliteter og tilbud rettet mot eldre, med spill, 
treningsapparater, grillplass, sitteplasser, etc. I tillegg bør det tilrettelegges for aktivitet for forskjellig 
grad av funksjonshemming i parken, både for barn og voksne. 
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Det er i dag ikke tilbud til funksjonshemmede barn i lekeparken, og denne gruppen føler seg 
ekskludert når de ser andre barn leke i parken. Det er behov for å etablere lekeapparater, og 
tilrettelegge området slik at også barn med ulike funksjonshemminger kan ta del i fellesskapet. Dette 
betyr ikke at det skal være særlige lekeapparater for funksjonshemmede, men at lekeapparatene skal 
være universelt utformet, slik at alle kan bruke dem. I tillegg er det trangt ved lekeapparatene, og 
behov for plass til opphold for de voksne som passer på barna. 
 
Det mangler sitteplasser i parken, med bord så man kan spise og ha piknik der, og som kan 
kombineres med en grillplass. Størrelsen og utformingen må gi rom for at større grupper kan sitte 
sammen, f.eks. familier. Det må kunne fungere som sosiale møteplasser.  
 
Det kan etableres gratis wifi i parken, og strømuttak under benker slik at man kan lade opp mobil, 
nettbrett og datamaskin. Dette kan bidra til flere vil bruke parken. 
 
Tidligere var det musikk, dans, restaurant og mer aktivitet i Byparken, og den var godt besøkt. Disse 
byparktradisjonene kan videreføres og tjene som inspirasjon når parken skal videreutvikles. 
Paviljongen kan bli en musikkscene igjen. Det bør etableres en kafé, serveringssted. 
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Byparken er i dag oppdelt av bilveiene som går på tvers. Dersom en stenger for biltrafikk, vil 
parkområdene på begge sider av veien integreres og Byparken vil oppleves som et større område. 
Byparken oppleves i dag som adskilt fra elva og elveparken. Det bør sees på muligheter for å integrere 
Byparken og elveparken i større grad, og samtidig skape mer aktivitet både i parken og ved/ på elva.  
Det etterspørres dessuten områder som er avgrenset mot bilveiene, slik at parken ikke bare flyter ut i 
veien.  
 
Det er behov for å ha steder hvor man kan ”være sammen alene”. 
 
Helårsperspektiv på parken savnes. Den ligger stort sett brakk om vinteren. Det bør lages en 
vinterbruksstrategi, som legger til rette for f.eks. skigåing, lek i snøhauger, isskulpturer, osv. Med 
skiløyper i parken kan den brukes til å lære små barn å gå på ski. 
  
Prosjektet rommer både en fysisk del (opparbeiding av parken med leke- og treningsapparater, benker, 
beplantning osv.) og en aktivitetsdel. Det er viktig med gratis arrangementer og aktiviteter i parken, 
slik at det er en lav terskel for å delta, og blir inkluderende for alle uavhengig av inntekt. Det kan f.eks. 
gjennomføres en internasjonal dag med aktiviteter og mat inspirert av ulike kulturer, hvor alle 
Drammensinnbyggere inviteres. Det kan gi anledning til å møtes på tvers av kulturer og alder osv. Det 
er behov for at noen har ansvar for at det gjennomføres aktiviteter og arrangementer i parken. 
Kommunen bør ha en rolle her, men også mange frivillige organisasjoner og engasjerte innbyggere 
kan ta ansvar for å gjennomføre arrangementer. Det vil være interessant hvis det kan etableres en 
gruppe /organisasjon med ansvar for å lage arrangementsprogram for parken. 
 
Det er behov for ikke-kommersielle, gratis tilbud, slik at alle kan delta. Det må være bred 
medvirkning, med fokus på de som ikke har kontakt i dag (alder, etnisitet). Må inviteres inn, alle 
kommer ikke av seg selv. Gratis arrangementer appellerer til mange innvandrere. 
 
Det kan hentes inspirasjon fra andre parker og byrom. F.eks Bryant Park, New York, hvor det er et 
program med gratis aktiviteter hver dag, f.eks yoga, boule, bowls, tai chi osv. Det er en egen 
organisasjon som har ansvar for at det blir arrangert ulike aktiviteter, og at disse blir formidlet til 
brukere av parken. I Trondheim har kommunen gjennomført et byromseksperiment på Torget, hvor 
folk kunne møblere rommet selv, med bruskasser og lignende, for å se hvordan folk brukte og ønsket å 
bruke byrommet. 
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Organisering 
Aktuelle samarbeidspartnere kan være: Drammen kommune, Eldrerådet, Ungdomsrådet, Rådet for 
funksjonshemmede, Minoritetsrådet, Uteteamet, Frelsesarmeen, m.fl. 
 
Rådet for funksjonshemmede v/ Bjørn Terje Lie har kompetanse på tilrettelegging for lek for 
funksjonshemmede barn, og vil gjerne bidra med denne kompetansen inn i prosjektet. Han kjenner 
også andre i Drammen som har mye erfaring og kunnskap om dette, og som kan være aktuelle å 
involvere i prosjektet. 
 
Finansiering 
Det bør undersøkes om prosjektet kan finansieres gjennom kommunens pågående parkprosjekt. 
 
 

4.5 Internasjonal by 

Idé 
Hensikten er å formidle og skape forståelse for innvandringens betydning for Drammen, med fokus på 
arbeidsinnvandringen på 1970-tallet.  
 
27 prosent av Drammens befolkning har innvandrerbakgrunn. En forståelse av mangfoldet og 
ressursene disse representerer, har betydning for å tilrettelegge for et inkluderende sentrum på en god 
måte. Det er et stort potensial i å bygge merkevaren ”Drammen som internasjonal by”, og synliggjøre 
spor av innvandringskultur og -historie i bybildet. Det vil si tiltak som bygger opp om ”min by”, slik at 
den enkelte kan føle seg inkludert og det skapes en felles opplevelse av tilhørighet til Drammen. Folk 
skal være stolt av å vise frem ”røttene sine” til familie og besøkende fra hjemlandet. Samtidig kan 
dette gi lærdom og være attraktivt for hele Drammens befolkning og for besøkende. 
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I nyere tid er Drammen den første norske byen som opplevde en stor arbeidsinnvandring, og dette er 
en viktig del av byens historie. Det kom mange innvandrere fra blant annet Tyrkia, Pakistan og India 
til Drammen på 1970-tallet, og bidro med viktig arbeidskraft til papirindustrien. Denne delen av 
Drammens historie bør synliggjøres på Papirbredden og eventuelt andre steder i byen. Det kan for 
eksempel lages en internasjonal park eller utstilling som viser Drammens innvandrerhistorie. Det kan 
være en utstilling som integreres i bygg og byrom på ulike steder i sentrum.  
 
Prosjektet kan også bidra til å dokumentere arbeidsinnvandringshistorien i Drammen. Det kan i tillegg 
utvides til å bli et forskningsprosjekt som ser på hvordan arbeidsinnvandring har bidratt til utvikling av 
lokalsamfunnet. Det kan bli et prosjekt med nasjonal relevans, gjennom å bidra til å få mer kunnskap 
om innvandring til Norge. 
 
Prosjektet må gjennomføres med stor grad av involvering av innbyggere med innvandrerbakgrunn og 
andre. 
 
 
 

 
 
 
Organisering 
Aktuelle samarbeidspartnere kan være: Drammen kommune v/ Kultur og Byantikvaren, utbyggere, 
gårdeiere, Drammen minoritetsråd, Drammen Museum m.fl.  
 
Det er kommet forslag om at tidligere journalist og forfatter Reidar Heieren kan være en ressursperson 
i prosjektet. Han har mye kunnskap om Drammens industrihistorie. 
 
Finansiering 
Det bør undersøkes om det kan søkes om utviklingsmidler fra Buskerud Fylkeskommune, og midler 
fra Kulturrådet. 
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4.6 Tilgjengelige idrettsanlegg 

Idé 
Hensikten er å forbedre tilgjengelighet på idrettsanlegg og -arenaer for funksjonshemmede barn, unge 
og voksne. Det er i dag en utfordring eller umulighet for funksjonshemmede idrettsutøvere og 
publikum å bruke mange anlegg. Det er også en utfordring for funksjonshemmede foreldre som har 
barn som driver med idrett – det er ofte vanskelig å støtte og være med barnet sitt på treninger og 
kamper og andre arrangementer, da det ofte mangler HC-toaletter, rullestoltilgang osv. Generelt bidrar 
manglende tilgjengelighet og fravær av HC-toalett til at foreldre med funksjonshemming hindres i å 
delta fullt ut på barnas idrettsarenaer. 
 
Størstedelen av idrettsbygg og –anlegg eies av idrettslag. Idrettslag har generelt få ressurser og mange 
oppgaver, og finner det vanskelig å prioritere og å finne midler til å oppgradere eksisterende bygg og 
anlegg i henhold til dagens krav til universell utforming. For nye bygg og anlegg, og for ombygginger, 
gjelder dagens krav til universell utforming. Kommunens idrettsbygg og -anlegg skal etter sigende 
måtte oppfylle krav om universell utforming, også for eksisterende bygningsmasse. 
Hovedutfordringen er eksisterende bygg og anlegg i privat eie, dvs. idrettslagene.  
 
 

 
 
Det mangler en god oversikt over omfanget og graden av problemene knyttet til tilgjengelighet for 
funksjonshemmede. Det er derfor i første omgang behov for en kartlegging av tilstanden, og 
utarbeiding av forslag til tiltak. Kartleggingen skal omfatte begge målgrupper: Deltagere/utøvere og 
publikum (inkl. funksjonshemmede foreldre). Kartleggingen legges til grunn for gjennomføring av 
faktiske forbedringer. Det kan vurderes om det skal gjennomføres forbedringer i en ”pilotklubb” først, 
og så videreføre erfaringene derfra til resten av idrettslagene. 
 
For eksempel er Marienlyst dårlig tilrettelagt for publikumsitteplasser for funksjonshemmede. 
Sitteplasser for rullestolbrukere er plassert så lavt at folk foran sperrer for utsikten til banen. 
Drammenshallen er ikke godt tilrettelagt for funksjonshemmede.  
 
Grenseløs idrettsdag for barn og unge er et årlig arrangement hvor funksjonshemmede kan prøve ut 
ulike idretter, og dette er et positivt tiltak. Men er eksisterende idrettsanlegg tilrettelagt for at barn og 
unge med funksjonshemminger kan bruke dem?  
 
Organisering 
Aktuelle samarbeidspartnere er: Idrettsrådet, idrettslagene, Rådet for funksjonshemmede, Drammen 
kommune m.fl.  
 
Finansiering 
Det bør vurderes å søke støtte fra ulike stiftelser og andre ordninger som har prosjektmidler målrettet 
mot universell utforming, funksjonshemmede og deres mulighet for å delta i aktiviteter. Det kan være 
støtteordninger for idretten som er aktuelle, se http://www.drammenir.no/sttteordninger/aktuelle-
sttteordninger/.  Det kan i tillegg undersøkes om det er aktuelt å søke Deltasenteret om midler. 
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4.7 Byrom og førsteetasjer i bygg 

Idé 
Overgangen mellom byrom og førsteetasjer i bygninger har stor betydning for hvor tilgjengelig og 
inkluderende sentrum er. Synshemmede og blinde skal føle seg trygge på å finne inngangen og komme 
til riktig sted. Det kan finnes fysiske barrierer for å komme inn i bygg, som f.eks. mangel på ramper 
for rullestolbrukere, inngangsdører som er for tunge å åpne for folk med hjerte- og lungesykdommer 
og redusert armstyrke, gående på krykker, barnevogn eller med mye å bære på.  
 
Manglende tilgjengelighet for alle, kan skyldes både økonomi og begrensede muligheter i den 
eksisterende bygningsmasse. Dårlig vedlikehold, med snø og is foran inngangspartiene om vinteren, 
eller løse elementer ved inngangspartiet, oppleves som avvisende. I noen tilfeller er det forårsaket av 
manglende bevissthet eller holdninger. 
 
Aktuelle områder å fokusere på er steder med publikumsrettet næring og service i første etasje, som 
serveringssteder, butikker, kulturtilbud, servicetilbud, offentlige kontorer, etc. Det forutsetter et 
samarbeid på tvers, dvs. eiere/drivere av førsteetasjene og ansvarlige aktører for byrommene. Det kan 
f.eks være muligheter for å få til løsninger med felles ramper hvis en ser på flere bygg i sammenheng. 
 

 
Det kan etableres en pilot i et konkret område i sentrum,  ”Åpen dør”. Prosjektet bør tydeliggjøre 
utfordringene og mulighetene for å gjøre inngangspartiene tilgjengelig for alle brukergrupper. 
Dialogbasert prosess er en forutsetning, og kompromissløsninger kan vise seg være nødvendig. 
Dialogen bør bygges på gjensidig tillit, og ambisjon om å finne gode løsninger. Samtidig være åpen 
for at det i enkelte situasjoner vil være vanskelig å forene økonomiske hensyn og universell utforming, 
og i noen tilfeller også kulturminnevern. Det bør tas sikte på å utvikle en systematikk som kan brukes i 
andre områder av byen, og som er overførbar til andre steder og byer. 
 
Organisering 
Aktuelle samarbeidspartnere kan være: Gårdeiere, handelsdrivende, Byen Vår Drammen, Drammen 
kommune, Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, mfl.  
 
Finansiering 
Undersøke om det finnes tilskuddsmidler å søke på til gjennomføring av et pilotprosjekt som 
kartlegger utfordringer og mulige løsninger. Det bør undersøkes om kommunen og gårdeiere kan gå 
sammen i et spleiselag. 
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4.8 Andre prosjektidéer 

Nedenfor følger over 30 prosjektidéer i uprioritert rekkefølge, med potensial for å utvikles videre. 
Prosjektidéene er sortert under de samme overskriftene som beskrivelsen av barrierer. En prosjektidé 
kan imidlertid dekke flere av temaene i overskriftene. 
 
 
Orientering og informasjon 
 
Skilting 
Dagens skilting forutsetter at man er lokalkjent. Skilting av hovedforbindelser som er trygge å gå og 
sykle kan være nyttig. For nye innbyggere, besøkende og turister, er det av betydning å tenke ”stort”, 
og skilte til kjente, større steder. Særlig for nye landsmenn som enda ikke har lært seg norsk, kan det 
være vanskelig å orientere seg. Noen er i tillegg analfabet. Skilting på engelsk og skilting med 
universale symboler kan hjelpe.  
 
Sanntidsinformasjon 
Det kan settes opp sanntidsinformasjon om bussavganger på Drammen stasjon. Brakar jobber med å 
innføre sanntidsinformasjon i tilknytning til busstopp. 
 
Trygt bymiljø for synshemmede – bruk av arkitektoniske virkemidler 
For synshemmede er det flere steder i sentrum vanskelig å orientere seg. Behovet for ledelinjer for 
svaksynte kan med fordel løses gjennom integrerte løsninger i utformingen av byrommet, i stedet for å 
etablere særskilte linjer på plassdekket i byrom. En metodikk kalt veifinningsplan er et hjelpemiddel 
for hvordan man kan arbeide med dette temaet i prosjekter fra oppstart til drift, og beskrives i 
veilederen ”Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning”, gitt ut av Statens vegvesen og 
Direktoratet for byggkvalitet i 2015. Veilederen utgjør også en ”verktøykasse” som presenterer ulike 
arkitektoniske virkemidler for å utforme bygninger, uteområder og transportanlegg slik at alle kan 
orientere seg og finne frem 
 
Undersøkelser beskrevet i kunnskapsgrunnlaget i vedlegg viser at ledelinjer ofte benyttes i situasjoner 
hvor mer gjennomtenkt og helhetlig design med naturlig ledende elementer bedre kunne ha sikret 
brukervennlighet, tilgjengelighet og sikkerhet. Det kan være behov for å rydde opp i de ulike veiledere 
og håndbøker, slik at enhetlige og konkrete beskrivelser av hvordan naturlig leding kan sikres og 
brukes blir presentert.  
 
Det er kommet anbefalinger om at Drammen kommune vier tema spesiell fokus i arealplanlegging og 
ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, enten i egen regi eller av andre aktører. Det kan også 
etableres en pilot, for eksempel som del av prosjektidèen Strømsø knutepunkt.  
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Mobilitetstjeneste for å planlegge og gjennomføre multimodale reiser 
For eksempel en app som kan brukes til både å planlegge og kjøpe billetter til reiser som kan omfatte 
tog, buss, bysykkel, bildeleordninger, taxi, osv. 
 
 

 
 
 
 
Datagrunnlag og statistikk – gange og sykkel 
Kan være hensiktsmessig å se ulike datagrunnlag og statistikk knyttet til gående og syklende i 
sammenheng, i en helhet for Drammen sentrum, kommunen og for Buskerudbyen. 
 
 
Drift og vedlikehold 
 
Bedre drift og vedlikehold i sentrum 
Tilfredsstillende drift og vedlikehold av gangarealer er en forutsetning for at flere velger å gå til sine 
daglige gjøremål. Helhetsinntrykket- og opplevelsen vil virke inn på den enkeltes lyst til å ta sentrum i 
bruk.  Dårlig brøyting og manglende strøing av gangarealer gir dårlig fremkommelighet og 
tilgjengelighet, og kan bidra til ulykker. Samtalene viser at alle grupper av befolkningen i større eller 
mindre grad opplever særlig manglende vintervedlikehold som en barriere. Vegring for å gå ut når det 
er glatt eller mye snø, gjelder særlig bevegelseshemmede, eldre med nedsatt mobilitet, samt 
innvandrere og besøkende som ikke er vant med vinterforhold.  
 
Politivedtektene i Drammen plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å rydde eiendommen for 
snø og is. Plikten omfatter ikke snø som kommunen, eller andre som brøyter på vegne av offentlig 
myndighet har brøytet inn på fortauet. Gårdeiere som har ansvar for å rydde fortau har ofte heller 
ingen  plass å legge snøen som ikke kan legges i gaten. Oppfølgingen av ansvaret er lite forutsigbart, 
og gir behov for å se på andre løsninger for drift og vedlikehold av gangarealer. For å få en mer 
enhetlig kvalitet på drift og vedlikehold og ivareta grensesnittene, anbefales å se på fordeling av 
ansvar på en annen måte. Det kan være hensiktsmessig om kommunen tar et helhetlig ansvar. 
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Fysiske hindringer 
 
Gågata – universell utforming og drift 
Uteservering og reklameplakater tar ofte i bruk areal avsatt til fortau, og bidrar til et uønsket 
bevegelsesmønster for myke trafikanter, som gir spesielt vanskelige forhold for bevegelseshemmede, 
rullestolbrukere og svaksynte/blinde. Samtidig kan disse elementene være viktig for handelsstanden i 
forhold til kundegrunnlaget. Et prosjektet bør se på konkrete løsninger som i størst mulig grad kan 
bidra til en ”vinn-vinn”-situasjon. 
 
Bussholdeplasser med busskur som er rene og trivelige 
Busskur som er tilrettelagt med benker og har utforming som gir tilgjengelighet for alle, også 
vinterstid.  
 
Temporære tiltak, teste sykkelruter.  
Enkel oppmerking av trygge sykkelruter. Kartlegge forbedringspunkter.  
Statens Vegvesen og Drammen kommune mulige aktører. 
 
Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming, kartverket 
Kartverket har utviklet en nasjonal kartklient for geografisk informasjon om universell utforming og 
tilgjengelighet med tilhørende veileder. En tilgjengelighetskartlegging i et tetthet eller en kommune 
viser hvordan stedet er utformet med tanke på fremkommelighet. Tilgjengelighetsdata for et område 
kan blant annet være et nyttig verktøy i forbindelse med arealplanlegging. Kartverket gir faglig støtte 
til kommuner som ønsker å gjennomføre tilgjengelighetskartlegging selv. Dette kan være et mulig 
tiltak for Drammen sentrum.  

 

 

 

Opplevelse, trivsel og trygghet 
 
Ny aktivitet i tomme lokaler – fra gråpapirvindu til byliv. 
Tomme lokaler i sentrum er en utfordring. Potensielle prosjekter: Utstillingsvindu for andre 
virksomheter i nærområdet, kunstnerisk utsmykking, jobbe mot gründermiljøet, tilrettelegge 
møteplasser (f.eks. for eldre).  
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Styrke byrom som er attraktive i et flerkulturelt perspektiv 
Drammen har mange nasjonaliteter. Ulike kulturer kan bruke byen på ulike måter. Dette gir potensial 
for å utvikle byrom som er attraktive i et flerkulturelt perspektiv, og som gir et mangfoldig byliv. 
Omfatter både utendørs og innendørs gratis byrom. Biblioteket er et eksempel på et gratis ”byrom”. 
 
Økt folkehelse gjennom attraktive opplevelser 
For mange som ikke er vokst opp med turkultur, må en mening med turen være tydelig. Det må være 
attraktivt å gå, med gode opplevelser og interessante målpunkter. For eksempel, skilting av rundturer, 
beskrivelser, hvilebenker, kan bidra til økt aktivitet som igjen kan bidra til bedre folkehelse. Turveier i 
by, både i hverdagen og på tur. (F.eks. hente inspirasjon fra PhD om iscenesetting av byen med 
utgangspunkt i teater, og som ser på bruk av arkitektoniske virkemidler, kulturminner, etc.) 
 
 
Tilhørighet og sosiale fellesskap 
 
Medvirkning og inkludering av innvandrere 
Vestlige måter å jobbe med medvirkning og inkludering fungerer ofte ikke. Formelle 
medvirkningsprosesser, med høringsrunde og idedugnader med mer er uvante, og kan være vanskelig 
å forholde seg til for mange innvandrere. Det kan en mer effektiv innfallsvinkel funger å tilrettelegge 
aktiviteter for å samle folk. Særlig hvis det i tillegg formuleres som en aktivitet man ”skal” delta på, i 
stedet for å bli spurt om man kan delta. 
 
 

 
 
 
 
Møteplass for ungdommer i sentrum 
Det er behov for en innendørs (varm) møteplass for ungdommer hvor det ikke er krav til å kjøpe noe. 
Mange ungdommer bruker sentrum i dag, men drives fra skanse til skanse. En del møtes på 
McDonalds og Magasinet, men er uønsket disse stedene dersom de ikke kjøper noe. Skal Drammen 
sentrum være tilgjengelig og inkluderende for alle, så må også disse ungdommene føle at de er 
velkomne, har et sted å være, er del av fellesskapet og at sentrum også tilhører dem. Det kan f.eks. 
etableres en møteplass hvor det serveres sunn mat. Kirkens Bymisjon har tidligere hatt et slikt sted 
(kalt DropIn), men måtte visstnok stenge fordi etterspørselen ble for stor i forhold til kapasitet. NAV, 
Kirkens Bymisjon m.fl. bør involveres i et slikt prosjekt. 
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Møteplass for eldre i sentrum 
Ifølge eldrerådet savnes en innendørs møte-og samlingsplass i sentrum utover etablerte restauranter og 
kaféer. Samtidig er det en utfordring med tomme lokaler i sentrum (”gråpapirvindu”). Er det et mulig 
samarbeidsprosjekt om et samlingssted for eldre i et tomt 1.etasje lokale? 
 
Formidle og gjøre møteplasser for eldre tilgjengelig 
Finne gode/egnede måter å formidle blant eldre dagens møteplasser og arrangementer. Ensomhet kan 
utgjøre en stor barriere for mange eldre, og det er viktig å gjøre mulighetene for deltakelse og sosial 
kontakt kjent. Opplevelsen av å bli tatt godt i mot på det enkelte stedet/arrangementet, vil være 
avgjørende for å gjenta besøket. Mange har også behov for hjelp til transport. Organisert felles, 
frivillig innsats, inkludert offentlig støtte, kan være en løsning å vurdere som supplement til 
kollektivtransporten. Et forutsigbart tilbud kan bidra til at flere, særlig eldre og bevegelseshemmede, 
lettere kan delta i sosiale arenaer. Barrierer på strekningen fra bosted til holdeplass kan være nok til at 
enkelte holder seg hjemme. 

 
 
 
 
Aktivitetsområde for alle på Marienlyst 
Eldrerådet har etterlyst et aktivitetsområder på Marienlyst som kan gi mulighet for alle: besteforeldre, 
barnebarn, funksjonshemmede, etc. 
 
Friluftsliv for funksjonshemmede 
DNT Drammen arrangerer en ”ingen grenser ” variant friluftslivtur, spesielt rettet mot 
funksjonshemmede.  Ønske fra Rådet for funksjonshemmede i Drammen at det tilrettelegges turer som 
er tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonshemming. Særbehandling kan i seg selv oppleves som 
ekskluderende. 
 
Tilrettelegge møteplasser – parsellhage 
Flere bor i blokk uten hageflekk. Potensial for å tilrettelegge for parsellhager som i tillegg til dyrking 
av grønnsaker og urter, kan fungere som sosial møteplass. Kan igjen bidra til at flere kommer seg ut 
og er i bevegelse. 
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Bevissthet og holdninger 
 
Veileder for arrangementer i sentrum  
Ledelinjene blir ofte oversett ved at kabler, boder, etc. plasseres oppå, og fremkommeligheten for 
bevegelseshemmede og rullestolbrukere er ofte ikke gjennomtenkt. Det finnes allerede en brosjyre 
som gir informasjon til de som skal holde arrangementer i sentrum. Om denne brosjyren bør suppleres 
med informasjon om universell utforming og fremkommelighet for bevegelseshemmede, bør vurderes. 
I noen tilfeller kan økt kunnskap og bevissthet være nok til at arrangementer tilrettelegges for alle. 
Byen Vår Drammen har ansvar for flere store arrangementer, som Elvefestivalen, og har derfor et 
særlig ansvar for at et etableres en god praksis i å skape arrangementer som er inkluderende 
 

Merkesystem for universell utforming 
I Norge er det mellom 15% og 17% i alderen 16 til 66 år som har nedsatt funksjonsevne. Andelen er i 
2015 på ca. 17%, noe som tilsvarer ca. 585.000 mennesker i Norge ifølge SSB. Basert på dette er det 
grunn til å tro at det er mange, både innbyggere i Drammen og blant besøkende, som har behov for 
informasjon om utforming av nærmiljøet, blant annet adgangsforhold og HC-fasiliteter på kafeer og 
restauranter,  museer, idrettsanlegg og lignende.  

I Danmark har handikaporganisasjonene, reiselivet og Dansk standard utviklet en nasjonal anerkjent 
merkeordning for bygninger og uteområder, God Adgang. Merkeordningen er omfattende, men godt 
fungerende. (Se www.godadgang.dk for mer informasjon). Å innføre tilsvarende merkeordning i 
Norge vil være et større prosjekt som involverer flere aktører. For å sette fokus på adgangsforhold, kan 
en idè være å starte i mindre skala i Drammen med mål om å sette fokus på temaet og øke kunnskap 
og bevissthet hos de aktører som kan bidra til løsninger. For eksempel en tilgjengelighetspris for årets 
best tilrettelagte publikumsbygg/restaurant, osv.   

 
Videreutvikle og markedsføre ulike sentrumsområder  
Interessante områder i Drammen er ikke like godt kjent for alle, og har et potensial for bredere 
markedsføring. F.eks. Tollbugata med sitt flerkulturelle innhold. Enkelte potensielle sentrumsbrukere 
kan ha foreldete, uheldige, holdninger som bygger på erfaring fra langt tilbake. Et alternativ kan være 
å utvikle en helhetlig tilnærming for et avgrenset sentrumsområde, og skape et miljø rundt et tema. 
Trekke erfaring fra andre byer, f.eks. Grünerløkka (flerkulturelt) og Bogstadveien (handel/mote) i 
Oslo. For eksempel ”mote” i Schwenchegata i Drammen. Det er mange konkurrerende kjøpesentre 
rundt Drammen, og et potensial for å markedsføre sentrum som noe annet. Byopplevelser ser ut til å 
bli mer attraktivt. 
 
Utvikle et fellesskap for handelsdriverne 
Ca. en tredjedel av handelsstanden i Drammen sentrum er medlem av Næringsforeningen i Drammen 
(NFDR). Knapt ingen med innvandrerbakgrunn er medlem. Den enkelte handelsdrivers holdning er 
viktig for at publikum skal ha lyst å komme tilbake til sentrum. NFDR  kan utgjøre en rolle i et løft-
prosjekt for sentrum. Avgjørende å utvikle et eierskap til en plan, og at flere samarbeider om 
merkevarebygging. 
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Sykkel og handel 
Mange syklister ferdes i sentrum, og de syklende har en viktig rolle i sentrumshandel. Behov for større 
oppmerksomhet fra næringsliv om tilrettelegging for syklister. Behov for bedre tilbud av 
sykkelparkering, både flere steder og bedre kvalitet. Iverksette mobilisering /kampanje – attraktivt å 
sykle til sentrum. 
 
 

 
 
Sømløse, bilfrie reiser 
 
Sykling uten alder 
Modell tilsvarende Menstad Frivillighetssentral: Med store sykler i form av Rickshaws med 
dobbeltsete foran,  tilbys gratis sykkeltur til bevegelseshemmede eldre og yngre brukere. Syklene 
(med elektrisk hjelpemotor) kan f.eks. betjenes av frivillige sykkelpiloter. Det er allerede et slikt 
prosjekt på trappene i regi av Drammen kommune.  
 
Sykkelparkering og ladepunkter i sentrum 
Det mangler trygge steder å parkere sykler på Bragernes og Grønland. Sykkelhotellet på Strømsø er 
det eneste stedet i sentrum hvor sykler kan parkeres under tak, og uten fare for at de blir stjålet eller 
vandalisert. En lignende ordning på Bragernes og Grønland kan med fordel være uten abonnement, da 
dette lett blir en terskel for potensielle brukere. Mange vil ønske å bruke en slik ordning av og til, og 
ikke ofte nok til at det vil være naturlig å kjøpe et abonnement. Ladepunkter for elsykler bør også 
planlegges og etableres, da slik infrastruktur ikke finnes i sentrum i dag.  
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Buss pluss sykkel 
Å ta med sykkel på bussen er uforutsigbart og opp til sjåføren. Bybusser med lavgulv kan gi plass til 
èn maksimalt to sykler, men i konkurranse om plassen med rullestoler og barnevogner. Å planlegge en 
reise som innebærer å ta med sykkel på buss er derfor uforutsigbart.  Stativ bak på bussen er ikke 
godkjent av Vegdirektoratet. Vissheten og opplevelsen av at det er enkelt å ta sykkel på buss, kan 
bidra til at flere velger å sykle til/fra holdeplass i begge ender, eller sykle en veg. Spesielt gjelder dette 
på på strekninger som har store høydeforskjeller, f.eks. mellom sentrum og Konnerud.  
 
 

 
 
 
 
Utlån av rullestol og transportsykler i sentrum  
Kan bidra til at flere eldre velger å bruke byen mer. Tilsvarende kjøpesentre som tilbyr utlån av 
rullestol.  Dette kan kombineres med utleie eller utlån av andre former for transportmiddel som man 
bare trenger i kortere perioder, f.eks. trehjulssykler for voksne, transportsykler, sparkestøtter osv. Det 
kan vurderes om slik ordning skal knyttes til biblioteks-lånekortet.  
 
Buss til Papirbredden og Biblioteket 
I dag er det ikke kollektivtilbud mellom Strømsø knutepunkt og Grønland. For mange blir det for langt 
å gå til biblioteket på Papirbredden. Biblioteket er i seg selv en møteplass og en stor integreringsarena, 
som betyr at et transporttilbud som inkluderer alle bør utvikles. 
 
Buss til marka 
Elveparken er fremhevet som et veldig fint turområdet. Det er også ønskelig å komme til turområder i 
marka uten bil, og et busstilbud er ønskelig. Dette er særlig viktig for at folk som ikke har eller kan 
kjøre bil også kan bruke marka. Dessuten vil et slikt busstilbud bidra til å redusere bilbruken. Denne 
problemstillingen er relevant i flere andre byer og kommuner, som bl.a. Asker og Bærum. 
Vestregionen har søkt om midler til å gjennomføre et buss-til-marka-prosjekt som omfatter Drammen, 
Asker, Bærum m.fl., men inntil videre er finansiering av prosjektet ikke sikret. 
 
Gratis helg-buss til sentrum 
Det oppleves av mange som kostbart å ta buss til byen. En tekst fra en av deltakerne i samtaler og 
workshop, gir en illustrerende beskrivelse fra en familie med tre små barn, som bor på Konnerud: ”Det 
er dyrt å ta buss til byen, 2 voksne  og 3 barn,  så da blir valget  bil og kjøpesenter.  Dersom bussen til 
byen f eks. fra kl. 09 – 14 , lørdag og søndag , er gratis, ville vi benyttet oss mye av det, for å kose oss 
i byen,  la barna bli kjent i byen, gå på kafe, OG sikkert handle. Søndagen til opplevelser, og turgåing 
langs elva og kanskje åsen.  Bussene i helga har ikke mange personer om bord, men må kjøre rutene 
allikevel. Så om ikke Brakar tjener så mye , så vil ”Byen Vår Drammen” , få unger som vokser opp i 
et kjent sentrum, på en positiv måte.” 
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Ansvar, organisering og kompetanse 
 
Kompetanseoverføring innen idrett 
En utfordring i idretten er kompetanseoverføring på grunn av høy turn over siden idrettsverv er 
frivilling og ofte foreldredrevet. Kan være hensiktsmessig å utvikle et effektivt system for ivaretakelse 
av kunnskap om tilrettelegging for alle, slik at denne kunnskapen ikke går tapt ved skifte av personer.  
 
Taxisjåførenes kunnskapsnivå 
Utfordring at enkelte taxisjåfører ikke kjenner byen. Kunden må delvis guide sjåføren, ikke motsatt. 
Kan skape usikkerhet og ubehag hos kunden. Sjåførens kunnskaps- og servicenivå er av betydning for 
opplevelsen av reisen, og kan i neste omgang virke inne på kundens lyst til å gjenta reisen til og fra 
sentrum. 
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5. Samhandlingsforum  

Bredt samarbeid styrker prosjektresultatet 
Gjennom prosjektet er det etablert et bredt kontaktnett med ulike aktører og interessenter, både 
frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner, næringslivaktører og statlig og kommunal 
virksomhet. Til sammen representerer disse aktørene et bredt spekter av kunnskap, påvirknings- og 
gjennomføringskraft, som har vært avgjørende for resultatet i prosjektet ”Grønn bymobilitet for alle”.  
 
Erfaringen fra prosjektet er at identifisering av barrierer og utvikling av idèer styrkes når ulike roller, 
kunnskap og erfaringer spiller sammen, og beriker og utfordrer hverandre. Når aktører med ulike 
utgangspunkt og kompetanse bringes sammen, forstyrres gjerne vanetenkingen gjennom at andre 
aktører har ulike meninger og forestillinger enn en selv. Det gir grunnlag for felles læring og 
forståelse. De ulike parter bringer inn idéer som kombineres og forsterker hverandre. Selv 
interessekonflikter kan spille en konstruktiv rolle, hvis de finner sted innenfor en felles ramme av 
samarbeid, problemløsning og gjensidig utveksling av ressurser.  
 
 
Forum for samarbeidsdrevet prosjektgjennomføring 
Det brede kontaktnettet som er etablert i prosjektet, kan videreføres i et mer varig nettverk – et forum - 
for prosjektsamarbeid. Formålet er å få til prosjekter som bidrar til et inkluderende bysentrum 
tilgjengelig for alle, der interaksjon rettet mot samarbeid, læring og felles eierskap står sentralt.  

Prosjektidéer kan drøftes og forankres i forumet, og nye prosjektidéer kan oppstå. Ressurspersoner fra 
nettverket kan bidra med kunnskap og erfaring ved gjennomføring av prosjekter. Det er ofte i møte 
mellom forskjellige aktører og kunnskaper at nye kreative idéer skapes, og danner grunnlag for å føre 
dem ut i livet. Idéutvelgelsen blir gjerne bedre når ulike parter samarbeider om å vurdere potensielle 
gevinster og risiko ved forskjellige alternative muligheter. Samarbeid kan også sikre at motstand mot 
forandring reduseres, og muligheter for at de utvalgte idéer gjennomføres.  
 
Implementeringen av nye idèer er avhengig av ressursmobilisering og eierskap. Deltakelse og 
samarbeid som engasjerer, kan bidra til å skape gjensidig tillit som sikrer at både private og offentlige 
aktører er villig til å mobilisere de ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosjekter. 
 
Hvordan en slik samhandlingsforum skal organiseres og drives, og hvem som skal ha eierskapet til 
det, må avklares i en egen prosess. 
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Vedlegg: Kunnskapsgrunnlag 

Vedlegg til prosjektrapporten ”Grønn bymobilitet for alle – et bylivsprosjekt i Drammen sentrum” 
 
Nasjonale føringer, lover og regelverk gir støtte og forankring for å fremme universelt utformede 
omgivelser. Dette kapittelet gir en oversikt over de viktigste relevant for dette prosjektet, så langt vi 
har hatt anledning til å kartlegge. Det gis også en oversikt og beskrivelse av noen relevante 
undersøkelser og fagrapporter. Oversikten er ikke uttømmende. 
 

 
 
 
Overordnede føringer 
 
Universell utforming – definisjon 
Det finnes en rekke definisjoner på universell utforming. FN-konvensjonen om rettighetene til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer universell utforming slik: 
«Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av 
alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. 
Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne når det er behov for det» 
 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft i 2009, og ble revidert i 2013, definerer 
universell utforming slik (§13): 
«Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 
forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens 
alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.» 
 
De syv prinsipper for universell utforming 
Gjennom utviklingen av begrepet Universal Design ved University of North Carolina i USA har man 
kommet frem til syv viktige prinsipper for universell utforming: 

• Like muligheter for bruk 
Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter 

• Fleksibel i bruk 
Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter 



    

• Enkel og intuitiv i bruk 
Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter 
eller konsentrasjonsnivå 

• Forståelig informasjon 
Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, 
uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter 

• Toleranse for feil 
Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller 
minimaliserer utilsiktede handlinger 

• Lav fysisk anstrengelse 
Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær 

• Størrelse og plass for tilgang og bruk  
Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, 
uavhengig av brukernes kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet 

 
Nasjonale føringer 
De mest sentrale nasjonale føringene: 
 
Norge universelt utformet 2025 
Universell utforming er en nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle. Et 
sentralt mål er å forhindre diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne, gjennom økt 
tilgjengelighet og løsninger som er likestilte i bruk. 
 
Nasjonal transportplan 2014-2023 
Universell utforming er et av fire hovedmål i Nasjonal transportplan. I perioden 2014 – 2023 er 
etappemålet for universell utforming å bidra til hele reisekjeder med universell utforming. 
”Bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet, slik at transportsystemet i så stor grad som mulig 
kan benyttes av alle. Øke kompetansen om universell utforming av reisekjeden i alle ledd” 
 
Najonal gåstrategi (2012) 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til nasjonal strategi for tilrettelegging for gående og for å gjøre 
det mer attraktivt å gå. Gåstrategien er en del av arbeidet med Nasjonal reansportplan 2014-2023. 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
(Vedtatt ved kongelig resolusjon 12 juni 2015). Dokumentet peker på oppgaver og interesser som 
regjeringen mener det er viktig at fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i planleggingen. Det 
påpekes at universell utforming skal legges til grunn i planleggingen for å gjøre samfunnet tilgjengelig 
for alle, og for å hindre diskriminering av enkelte grupper.  
 
 
Sentrale lover, forskrifter og standarder 
 
Det er flere lover som inneholder krav om universell utforming. De viktigste i dette prosjektets 
sammenheng er: 
 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven slår fast at alle grupper i befolkningen skal i så stor grad 
som mulig ha lik adgang til et aktivt liv med full deltakelse i samfunnets tilbud og sosiale samspill. 
Alle virksomheter rettet mot allmennheten er pliktige til å arbeide for universell utforming og 
individuell tilrettelegging. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har en egen paragraf for 
universell utforming av bygninger og anlegg (§ 10). Her henviser loven til plan- og bygningsloven 
som er gjeldende sektorlov på dette feltet. 
 
Plan- og bygningsloven 
Universell utforming er tatt med i plan- og bygningslovens formålsparagraf og flere andre steder i loven. 
Loven gir hjemmel for utforming av byggteknisk forskrift. Her står krav til universell utforming av 



    

bygninger og uteareal sentralt. Loven gir også hjemmel til å fastsette forskrifter om oppgradering av 
eksisterende bygninger, anlegg og uteområder. Det kan skje gjennom nasjonale forskrifter eller kommunal 
planlegging. 
 
Lov om offentlige anskaffelser 
Hovedtrekket i lov om offentlige anskaffelser er at det skal tas hensyn til miljø, livssykluskostnader og 
universell utforming ved offentlige anskaffelser. I veilederen til reglene om offentlige anskaffelser 
defineres universell utforming i henhold til forskriftens § 4-1 (bokstav I) som ”utforming eller 
tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon 
kan benyttes av flest mulig.” 
 
Forskrift om tekniske krav til byggverk (2010) 
Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven. En rekke krav til uteareal som er direkte relevante for 
utforming av gangforbindelser, er angitt i kapittel 8.  
 

 
 
Standarder for universell utforming relevante for reisekjeden 
Standardisering er et viktig verktøy for å effektivisere prosessen med universell utforming. Relevante 
standarder for reisekjeden er: 
NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidede uteområder,  utgitt av Standard Norge, 
publisert i desember 2011. Relevant for reisen til og fra stasjonen/holdeplassen til ulike målpunkt i 
sentrum. 
NS 3041 Skilting – Veiledning for plassering og detaljer 
Standarden skal bidra til at alle lett kan oppfatte informasjonen på skilt, og i tillegg ivareta prinsippet 
om universell utforming. Standarden er et bidrag for å heve kvaliteten av universell utforming i det 
offentlige rom. 
NS 11001-1:2009 – Universell utforming av byggverk. Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger 
Er en sentral standard for å sikre at byggverk på transportområdet er universelt tilgjengelige. 
 
 
 



    

Håndbok N100 Veg- og gateutforming 
Tar utgangspunkt i at formålet med veg- og gatenettet er å sikre framkommelighet til alle 
trafikantgrupper. Det står blant annet: ”I byer og tettsteder planlegges sammenhengende nett for 
gangtrafikk og for sykkeltrafikk. Disse kan være delvis sammenfallende. For å oppnå effektive nett må 
også snarveger kartlegges og inngå som en del av nettene”. 
 
Kjøretøy 
EUs bussdirektiv inneholder krav om universell utforming, og gjelder for bybusser, og forstads- og 
ekspressbusser i Norge. Kravene gjelder for busser i trafikk på basis av ruteløyve.  Kravene gjelder 
også bil som utfører transport med særskilt løyve for transport for funksjonshemmede, og drosje der 
det er stilt krav om tilpasning for slik transport. Samferdselsdepartementet vurderer endringer i 
kjøretøy- og yrke- transportforskriftene for å få bedre tilpasning av småbusser som benyttes til 
bestillingstransport. Fylkeskommunene kan, gjennom anbudsutsettingen av lokal rute-transport, 
fremskynde utviklingen mot en universell utformet busspark ved å sette krav om bruk av nye busser. 
 
Politiloven (1995) 
Fastslår blant annet politiets oppgaver og hjemler kommunale politivedtekter. Vedtektene kan blant 
annet inneholde bestemmelser som sikrer ferdselen på steder som trafikkeres av allmennheten. Hus- 
og grunneiere kan pålegges å rydde for snø og strø ved snøfall og når det er glatt, varsle fare ved 
avvisere, og holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende område i umiddelbar tilknytning til 
eiendomen. 
 

 
  
Regionale og kommunale planer 
 
Regional plan for universell utforming, Buskerud mot 2025, Buskerud fylkeskommune 
Planen skal bidra til en reell og likeverdig deltakelse i Buskerudsamfunnet for alle, og den skal legges 
til grunn for all offentlig virksomhet og planlegging i fylket. Innsatsområder: 

- Planlegging  
- Bygg og anlegg 
- Uteområder/friluftsområder 
- Kulturminner 
- Transport 
- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

 
Relevant for måloppnåelse innen grønn bymobilitet for alle gjelder særlig målene om universell 
utforming knyttet til kollektivtransportsystemet (hele reisen), publikumsbygg-/anlegg, parker, torg, og 
gågater. 
 
Kommuneplanens arealdel 2014-2036 (29.05.2015) 
Universell utforming er omtalt i bestemmelse 2.3 (pbl § 11-9 nr. 5). ”Ved oppføring av 
publikumsrettede bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg med mer skal  
utformingen tilrettelegge for bruk av alle, det vil si at prinsippene for universell utforming  
skal legges til grunn. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det redegjøres for hvordan  
universell utforming sikres, både internt i planområdet og i forhold til tilstøtende eiendommer.” 



    

Drammen kommune har en designguide (fra 2007) som er en samling av detaljløsninger mht. 
materialbruk, og detaljering tilpasset byens særpreg.  
 
Sykkelstrategien er en del av kommuneplanens arealdel. Visjonen frem mot 2036 er ”Drammen skal 
være en attraktiv sykkelby gjennom hele året. 
 
Kartlegginger av relevante undersøkelser 
Hverken Buskerud fylke, Drammen kommune eller Brakar har gjort konkrete undersøkelser av 
tilgjengelighet i Drammen sentrum relevant for dette prosjektet. Det foreligger ingen handlingsplan for 
universell utforming i kommunen utover det som er nedfelt i planer etter plan- og bygningsloven. 
 
 
Relevante undersøkelser og fagrapporter 
 
Noen utvalgte undersøkelser og fagrapporter som kan være relevant for prosjektet. 
 
Universell utforming virker - evaluering av tiltak i kollektivtrafikken (TØI rapport 1235/2012) 
Rapporten oppsummerer evalueringen av tilskuddsordningen for bedre tilgjengelighet i 
kollektivtrafikken i kommunesektoren. Tiltakene som er evaluert omfatter holdeplasser og terminaler. 
Hovedfunnet i rapporten er at universell utforming har en positiv effekt for såvel passasjerer med 
nedsatt funksjonsevne som for andre passasjerer. Men undersøkelsen viser også at det er nødvendig at 
alle ledd i en reisekjede fungerer for at passasjerer med nedsatt funksjonsevne skal kunne reise 
kollektivt. 
 
Fysiske problemer med å bruke transportmidler (TØI rapport 1148/2011) 
I den landsomfattende reisevaneundersøkelsen (RVU) 2009 var det 11 prosent som oppga at de hadde 
midlertidig (2 prosent) eller varige fysiske problemer (9 prosent) som begrenser deres muligheter til å 
bevege seg utendørs eller bruke transportmidler. I en supplerende postal undersøkelse rettet mot de 
med varige fysiske problemer, fikk respondentene spørsmål om det hender de bruker gitte kollektive 
transportmidler. Bruken er blant annet avhengig hvorvidt respondenten har problemer knyttet til å 
reise kollektivt eller ikke, behovet for hjelpemidler ved bevegelse utendørs, hvor godt kollektivtilbudet 
er, og kjennskap til tilbudet.  
 
De vanligste opplevde barrierene for bruk av buss, tog og trikk/t-bane, blant de med varige fysiske 
problemer, og som faktisk bruker slike transportmidler,  er knyttet til avstander og tilgjengelighet til 
holdeplasser/stasjoner, samt til på/avstigning kjennskapen til kollektivtilbudet 
Avstander til holdeplass/stasjon og tilgjengelighet til buss, trikk/t-bane og tog er de høyeste rangerte 
opplevde problemene med bruk av slike transportmidler, i tillegg til problemer med av- og påstignig. 
 
Mangler ved standarder gir utrygge bymiljøer for synshemmede (TØI, artikkel 2015) 
Aktørene som arbeider med universell utforming mangler gode standarder og veiledere i arbeidet med 
å utforme miljøer som er brukervennlige og trygge for synshemmede. Det er særlig standarder knyttet 
til taktile ledelinjer som ikke fungerer godt nok. Forskere ved TØI fikk i 2015 publisert en artikkel 
i tidsskriftet Municipal Engineer. Bakgrunnen er Vegdirektoratets arbeid med å revidere nasjonale 
standarder og håndbøker om tilrettelegging for synshemmede i transport-systemet. Vegdirektoratet har 
i den forbindelse ønsket en vurdering av gjeldende standarder og praksis, og særlig to spørsmål knyttet 
til utforming av gater og kollektivholdeplasser: 

• ledelinjer ser ut til å bli benyttet i situasjoner hvor mer gjennomtenkt og helhetlig design med 
naturlige ledende elementer bedre kunne ha sikret brukervennlighet, tilgjengelighet og sikkerhet 

• og det er mangel på konsekvent og lik bruk av taktile ledelinjer, noe som potensielt kan forårsake 
farlige situasjoner. 

 
 
 



    

Aktørene som arbeider med universell utforming står ofte overfor situasjoner der flere hensyn må tas. I 
håndbøker eller standarder, finnes det kun vage beskrivelser av hvordan man kan løse situasjonen med 
naturlige ledende elementer. Dette fører til at aktørene gjerne tyr til taktile ledelinjer fremfor naturlige 
ledende elementer, og utformer løsninger de tror vil fungere for synshemmede, mens det samtidig 
fører til et inkonsekvent system av taktile ledelinjer i transportsystemet som helhet. En av de viktigste 
anbefalingene er at standarder, veiledere og håndbøker bør presentere mer omfattende og konkrete 
beskrivelser av hvordan naturlig leding kan sikres og brukes, samt hvordan taktile ledelinjer skal 
benyttes også i komplekse situasjoner. 
 
Arkitektoniske virkemidler for orientering og veifinning (2015) 
Dette er en faglig veileder utgitt av Statens vegvesen og Direktoratet for Byggkvalitet. Veilederen er 
en ”verktøykasse” som presenterer ulike arkitektoniske virkemidler for å utforme bygninger, 
uteområder og transportanlegg slik at alle kan orientere seg og finne fram. Det er en ambisjon å oppnå 
dette gjennom bruk av tradisjonelle arkitektoniske virkemidler.  Dette er i tråd med universell 
utforming, det vil si at hovedløsningen dekker behovene for flest mulig, og at tilleggsløsningene 
dermed blir så få som mulig. Gode løsninger for veifinning må ses som et viktig ledd i den helhetlige 
planleggingen om å oppfylle flere samfunnsmål som deltakelse, likestilling og likeverd.  
 
Bevisst bruk av tradisjonelle arkitektoniske virkemidler, vil redusere behovet for  «kunstige 
ledelinjer», som legges særskilt for at blinde og svaksynte skal orientere seg. Erfaringer viser viser 
at kunstige ledelinjer ofte benyttes feil, og at de brukes der det allerede er naturlige ledelinjer. De er 
utfordrende åholde vedlike og blir ofte ikke reparert ved ombygging eller endringer. Betydningen av 
kunstige ledelinjer kan lett misforstås. I ytterste konsekvens kan dette gi falsk trygghet og dermed 
utgjøre en fare. 
 
Tilrettelegging i holdeplassens influensområde (Nielsen og Lange, 2015) 
Kollektivreisen inkluderer nesten alltid en tur til fots fra utgangspunktet og til målet for reisen. 
Gangveinettets kvalitet og miljø påvirker hvorvidt og hvor langt folk er villig til å gå, og ulike 
brukergrupper kan også oppleve det forskjellig. Topografien, veienes standard, vedlikeholdet, 
lokalklima, samspillet med bebyggelsen og omgivelsenes kvalitet påvirker opplevelsen og gålysten.  
Tilpasning og oppgradering av gang- og sykkelveinettet med god tilgjengelighet til holdeplassene bør 
være en viktig del av utviklingen av kollektivnettet.  
 

 
 
Gangnettets utforming i området omkring en holdeplass har stor betydning for kollektivsystemets 
betjening av boliger, arbeidsplasser og service. Dekningsområdet med for eksempel fem minutters 
gangtur kan varierer svært mye som følge av veinettets struktur. Ulike barrierer som jernbane, vann, 
bratt terreng, inngjerdinger, få snarveier, etc., kan også gjøre store utslag.  
 
Med en hastighet som er mer enn tre ganger så høy som for gående, kan sykkelen minst tidoble arealet 
som nås innenfor en gitt reisetid til og fra holdeplassene. Med elektriske sykler, har rekkevidden blitt 
enda større, særlig i kupert terreng. Trygg og værbeskyttet parkeringsplass ved holdeplasser og 
knutepunkter har vist seg å stimulere bruk av sykkel som del av kollektivreiser i byer og tettsteder der 
forholdene ellers ligger til rette. 
 
 



    

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming - Kartverket 
Kartverket har utviklet en nasjonal kartklient for geografisk informasjon om universell utforming og 
tilgjengelighet, og kartlegger universell utforming og tilgjengelighet i byer, tettsteder og 
friluftsområder. Alle registrerte data blir lagt inn i denne kartløsningen. Kartklienten inneholder 
informasjon om status knyttet til tilgjengelighet av tettsteder og deres veisystem og friluftsområder, 
som: Inngangspartier i publikumsbygg og offentlige kontorer, torg, gågater, fortau, gangveier, gangfelt 
osv., parkeringsområder, parker, friluftsområder, turisthytter 
 
Kartklienten skal tjene som et oppslagsverk for planlegging og forvalting, men også for «sluttbrukere» som 
organisasjoner og andre interesserte.  Dette er en applikasjon som benyttes på et Android nettbrett som 
er enkelt å ta med seg ut i felten. Til denne er det utviklet to veiledere, en for registrering i tettsted, og 
en for registrering i friluftsområder. Målet med å etablere nasjonale veiledere og en nasjonal metode er 
å sikre en enhetlig registrering av tettsteder og frilufts-/ friområder over hele landet. Veilederne blir 
fortløpende oppdatert på bakgrunn av erfaringer fra feltarbeidet og innspill fra berørte parter. 
 
Med hjelp av databasen kan en kommune finne ut hvordan situasjonen er, hva kan man gjøre for å 
forberede tilgjengeligheten, hvordan tilgjengelige midler kan brukes på en effektiv måte. 
Kartleggingen gir helhetlig oversikt. Dette gjør det enklere å ta riktige avgjørelser. Hvilke ruter 
gjennom en by er viktige å ha fokus på, hvor er forholdene nesten i orden, i hvilket område kan 
forholdene forbedres med enkle midler, og hvor trenger man store, langsiktige investeringer.  
 
I følge Kartverkets hjemmeside har kartverket kartlagt tilgjengelighet i 158 kommuner over hele 
landet. Til nå har Kartverket kartlagt tilgjengelighet i 148 kommuner i hele landet, og 100 av disse har 
oppdatert kartleggingen i 2013. (Kilde: hjemmsiden). En tilgjengelighetskartlegging i et tettsted eller 
en kommune viser hvordan stedet er utformet med tanke på fremkommelighet. Tilgjengelighetsdata 
for et område er et nyttig verktøy i forbindelse med arealplanlegging som tettstedsplaner og 
byutvikling. Kartverket er med på å initiere og gi faglig støtte til kommuner som ønsker å gjennomføre 
tilgjengelighetskartlegging selv. Dette kan være et mulig tiltak for Drammen sentrum. 
 
Pilotprosjekter i nærmiljøsatsingen 
Miljødirektoratet har fulgt sju pilotprosjekter i nærmiljøsatsingen. 
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/Friluftsliv/Narmiljosatsing-/Pilotprosjekter-i-
narmiljosatsingen/ 
Pilotprosjektene er geografisk og tematisk spredt, men jobber alle med nærmiljøfriluftsliv som 
overordnet mål. Disse pilotprosjektene kan være til inspirasjon for gjennomføring av tilsvarende 
prosjekter med stor grad av deltakelse og involvering. For eksempel har pilotprosjektet, SMS 
Kristiansand, mål om å bidra til sosial, bærekraftig stedsutvikling gjennom å utvikle nye modeller og 
verktøy. SMS er forkortelse for stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser. Økt integrering og 
styrket fellesskap mellom byens innbyggere er et viktig mål i prosjektet.  
 
De sosiale aspektene er veldig sentrale for menneskers livskvalitet, og bør ha en særskilt rolle i all 
stedsutvikling, sammen med økonomiske og økologiske perspektiv. Det sosiale handler om å leve i et 
fellesskap med andre mennesker i et samfunn tilrettelagt for alle. 
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