Friluftsmuseet
En mulighetsstudie
Rapport, 2.mai 2019

Forord
En mulighetsstudie skal få fram nye ideer og potensial for ny utvikling. I dette tilfellet skal
Friluftsmuseet på Bragernesåsen under lupen for å vurdere mulige konsepter og forskjellige alternative
løsninger. Dette er et forarbeid som skal gjøre det enklere å ta beslutninger for hvor veien skal gå
videre. Tilnærmingen til studien har vært åpen og fri, men det har likevel vært viktig å ha en realistisk
grunnholdning i dette arbeidet, slik at retningen som anbefales både skal være noe å strekke seg mot
og noe som er mulig å gjennomføre.
Mulighetsstudien er utført av konsulentselskapet insam as på oppdrag fra Friluftsmuseets venner
(FMV). FMVs kontaktpersoner har vært Eli-Sofie Thorne og Asle Farner fra styret i FMV. Fra insam
har Dag Erlend Lohne Mohn vært prosjektleder. Til sammen har disse tre fungert som en
arbeidsgruppe. I tillegg har Lars Wang fra insam bistått med kvalitetssikring.
Det har vært vesentlig å ha en objektiv og uhildet tilnærming til arbeidet. Dette ble avklart mellom
oppdragsgiver og prosjektleder før avtale om arbeidet ble inngått. Et slikt arbeid vil på den måten ha
størst troverdighet og verdi – for alle involverte. Dette betyr at prosjektleder har kunnet jobbe fritt og
uavhengig, og at oppdraget er utført av en ekstern leverandør som hele veien har hatt et blikk utenfra.
Denne rapporten med konklusjoner og anbefalinger er ført i pennen som en uavhengig rapport. I tråd
med arbeidet med mulighetsstudien forøvrig. Det har vært et mål at rapporten skal gi en objektiv
beskrivelse av situasjon og muligheter. Rapporten skal kunne brukes som en veiledning for videre
arbeid, som et grunnlag for samarbeid med andre organisasjoner, som en dokumentasjon på status og
veivalg overfor samarbeidspartnere, offentlig forvaltning og andre.
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1. Sammendrag konklusjoner og anbefalinger

•

Det anbefales å dyrke konseptet «Opplevelses- og arrangementskonseptet» da dette er en
retning det er stor interesse for, det er gode muligheter for å rekruttere frivillige til dette
konseptet og fordi virksomheten til FMV allerede i dag har en vellykket drift innenfor dette
sporet.

•

I tillegg anbefales det å gjøre det mer verdifullt å oppsøke museet utenom
«åpningstider»/tidspunkt for arrangementer, ved å tilføre elementer fra konseptet «Det
selvinstruerende museet». Spesielt gjelder dette formidling i brosjyreform, skilting og på
digitale plattformer.

•

Attraksjonene i hele området Spiraltoppen-Bragernesåsen-Hamborgstrømskogen bør i mye
sterkere grad ses på som et integrert tilbud. FMV anbefales på bakgrunn av dette å ta initiativ
til «Forum for Spiraltoppen» for å oppnå at aktørene i området samarbeider tettere om å løfte
området innenfor for eksempel profilering/markedsføring, arrangement, skilting,
tilgjengelighet mv.

•

FMV oppfordres til å engasjere seg mer tydelig inn i Drammen kommunes prosjekt
Destinasjon Spiraltoppen for at dette i større grad skal komme Friluftsmuseet til gode gjennom
tiltakene som skal prioriteres fra 2020.

•

Arbeidet med utvikling av samarbeidet med Drammens Museum (DM) må fullføres. Det
anbefales at prosessen med samarbeidsavtale fortsettes til begge parter er enige i
formuleringene, og at dette arbeidet sluttføres før sommeren 2019.

•

Nye attraksjoner og/eller en mer komplett hus-samling vil kunne gi Friluftsmuseet en større
verdi. Det anbefales å vurdere muligheten for å etablere slike nye attraksjoner på sikt, og
prioritere det eksisterende innholdet i museet i første omgang.

•

At bygningene på Friluftsmuseet er i tilfredsstillende stand er avgjørende for å kunne drive
formidling, arrangementer og andre aktiviteter på området. Det bør være et mål å få teknisk
tilstand på alle bygg opp på et slikt nivå at det kan drives jevnt og godt vedlikehold.
Istandsettings-tiltakene som er planlagt i 2019 og 2020 vil således virke både positivt og
motiverende. Det anbefales å støtte opp under dette arbeidet og bidra til at det gjennomføres
ytterligere istandsettingsarbeid i fortsettelsen av dette.

•

Det er behov for nødvendige fasiliteter som elektrisitet, toaletter, vann og universell
utforming. Det anbefales å få gjort mer nøyaktige beregninger av kostnader og konsekvenser
ved dette, og få vurdert hvilke muligheter som konkret kan ligge i å få dette finansiert.

•

Den samlede effekten av gode arrangementer, mange besøkende, istandsettingsprosjekter og et
godt samarbeid med Drammens Museum vil gi et godt grunnlag for å få tilført nødvendige
midler til istandsetting, vedlikehold, arrangementer, formidling og på sikt nye attraksjoner.
Det anbefales at FMV og DM samarbeider om å få tilført ressurser fra ulike kilder de to
organisasjonene har anledning til å søke støtte hos.
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2. Bakgrunn
Friluftsmuseets venner (FMV) har fått tildelt midler for å gjøre en mulighetsstudie om Friluftsmuseet.
Støtten ble gitt av Sparebanken Øst høsten 2018. Studien skulle vise og dokumentere hva som er status
for Friluftsmuseet og hva museet kan utvikles til å bli. Rapport for mulighetsstudien skulle leveres
innen 1. mai 2019 for å være med i Sparebanken Østs vurdering av å kunne tilby videre støtte.
Friluftsmuseet på Bragernesåsen eies av Drammens Museum (DM) og inngår som en del av museets
tilbud til publikum.
FMV ble dannet som en reaksjon på at Drammens Museum ønsket å legge ned virksomheten på
Bragernesåsen, ved å forsøke å tilbakeføre enkelte bygninger til sin opprinnelige plassering, og ved å
flytte andre bygninger ned til området på Marienlyst. Denne beslutningen er inntil videre satt på vent.
Venneforeningen ble altså dannet under litt spesielle omstendigheter, men har siden stiftelsen i
desember 2015 utviklet sin rolle. Nå er foreningen en arrangements- og dugnadsorganisasjon som har
som formål å «arbeide for økt aktivitet ved Drammens museums Friluftsmuseum på Slettåsen,
Spiraltoppen.» Det er faste aktiviteter og arrangement gjennom sommerhalvåret. I 2018 var det
registrert 5200 besøkende og 1700 dugnadstimer på museet. DM har også gitt tydelige signaler om at
de som eier ønsker å legge godt til rette for aktiviteter og arrangement i regi av FMV.

Vikerbygningen fra slutten av 1600-tallet. Fra Vikersund, gjenreist på Friluftsmuseet. (Foto: Wikimedia Commons)

6 | insam as

3. Om prosessen og arbeidet med mulighetsstudien
Arbeidsgruppa med oppdragsgiver og prosjektleder har gjennomført 12 møter i perioden januar til mai
2019.
Det har blitt gjennomført to store heldags-samlinger (workshops) i forbindelse med mulighetsstudien.
Til begge samlingene ble det invitert bredt innenfor medlemsmassen, eksisterende og potensielle
samarbeidspartnere, offentlige aktører mv. Første samling (23.01.2019) var sentrert rundt å få på
bordet ideer, behov, potensial, styrker og utfordringer. Andre samling (09.04.2019) handlet om å
vurdere og videreutvikle forskjellige konsepter basert på innspillene fra første samling. Samlingene
hadde mange deltagere, 50 på første samling og 40 på andre.
I forbindelse med mulighetsstudien og samarbeidsprosessen mellom DM og FMV har prosjektleder
også hatt 2 møter med DM ved Åsmund Thorkildsen og Eivor Winther Sunesen, og ett møte med
styret i FMV.
Det har også blitt gjennomført 4 møter med forskjellige eksterne aktører, herunder Drammen
kommune, Buskerud fylkeskommune, Byen Vår Drammen og Sparebanken Øst. Utover dette har
prosjektleder gitt en orientering om prosessen for FMVs årsmøte 20. mars 2019.

Skysstunet på Friluftsmuseet i høstskurd. (Foto: Wikimedia Commons)
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4. Tilstandsvurderinger
For FMV og for Sparebanken Øst har det vært viktig å få en oversikt over dagens tekniske tilstand for
bygningene på Friluftsmuseet. For Sparebanken Øst har dette vært en forutsetning for å vurdere
eventuell støtte til istandsetting. For FMV er det nødvendig å ha kunnskap om «varebeholdningen» til
Friluftsmuseet, for å kunne vurdere muligheter for dugnadsinnsats og for å kunne vurdere å søke
økonomisk støtte – i samråd med DM. Kunnskap om bygningenes tilstand er forøvrig et viktig
utgangspunkt for enhver istandsetting og forvaltning av kulturminner.
Prosjektleder for mulighetsstudien har kontaktet DM for å få innsyn i eksisterende
tilstandsvurderinger, men dette behandler DM som interne dokumenter som de ikke ønsker å utlevere.
I forbindelse med mulighetsstudien har FMV ved prosjektleder tilbudt DM å gjennomføre oppdaterte
tilstandsvurderinger av kvalifiserte restaureringshåndverkere for FMVs regning. Det ble i denne
anledning presisert at FMV ikke behøver å involvere seg i prioriteringer av istandsettings/vedlikeholdsarbeid på Friluftsmuseets bygninger, og at dette helt og holdent er DMs ansvar. DM
takket nei til dette tilbudet på bakgrunn av de har egne prosesser for arbeidet med tilstandsvurderinger.
Parallelt med dette har det kommet krav fra Kulturdepartementet om at det skal gjennomføres
tilstandsvurderinger av alle kulturhistoriske museumsbygg i løpet av 2019.
«Bygningsvernundersøkelsen 2019» er en nasjonal kartlegging og tilstandsvurdering av alle
kulturhistoriske bygninger som eies av museene i det nasjonale museumsnettverket.
FMV holder av midler i 2019 til å gjennomføre tilstandsvurderingene hvis det skulle vise seg å bli
aktuelt på et senere tidspunkt.

5. Planlagte restaureringsarbeider
Ansvar for istandsetting og vedlikehold av bygningene på Friluftsmuseet ligger hos DM. Det er nå
under planlegging flere tiltak for istandsetting. I budsjettbehandling for 2019 i Drammen kommune
vedtok Bystyret å sette av 2 millioner til «strakstiltak for akutt reparasjon av forfall ved Friluftsmuseet
på Bragernesåsen.» Det heter videre at «Bidraget øremerkes og kan ikke utbetales til Drammen
Museum før arbeidet er igangsatt. Det inngås dialog med Drammen Museum om prioritering av
praktisk utførelse av arbeidet.»
Drammens Museum har også søkt og fått innvilget midler til istandsetting av Straumen-låven fra
Buskerud fylkeskommune. Innvilget beløp er 425 000,DM skal legge fram en plan for istandsettingsarbeidet for bystyrekomité for kultur, idrett og byliv 7.
mai 2019. Saksframlegg og plan for arbeidet er tilgjengelig og viser at det skal utføres
istandsettingsarbeid på til sammen 8 av bygningene i 2019 og 2020. Se vedlegg 1 for detaljer om
dette.

6. Samarbeidsprosess
Parallelt med mulighetsstudien har det foregått et arbeid med samarbeidsprosess mellom DM og FMV.
Hensikten med dette har vært å klargjøre roller og ansvar knyttet til Friluftsmuseet. For så å beskrive
dette som rammer, prinsipper og retningslinjer for samarbeidet. Prosjektleder har gjennomført møter

8 | insam as

med de to partene, med hensikt å finne ut hva som er viktig for dem, og hva som er riktig
rollefordeling innenfor følgende temaer:
•
•
•
•
•
•

Nye etableringer – nye attraksjoner
Aktiviteter og arrangementer
Istandsetting og vedlikehold
Dugnadsarbeid
Økonomi – ressurstilfang
Kommunikasjon – møteplasser

På bakgrunn av momenter som har kommet fram i møtene tyder mye på at partene har
sammenfallende interesser innenfor flere av temaene. Med utgangspunkt i dette har det derfor blitt
utformet et forslag til samarbeidsavtale som ble sendt til partene for kommentarer 29. mars 2019. Se
vedlegg 2, «Samarbeidsavtale – forslag pr. 29. mars 2019». Prosjektleder har en målsetting om at dette
sluttføres før sommeren 2019.

7. Beslektede prosesser og prosjekter i området
I arbeidet med mulighetsstudien har det også vært vesentlig å orientere seg i hva som foregår av andre
prosesser som er relatert til Friluftsmuseet, hvordan dette påvirker museet og hvordan FMV kan
utnytte disse prosessene til å nå sine målsettinger. I dette kapittelet beskrives noen av de prosessene
som kan spille inn her.
Drammen kommune har en omfattende prosess i gang med videreutvikling av Spiralen-området.
Bakgrunnen for dette er et ønske om å utvikle Spiralen som attraksjon og rekreasjonsområde, både for
byens innbyggere og for tilreisende. I Bystyrets behandling av økonomiplan og budsjett for 2017 ble
det avsatt 1 million over en 4-årsperiode knyttet til «å utvikle Spiraltoppen som destinasjon». Som en
del av dette har det blitt gjennomført en medvirkningsprosess med byens innbyggere hvor det kom inn
over 700 innspill og ideer. Det ble samtidig gjort en kartlegging av brukergruppene til Spiraltoppen. Et
resultat av dette var et nytt vedtak i Bystyret i 2018 hvor det ble besluttet å utarbeide forprosjekt som
tar for seg forskjellige tiltak med kostnadsoverslag.

Destinasjon Spiraltoppen
Forprosjektet skulle ha som mål å «vise tiltak i en helhetlig sammenheng og med lokalisering og
utforming som bygger opp under Spiraltoppen som et naturbasert møtepunkt mellom byen og marka.»
Multiconsult og LINK ble engasjert til å utføre forprosjektet, som har resultert i rapporten
«Destinasjon Spiraltoppen – Spiraltoppen rundt – opplevelser på vei». Drammen kommunes
kontaktperson og prosjektleder for dette har vært Elisabeth Wibe ved Byprosjekter. Rapporten
beskriver forskjellige tiltak som skal bygge opp under målet:
•
•
•
•
•
•

Bedre informasjon og skilting om stedet
Økt parkeringskapasitet på Spiraltoppen
Rasteplasser og gapahuker
Lekeplass med naturbaserte aktiviteter som klatring og balansering
Restaurering av vannet «Flåren» - sikre en stabil vannstand
En oppgradering av utsiktspunktet slik at dette blir nyttbart for alle brukere og gir en mer
spektakulær/sterkere opplevelse av utsikten.

Tiltakene er bygget rundt et konsept med 3 nivåer av møteplasser som knyttes sammen av en
sammenhengende turvei i området mellom nytt utsiktspunkt med scene ved Nedre skanse, Flåren og
Øvre skanse. I dette området foreslås det å etablere raste-/møteplasser, stigallerier og
kunstinstallasjoner, i tillegg til en tydelig «velkomstplass» ved eksisterende parkeringsplass som
inviterer videre inn på området og informerer om tilbud og attraksjoner.
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Figur 1: Foreslått nytt utsiktspunkt ved Nedre skanse (Illustrasjon; Multiconsult/LINK)

Det er også beskrevet en bedre utnyttelse av eksisterende parkeringsplass, med bedre tilrettelegging
for kollektivtrafikk, optimalisering av arealet på plassen for å romme flere biler (fra dagens 108 til
151) og etablering av HC-parkering. I tillegg er det beskrevet etablering av en ny, mindre
parkeringsplass ved Friluftsmuseet for 50 biler (på nedsiden av Klokkergården). Se vedlegg 3 for hele
forprosjektrapporten.
Tiltakene som er beskrevet i rapporten er også gitt kostnadsestimater. Tiltakene har et samlet estimat
på i overkant av 28 millioner, hvor parkeringsplassene (9 millioner) og utsiktspunktet/scenen (7,8
millioner) utgjør de største enkelttiltakene. Se vedlegg 4 for komplette kostnadsestimater.
Forprosjektet ble lagt fram for Bystyret 18. desember 2018 og det ble fattet vedtak om at det skal
igangsettes et arbeid med ny reguleringsplan for tiltaksområdet som skal kunne gi rammer for å
gjennomføre tiltakene. Det ble også vedtatt at prioritering av tiltak og videre framdrift i planleggingen
foretas av Nye Drammen kommune. Dette innebærer at eventuelle bevilgninger av ressurser til å
gjennomføre tiltak først kan skje etter 1. januar 2020.

Små elektriske busser på Romerike. (Foto: Ruter)

Utredning av busstilbud
Det har samtidig med Destinasjon Spiraltoppen-prosjektet også blitt gjennomført en utredning av
busstilbud til Spiraltoppen. Det er per i dag ingen form for rutebuss til Spiraltoppen, og et busstilbud
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ses på som en forutsetning for å øke publikumsoppslutning og tilgjengelighet til området. Utredningen
er gjort for Drammen kommune og Brakar AS og skulle i utgangspunktet konsentreres hovedsakelig
rundt selvkjørende (autonome) busser og små elektriske busser. Utredningen har resultert i en rapport
og er utført av konsulentselskapet Rambøll AS. Se vedlegg 5 for hele rapporten.
Rapporten tar utgangspunkt i et estimert potensial for 200 daglige kollektivreiser på hverdager og 360
på helgedager. Hovedkonklusjonen og anbefalingen er å etablere et tilbud trinn for trinn. I første
omgang anbefales det å starte med ordinære busser (12 meter, dieseldrift), ved å utnytte ledig kapasitet
i dagens kjøretøypark. Dette tilbudet anbefales å innføres i helgene. På mellomlang sikt (2020/2021)
anbefales å innføre et fullskala tilbud med busser med elektrisk drift. Det anbefales videre å innføre
selvkjørende elektriske busser på lengre sikt (2025->), når teknologien er moden for dette.

Opprustning Spiraltunnelen
Selve Spiraltunnelen er ikke i tilfredsstillende forfatning og det er bevilget midler til en teknisk
oppgradering av tunnelen. Dette for å tilfredsstille nødvendige sikkerhetskrav og samtidig se på
hvordan selve tunnelen i større grad kan bli en attraksjon (lyssetting, dekorasjon mv.). Arbeidet er i
planleggingsfasen og skal gjennomføres i perioden fra 1. januar 2020 til senest 1. juli 2020. I denne
perioden vil tunnelen være helt stengt, men det planlegges at den fra mai av skal være åpen i helgene.

Et friluftssanatorium for byens befolkning
Drammens Museum presenterte utstillingen «Et friluftssanatorium for byens befolkning» i juninovember 2018. Denne omhandlet turstiene i Bragernesåsen som et av de viktigste kulturminnene i
Drammen. Stiene settes inn i et internasjonalt og historisk perspektiv, og det ble trukket linjer til blant
annet utvikling av fotturisme, naturvern og vandringens røtter.
I forbindelse med utstillingen skrev museumsdirektør Åsmund Thorkildsen en analyse som tar
utgangspunkt i stisystemet som et monument og at det bør forvaltes og bevares som en konsekvens av
dette. Utstillingen og analysen retter oppmerksomheten mot et svært viktig kulturminne som bør
forvaltes bedre enn i dag for å framheve opprinnelige egenskaper og for å sikre framtidige opplevelser
av kulturminnet.
Fremdeles er stisystemet, sammen med områdene rundt batteriene/kanonstillingene og Friluftsmuseet
attraksjoner som brukes i forbindelse med friluftsliv og rekreasjon. De tre attraksjonene ligger nærme
hverandre og er delvis knyttet sammen av et sti- og turveinett. Å se attraksjonene i sammenheng for å
løfte både formidling og forvaltning kan være aktuelt.

Nye Stronghytta

Nye Stronghytta. (Illustrasjon: Drammen
Strong)
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Drammen Strongs foreningshytte ligger 1 km fra
Friluftsmuseet og mange av de som besøker hytta passerer
inngangen til museet på vei til Stronghytta. Hytta raste
sammen vinteren 2018 og det ble besluttet å reise en ny og
betydelig forbedret hytte på stedet. Ambisjonene for den nye
hytta er store og mulighetene for at denne kan bli enda bedre
besøkt er store. I likhet med Friluftsmuseet ligger Stronghytta
nærme byen men likevel i marka. Dette gir en lav terskel for
besøk. Nye Stronghytta bygges for å dekke mange flere
behov enn den gamle og vil romme nye grupper og
funksjoner. Den nye hytta er finansiert og byggeprosessen er i
gang. Estimert ferdigstillelse er våren 2020.

8. Reguleringsmessige forhold

Utsnitt av kart fra Reguleringsplan for Bragernesåsen og Hamborgstrømskogen. Friluftsmuseet ligger innenfor den blå
streken (red. anm.) og strekker seg både over SFM og F1(se informasjon under). Feltet med skrå skravering betyr rasfare.
Feltet med vertikale streker betyr område for bevaring av naturlandskap og kulturhistoriske anlegg. De røde hakene betyr
utsiktspunkter og røde linjer indikerer utsiktssområde.

I forbindelse med Destinasjon Spiraltoppen har det blitt avdekket behov for ny reguleringsplan for
tiltaksområdet. Dette for å kunne ha rom for å gjennomføre foreslåtte tiltak. Dette arbeidet er
igangsatt. Friluftsmuseet ligger i utgangspunktet utenfor dette området.
Eksisterende reguleringsplan for området, «Reguleringsplan for Bragernesåsen og
Hamborgstrømskogen», vedtatt 27.05.2008 dekker Friluftsmuseet og er inndelt i forskjellige
spesialområder. Området rundt tunet der Elstergården, Havnegata, Klokkergården og Naturhuset står
er innenfor «Friområde F1» som er det samme som dekker eksisterende reguleringsplan for
parkeringsplassen, Café Spiraltoppen og Nedre Skanse. Altså det samme området hvor arbeid med ny
reguleringsplan er igangsatt. Om dette tunet også blir en del av ny reguleringsplan er foreløpig uvisst.
Eksisterende regulering gir rom for parkeringsanlegg og at «bygninger med tilknytning til
friluftsformålet og Spiraltoppen kan oppføres.»
Resten av Friluftsmuseet dekkes av «Spesialområde – friluftsområde/museum SFM). Her er det i
utgangspunktet samme bestemmelser som for friluftsområder for øvrig som gjelder, det vil si at det
ikke er tillatt med inngrep som hinder for områdenes bruk som friområder. I dette området er det i
tillegg særskilte bestemmelser knyttet til museumsvirksomheten, som sier at «Oppføring av bygninger
som inngår i museumsområdet kan tillates etter søknad til bygningsmyndigheten» og at «Skjøtsel av
området skal tilpasses bygningene, deres funksjon og bruk.» For ytterligere detaljer om dette se
reguleringskart med bestemmelser, vedlegg 6.

9. Samlinger/workshops
Det har vært gjennomført to store samlinger i forbindelse med mulighetsstudien. FMV har til begge
samlingene invitert bredt i drammenssamfunnet og omegn. Deltagerne har i hovedsak vært:
•

Ressurspersoner med tilknytning til FMV (styremedlemmer, andre aktive medlemmer)
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•
•
•

•
•

Representanter fra andre frivillige organisasjoner som har relevant erfaring og/eller potensial
for å samarbeide om aktiviteter og arrangementer på Friluftsmuseet
Representanter fra Drammens Museum, både administrativ ledelse og museets styre
Drammen kommune: ledere og nøkkelpersoner fra flere sektorer med forskjellige roller som er
avgjørende for Friluftsmuseet:
o Vei, natur og idrett (Skog- og naturforvaltning)
o Byplan (kulturminneforvaltning)
o Byprosjekter (Destinasjon Spiraltoppen)
o Kultur (kulturminneformidling)
Politikere fra de fire største partiene i Bystyret i Drammen kommune
Fagpersoner innen forskjellige relevante felt

Se for øvrig deltagerlister, vedlegg 7 og 8.
Samlingene har vært gjennomført i arbeidstid, som halv- og heldags arrangementer. De har bestått av
en kombinasjon av innlegg fra interne og eksterne foredragsholdere og oppgaveløsning/gruppearbeid
med en relativt stram regi. Oppmøtet og engasjementet på samlingene har vært svært bra, med
henholdsvis 50 og 40 deltagere på de to samlingene. Dette viser at det er mange i drammenssamfunnet
som har ønske om og vilje til å bidra til at Friluftsmuseet skal løftes, videreutvikles og å bli et enda
mer attraktivt sted.

Skustad landhandel på Friluftsmuseet. Opprinnelig fra Øverskogen ved Sylling i Lier (Foto: Wikimedia Commons)

Samling 1 – ideer og muligheter
Hensikten med første samling var å sette i gang arbeidet med mulighetsstudien og introdusere
hensikten og metoden med mulighetsstudien for deltagerne. På denne samlingen skulle vi også spenne
opp lerretet og fylle det med et bredt tilfang av ideer, muligheter, behov, hindre, styrker og svakheter
ved Friluftsmuseet. Det ble presisert at dette ikke var dagen for å konkludere, løse utfordringer eller
fordele roller og ansvar. Det ble samtidig opplyst om at dette håndteres senere i prosessen. Det var
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også et poeng å signalisere til mange i Drammen at arbeidet er i gang. At det er en stor gruppe som vil
noe med Friluftsmuseet.
Første del av samlingen bestod av en bolk med innlegg. Først ute var Åsmund Thorkildsen, direktør
ved Drammens Museum. Han forklarte hvordan bygningene på Friluftsmuseet har relativt lav verdi
som kulturminner sammenlignet med andre, mer autentiske bygninger på andre museer og bygninger
som står på sin opprinnelige plass ulike steder i fylket. Men at de likevel har en verdi som objekter for
formidling.
Thorkildsen sa også at bygningene er spredd over et stort område og at det kan være vanskelig å se
sammenhengene mellom de forskjellige tunene. Spesielt er det tomt i det midtre området. På bakgrunn
av dette spiller han inn at det kunne det være en mulighet å tilføre nye funksjoner til området. For
eksempel et hov og en sikret bålplass. Dette for å gjøre området mer attraktivt både med og uten
organiserte aktiviteter.
Jon Milhe fra Portåsen fortalte om hvordan de jobber for å få opp aktiviteter, støtte og
publikumsoppslutning. Han snakket om stiftelsen som står bak Portåsen, at de har en åpen tilnærming
til hva slags innhold som formidles der, at det skal være en møteplass for kunstnere og kulturarbeidere,
at aktivitetene skal rettes mot nye generasjoner og nyskapende uttrykk. I tillegg til å være et senter for
formidling av Wildenveys liv og diktning.
Mihle snakket om hvordan Portåsen bruker sitt verdigrunnlag som fundament for å skape aktiviteter,
fremme ytringsfrihet, stolthet, tilhørighet og hvordan historien brukes for å gi opplevelser og bidra til
skapertrang hos de besøkende. Han hadde også et mantra om at det alltid måtte skje noe nytt – for å
sikre at besøkende kommer igjen og igjen.
Kari Palm fra styret i FMV fortalte om opprinnelsen til venneforeningen og deres formål om å få liv i
husene, formidle håndverk og kulturtradisjoner og arbeide med vedlikehold. Hun snakket også om hva
slags aktiviteter og arrangementer de har gjennomført. Blant annet har de hatt åpen landhandel i mai,
juni, august og september, i tillegg til arrangementer som Barnas dag, Markensdag og førjulsmoro.
Palm fortalte også at venneforeningen har 170 medlemmer og et styre som ledes av Kjell Nilsen. I
2018 noterte de 5200 besøkende og 1735 arbeidstimer dugnad.
Andre del av samlingen var satt av til gruppearbeid og alle deltagere ble delt inn i grupper som var satt
sammen for å dekke følgende temaer/områder:
•
•
•
•
•

Området (Forholdet til andre attraksjoner, tilgjengelighet, samspill med andre mv.)
Vedlikehold/skjøtsel (Hva kan/ikke gjøres på dugnad, vegetasjon, stier, rasteplasser mv.)
Liv i husa (Hvilke hus kan brukes, arrangement inne i husene, tradisjonell bruk – hva foregikk
her? mv.)
FMVs aktivitetsopplegg (aktiviteter mellom husene, hva kan skje på området? hva er relevant
og ikke innenfor dette området? hva kan skje hvor? mv.)
Formidlingsopplegg (barn og voksne, forholdet mellom profesjonell formidling og formidling
basert på frivillig innsats, hva kan formidles? hvem kan man samarbeide med? Digital
formidling mv.)

Gruppene skulle, med utgangspunkt i temaene/områdene, komme fram til styrker og muligheter,
hindringer og svakheter. I tillegg til å velge ut de tre viktigste av hver av disse. Gruppene arbeidet også
mye med komme opp med nye ideer, muligheter, behov, problemer og beskrivelser av nåsituasjonen,
både knyttet opp mot de enkelte temaene og på et generelt plan.
Den store mengden innspill er sortert og kategorisert, og det er trukket fram de som utpeker seg med
mest oppmerksomhet og som nevnes av flest grupper, og som vi kan anta er de viktigste:
Nye ideer, ny bruk, funksjoner og utvikling:
*Etablering av utendørs scene
*Flere funksjoner/attraksjoner i de «tomme» områdene mellom tunene
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*Bålplass, rasteplasser eller lignende
*Dyr av forskjellige slag
Aktiviteter og frivillig innsats:
*Formidling av gamle håndverksteknikker
*Dyrking av humle, honning, ølbrygging etc.
*Videreføre og styrke eksisterende aktiviteter
*Aktiviteter av og med andre organisasjoner og foreninger man kan samarbeide med
Beskrivelser av området og dagens situasjon:
*Man får til en del allerede
*Perfekt beliggenhet for å kombinere natur og kultur
*Tilgjengelig for veldig mange (men ikke dem uten bil eller god form)
*Mange kvaliteter ved dagens hus, tun og dagens tilstand.
Om formidling:
*Gamle dager som tema har appell og fungerer
*Mulig å hanke inn «gjesteforelesere» med mye forskjellig kunnskap
*Skattejakt og rollespill
*Den kulturelle skolesekken og annet rettet mot skolebarn og -ungdom
Annet:
*Bygningene må være oftere åpne enn i dag
*Sponsing av bygg gjennom samarbeid med næringslivet
*Samarbeid med kommunens «Destinasjon Spiralen»-prosjekt
Fysiske og tekniske behov:
*WC
*Strøm
*Mulighet for å bruke ovner og andre ildsteder
*Rasteplasser og hvileplasser
Tilgjengelighet:
*Låste hus et problem
*Skilting fra Spiraltoppen
*Avhengighet til privatbil
Kommunikasjon:
*Kommunikasjon mellom venneforeningen og museet må bli bedre
*Bli enige om løsninger
*Samarbeid med andre aktører
Vedlikehold:
*Avklare hva som kan gjøres av hvem
*Viktig å hindre videre forfall
Innholdsmessige mangler:
*For langt mellom byggene
*Behov for nye funksjoner utendørs
Økonomi/ressurser:
*Redusere økonomisk risiko ved arrangement
*Finne inntektsgrunnlag
Samtlige innspill og gruppenes prioriteringer kan leses i oppsummeringen fra samling 1, se vedlegg 9.
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Konklusjon samling 1
Samling 1 viser at det er et stort engasjement for Friluftsmuseet. Oppmøtet og tilfanget av ideer tyder
på det. Det er også svært mange organisasjoner som kan ha en rolle i samspill med FMV for å etablere
enda flere arrangementer og aktiviteter. Både de som i dag samarbeider med FMV, og andre
potensielle samarbeidspartnere.
At Drammens Museum spiller inn behovet og mulighetene for å videreutvikle Friluftsmuseet er også
et viktig poeng samling 1. Dette kom også fram i gruppearbeidet hvor flere av gruppene har også har
påpekt at det ligger mange muligheter i å tilføre nye attraksjoner, og at dette kan bidra til å nå flere
grupper besøkende.
I arbeidet med gruppenes prioriterte styrker/muligheter og hindringer/svakheter var det enkelte
gjengangere på tvers av temainndelingen til gruppene. Styrkene/mulighetene som dominerte kretset
mye rundt beliggenheten som både er bynær og sentral, samtidig som den er idyllisk plassert i et
vakkert naturområde med andre viktige attraksjoner tett på. I dette kom det også fram tilknytningen til
turveinettet og den unike adkomsten opp spiraltunnelen.
At bygningene både har en historisk verdi og samtidig har en relativt høy tålegrense for bruk, og
dermed aktiviteter og formidling ble også vektlagt. Interessen og engasjementet i frivilligheten som
ønsker å drive aktiviteter er også en styrke som trekkes fram.
Av hindringer og svakheter ble det påpekt at vedlikehold og istandsetting er en utfordring som må
løses, og at det er viktig å få til et godt samarbeidsklima og definerte ansvarsoppgaver og roller
mellom Drammens Museum og Friluftsmuseets venner. At Friluftsmuseet har huller og mangler som
museum og som område ble også påpekt. Mangel på toaletter og strøm, behov for et inntektsgrunnlag
og gode raste-/bålplasser løftes opp som sentralt. I tillegg til behovet for en kollektivløsning.

Samling 2 - konsepter
På nytt ble det invitert bredt på samme måte som for samling 1. Samling 2 ble også lagt opp med en
del med innledninger og en del med oppgaveløsning i grupper. Denne gangen var det viet mest tid til
oppgaveløsningen. Prosjektleder innledet og orienterte om hva som hadde foregått av arbeid siden sist.
Herunder arbeid med innkomne innspill, samarbeidsprosessen mellom DM og FMV kort om status for
tilstandsvurderinger og om ressurser til istandsetting.
Elisabeth Wibe, fra Byprosjekter i Drammen kommune, som er prosjektleder for Destinasjon
Spiraltoppen (se kapittel 5), orienterte om kommunens forskjellige engasjement i området og om de
politiske vedtakene som ligger til grunn for dette. Hennes innledning handlet mest om Destinasjon
Spiraltoppen som hun har ansvar for.
Det var også satt av tid til å diskutere med forsamlingen hvordan dette påvirker Friluftsmuseet. Et
poeng som kom klart fram i denne sammenhengen, sett med forsamlingens øyne, var at Friluftsmuseet
har i for liten grad vært involvert i dette arbeidet. Et annet poeng som kom fram var at de foreslåtte
tiltakene i for liten grad tar hensyn til eller bygger opp under en videreutvikling av Friluftsmuseet. Det
kom imidlertid også fram at Destinasjon Spiraltoppen og tiltakene for øvrig foregår gir økt
oppmerksomhet til området, og kan bidra til økt publikumstilstrømning også til Friluftsmuseet.
På bakgrunn av innspillene fra første samling ble det nå et poeng å forsøke å finne gode og realistiske
veier framover. Friluftsmuseet er i utgangspunktet i en situasjon hvor ingenting er låst, hvor veldig
mange forskjellige løsninger er mulig. Det har på dette tidspunktet derfor vært mulig å tenke helt åpent
om mange forskjellige konsepter for museets framtid. Innspillene fra første samling ble derfor
sammenstilt/systematisert og satt inn i 6 forskjellige konstruerte konsepter/løsninger for
Friluftsmuseets framtid.
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Beskrivelsen av konseptene ble sendt ut i forkant av samlingen til de påmeldte. Det ble presisert at
dette ikke var ferdige løsninger som det skal velges mellom, men rendyrkede konsepter til inspirasjon,
vurdering og videreutvikling. Det var ikke ferdige løsninger, men ment som utgangspunkt for
diskusjonen i gruppearbeidet.

"Levendegjøring" av gamle dager, Lier bygdetun. (Foto: Lier bygdetun)

Prosjektleder presenterte konseptene, hvordan man metodisk arbeider med dette og hvordan dette
skulle brukes i denne sammenhengen. Konseptene som ble presentert var kort forklart som følger:
1. «Det selvinstruerende (selvbetjente) friluftsmuseet»
Et museum du kan besøke når som helst, uavhengig av bemanning/omvisere og arrangement.
2. «Nye attraksjoner»
I tillegg til byggene som er der i dag etableres det nye attraksjoner på Friluftsmuseet. Dette er
attraksjoner som tilfører noe nytt, noe annet enn gamle bygninger fra fylket.
3. «Opplevelses- og arrangementsmuseet»
Legge til rette for en aktiv bruk av området for mange grupper. Et sted du opplever gamle
dager og kan «leve» som før i tiden. Stort engasjement fra mange arrangører.
4. «Komplettert hus-samling»
Gjøre samlingen gamle hus mer fullstendig. Fullføre opprinnelige ambisjoner i en langt større
grad. Fylle igjen hullene som mangler i samlingen.
5. «Fortsette som i dag – med forbedringer»
Videreføre aktiviteten, arrangementene og dugnadsinnsatsen som i dag, men sikre nødvendige
istandsettinger og nødvendig løpende vedlikehold.
6. Det integrerte museet
Lage en mer sammenhengende og større attraksjon ved å knytte sammen friluftsmuseet med
de andre, eksisterende attraksjonene og de nye planlagte installasjonene på Spiraltoppen
Se for øvrig utfyllende beskrivelse av konseptene i vedlegg 10 (konseptbeskrivelsen). Etter
presentasjonen av hvert konsept fikk gruppene noen minutter til å diskutere for å få klarhet i
oppfatningen av konseptet og notere ned eventuelle spørsmål.
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I oppgaveløsningen fikk deltagerne i samlingen anledning til å velge hvilket konsept de skulle jobbe
videre med i gruppearbeidet. Det ble dannet en gruppe for hvert konsept. Det var imidlertid begrenset
med antall plasser per gruppe så ikke alle fikk jobbe med det konseptet de ønsket seg mest. Arbeidet
ble introdusert av prosjektleder som snakket om metode, konkrete oppgaver og forventninger til
gruppene. Selve oppgaveløsningen ble delt inn i mindre bolker med deloppgaver. Dette bestod i:
•

Vurderinger av styrker ved konseptet – hva som er bra, hvorfor det er bra og hva slags
muligheter dette kan gi

•

Vurderinger av svakheter ved konseptet – hva dette er, hvilke konsekvenser det kan få og om
det er mulig unngå/redusere konsekvensene

•

Suppleringer til konseptet – hva mangler som kan passe inn, hva kan bidra til å styrke
konseptet. Her var det først en oppgave å åpne opp og få inn mange suppleringer, for deretter å
prioritere de viktigste

•

Hvordan kommer vi dit? – hva skal til for å oppnå dette, ressurser, rammer og betingelser.
Hvilke trusler må en overkomme?

Gruppene fikk etter dette tid til å forberede en kort presentasjon av sitt nye og «forbedrede» konsept,
som også skulle inneholde vurderinger og suppleringer. Disse ble presentert muntlig og på A1-ark som
ble hengt opp på veggen. Etter presentasjonen fikk alle deltagerne utdelt en grønn, en gul og en rød
Post it-lapp som skulle klistres på konseptene.
•
•
•

Den grønne betyr: Ja, dette vil jeg ha, fordi…
Den gule betyr: Dette er mest realistisk, fordi…
Den røde betyr: Dette tror jeg ikke noe på, dette vil jeg ikke ha fordi…

Lappene skulle inneholde begrunnelser før de ble klistret opp.
Her følger en oppsummering av de forskjellige gruppenes presentasjoner, inkludert kommentarer fra
de andre deltagernes lapper.
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Presentasjon av bearbeidede konsepter. Med påklistrede lapper. Konsept 1, 3 og 5.

Gruppe/konsept 1, «Det selvinstruerende friluftsmuseet»
Et museum du kan besøke når som helst, uavhengig av bemanning/omvisere og arrangement.
-

Viktig å utvikle digitale formidlingsmuligheter for dette konseptet, og mye kan gjøres med
dette. Det oppfordres til å samarbeide med Danvik Folkehøyskole om utvikling av digital
formidling.
En stor svakhet at det ikke er noen personkontakt/menneskelig kontakt med museet. Gruppa
tror ikke en slik løsning vil bidra til økt besøk eller gjentatte besøk.
Det vil bli behov for økt overvåking av området og tilgang til elektrisitet.
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-

Gruppa mener det må åpnes dører slik at det er mulig å se inn i husene og det må være en
definert åpningstid med bemanning.
Toaletter er en nødvendighet også for dette konseptet.

Hovedkonklusjonen fra gruppa er dette konseptet har begrenset verdi i seg selv, men at veldig mye av
tankegangen og mulighetene i dette konseptet kan danne et utgangspunkt/basis for alle de andre. Men
at det uansett må være analogt tilgjengelig informasjon om attraksjoner og hus. Museet kan altså være
selvinstruerende, og dette kan fungere bra de dagene det ikke er arrangementer på museet.
Kommentarene inneholdt argumenter som at dette er for lite ambisiøst, at folk ønsker å møte
mennesker på et museum, at det blir for dødt, at det ikke er gjennomførbart og at det trengs entusiasme
i formidlingen som man ikke vil få med en slik løsning.
Konsept 1 fikk 0 grønne, 0 gule og 14 røde lapper
Gruppe/konsept 2, «Nye attraksjoner»
I tillegg til byggene som er der i dag etableres det nye attraksjoner på Friluftsmuseet. Dette er
attraksjoner som tilfører noe nytt, noe annet enn gamle bygninger fra fylket.
Denne gruppa, og kommentarene til denne konsentrerte seg om å vektlegge følgende tilskudd av
attraksjoner (og fasiliteter):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturarrangementer i samarbeid med Destinasjon Spiraltoppen
Dyr – hester og kanefart for voksne
Bakerovn
Spisested på gjestgiveriet, det flotteste og mest sentrale stedet
Hyttelandsby med hytter fra marka
Toaletter
Utedoer med særpreg og stil
Spiseplasser med tak, mer kart og skilting med QR-koding
Ansatte på heltid

Innvendingene gikk på at nye attraksjoner vil bli krevende i et ressursperspektiv, og at nye attraksjoner
som ikke har med gamle hus å gjøre vil ta bort fokus fra hva Friluftsmuseet egentlig handler om. Noen
mente imidlertid at dette var det mest fremtidsrettede og brukervennlige konseptet. Noen bemerket
også at for eksempel tretopphytter, som foreslått i konseptbeskrivelsen, ikke er unikt, og flere mente at
dette ville kreve mye mht. bemanning og investeringer.
Konsept 2 fikk 1 grønn, 4 gule og 4 røde lapper
Gruppe/konsept 3, «Opplevelses- og arrangementsmuseet»
Legge til rette for en aktiv bruk av området for mange grupper. Et sted du opplever gamle dager og
kan «leve» som før i tiden. Stort engasjement fra mange arrangører.
-

Dette var konseptet det var mest rift om å få jobbe med, og som først ble fylt opp av deltagere.
Gruppa mener at det vil være lett å få til mye ved å bygge videre på dagens situasjon.
Det trekkes også fram at dette gir økte muligheter for å engasjere den viktigste målgruppa,
barn og unge.
Konseptet skaper opplevelser som bygger på lokale tradisjoner, som igjen engasjerer lokale
organisasjoner og enkeltpersoner som forvalter deler av kulturhistorien.
Gruppa mener også at dette gir det beste utgangspunktet for samarbeid mellom profesjonelle
og frivillige aktører i Nye Drammen.
Videre påpekes det at dette krever en ansvarsavklaring, en avklaring av ressurser og
koordinering.

20 | insam as

Figur 2 Sommerskole ved Lier bygdetun. Foto: Lier bygdetun

Kommentarene fra andre deltagere gikk på:
•
•
•
•
•
•
•
•

Best fordi det involverer flest og formidler best
Alle som vil dele sine interesser med andre kan aktiveres
Denne kan gjennomføres med enkle midler samtidig som det gir stort utbytte i form av
opplevelser
En opplevelsesarena er fult gjennomførbar og mest fleksibel
Folk ønsker ekte opplevelser
Kan bygges opp trinnvis
Krever minst økonomiske ressurser men, avhenger av koordinering
Krever samarbeidsavtaler og klare retningslinjer

Konsept 3 fikk 10 grønne, 6 gule og 0 røde lapper
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Maihaugen på Lillehammer, en stor samling med mange kategorier bygninger, også fra vår tid. Foto: Wikimedia Commons

Gruppe/konsept 4, «Komplettert hus-samling»
Gjøre samlingen gamle hus mer fullstendig. Fullføre opprinnelige ambisjoner i en langt større grad.
Fylle igjen hullene som mangler i samlingen.
Dette konseptet fikk følgende kommentarer, justeringer og tilpasninger av gruppa:
-

Kartlegging av de bygningene som finnes og tilstanden deres.
Se på de opprinnelige planene for Friluftsmuseet og lag en prioriteringsliste over utvidelser.
Skap helhetlige miljøer for total opplevelse. Lokalt fokus med Svelvik og Nedre Eiker.
Komplettere med skogfinneboplass, hytter, husmannsplass og skogsdrift.
Dette krever store investeringer fra Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune og
sponsorer.
Museet må ta det ansvaret de har for vedlikehold og drift. Minst 1 stilling.

Kommentarene på lapper fra andre deltagere handlet blant annet om:
•
•
•
•
•
•

Vårt eget lille Maihaugen
Dette gir det beste museet, det utnytter det bestående på en nødvendig måte og har med viktige
tillegg
Dette burde være mulig, men krever noe tid og bedre samarbeid mellom DM og FMV
Dette er et museum som er Drammen verdig, men det er kostbart og kanskje ikke veldig
realistisk
Vil formidle historien på en helhetlig måte
Flere gamle bygninger trekker ikke flere besøkende. Større variasjon i bygningsmasse, også
mer lokale og nyere bygninger.

Konsept 4 fikk 6 grønne, 0 gule og 1 rød lapp
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Aktiviteter ved Langedragsetra på Friluftsmuseet. Foto: FMV

Gruppe/konsept 5, «Fortsette som i dag - med forbedringer»
Videreføre aktiviteten, arrangementene og dugnadsinnsatsen som i dag, men sikre nødvendige
istandsettinger og nødvendig løpende vedlikehold.
Denne gruppa var det også rift om å delta i. Det som ble presentert fra oppgaveløsningen dreide seg
om følgende:
-

Bra at bygningene står der og at FMV er så engasjerte.
Det er politisk vilje til å støtte opp om Friluftsmuseet.
Det er behov for en koordinator/vaktmester-stilling.
Det må være toaletter tilgjengelig og automatisk tellemaskin (av besøkende).
Det bemerkes her også at det er en forutsetning med samarbeid med DM, at tilbudet må
promoteres med kart og mobil app på alle tre inngangene til museet, og at promotering på nett
må være tydeligere hos DM, Drammens turistkontor mv.
Tilrettelegging for funksjonshemmede og inkludering av rådet for funksjonshemmede nevnes
også som avgjørende.

Kommentarene fra andre deltagere handlet mest om:
•
•
•
•
•
•
•

Bør gjennomføres, med elementer fra andre konsepter
Å bygge på det eksisterende er det mest realistiske
Gjennomførbart
En utvidelse bør skje nærmere Spiralen slik at det ikke føles så langt opp dit
Ikke være redd for å ha åpne hus
Bedre skilting
Som i dag pluss legge til rette for selvinstruering i større grad

23 | insam as

•
•
•

Mulig å gjøre med relativt små økonomiske grep
Innføre strøm flere steder
Toaletter, toaletter, toaletter!

Konsept 5 fikk 7 grønne, 13 gule og 0 røde lapper
Konsept 6, «Det integrerte museet»
Lage en mer sammenhengende og større attraksjon ved å knytte sammen friluftsmuseet med de andre,
eksisterende attraksjonene og de nye planlagte installasjonene på Spiraltoppen
-

Gruppa trakk fram Destinasjon Spiraltoppen, Strong, Barnehagen, Kafeen og andre
organisasjoner som avgjørende for å lykkes.
For samarbeidet med DM trakk gruppa fram at det var viktig å ha koordinerte aktiviteter,
felles skilting og avklare eierskap.
Videre mente gruppa at det er nødvendig med et eget budsjett for området, et samarbeid om
stier og trimløyper og at det er store muligheter i vise fram kulturminnene rundt: Skansene,
stiene, husmannsplasser og at et samarbeid med Hamborgstrømskogens venner var viktig.

Kommentarene fra andre deltagere:
•
•
•
•

Koordinasjon av alle attraksjoner er veldig viktig
Hvis museet skal ha livets rett i fremtiden må det samarbeides tett med de andre der oppe
Aktiv bruk av hele området!
Lite sannsynlig

Konsept 6 fikk 4 grønne, 2 gule og 1 rød lapp

Konklusjon samling 2
Engasjementet i arbeidet med konseptene var stort, og resultatene fra oppgaveløsningen tyder på at
metoden virket klargjørende og var egnet til å stake ut en kurs.
«Opplevelses- og arrangementsmuseet» (3) og «Fortsette som i dag - med forbedringer» (5) er helt
klart konseptene deltagerne ønsker seg mest. Samtidig er det disse to som skårer høyest på realisme.
Konsept 3 skårer aller høyest på «denne vil jeg ha», mens konsept 5 skårer høyest på realisme.
Disse to konseptene har også mange fellestrekk, men konsept 3 skiller seg ut som mer ambisiøst. Dette
tyder på at man på mange måter er på rett spor, men at det fremdeles er mye å gå på innen
videreutvikling. Retningen som pekes ut synes med dette å være ganske tydelig.
«Komplettert hus-samling» (4) er mange positive til. Det er også tydelige oppfatninger om hva denne
kompletteringen burde bestå av, men det er liten tro på at dette er spesielt realistisk i dagens situasjon.
Ingen ønsker seg et rent selvinstruerende museum (1), men mange uttrykker at det er mange sider ved
dette konseptet som kan og bør innføres. Da som et tillegg til dagens løsning, og at dette er en naturlig
del av et museum som skal gi opplevelser til mange, på forskjellige tidspunkt gjennom dagen, uka og
året. «Det integrerte museet» (6) ble godt mottatt, og det påpekes fra flere at mye av tankegangen fra
dette konseptet bør settes ut i live. Dette er også et konsept som veldig godt kan kombineres med 3 og
5.
«Nye attraksjoner» (2) er det delte meninger om, og gruppa som har arbeidet med dette temaet, samt
innspillene fra de andre deltagerne, har i all hovedsak dreid «nye attraksjoner» i retning mer
tradisjonelle attraksjoner, altså «mer av det vi har» snarere enn noe helt nytt, som var det foreslåtte
konseptet.
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Samlet sett ble konsept 3 best mottatt, og dette understøttes av konsept 5 som har mange likhetstrekk.
Konsept 3 bør i følge deltagerne på samling 2 styrkes ved å bli tilført mange elementer fra konsept 1
og 6.
Holdningene til og interessen rundt de forskjellige konseptene speiler sammensetningen av
personer/grupperingene som var på samlingene. Samtidig er også deltagersammensetningen en tydelig
indikasjon på hvem som engasjerer seg, hvem som har kapasitet, ønske og vilje til å bidra til å utvikle
Friluftsmuseet. Dette gir en tydelig indikasjon på hva som er mest realistisk å få til.

Eksempel på spektakulær arkitektur, her ved Juvet Landskapshotell, Møre og Romsdal. Foto: Wikimedia Commons.
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10.

Anbefalinger

Friluftsmuseet er på rett spor. Fra oppstarten av venneforeningen i 2015 til dagens besøkstall,
dugnadsinnsats og denne mulighetsanalysen har man fått til svært mye allerede. FMV er gjennom sitt
engasjement, i ferd med å re-etablere Friluftsmuseet som attraksjon og samlingssted. Dette er takket
være omfattende frivillig innsats fra mange.

Opplevelses- og arrangementsmuseet
Opplevelses- og arrangementsmuseet er et helt riktig og helt naturlig konsept å satse på for FMV.
Dette er langt på vei retningen som allerede er valgt, og det harmonerer bra med tilgangen på
engasjement og dugnadsinnsats i lokalsamfunnet. Dette vil til enhver tid være avgjørende for hva som
tilbys av aktiviteter og arrangement, og vil således forme konseptet.
Det er imidlertid risiko for slitasje på frivillige krefter, og frivilligheten er avhengig av at
ressurspersoner drar dette sammen. Derfor er det grunn til å satse bredt mot mange forskjellige
grupperinger av frivillige og befolkningen forøvrig, for å sikre nytt påfyll av engasjerte mennesker
som kan drive og forme konseptet videre. Det er også en løsning som er økonomisk bærekraftig, i en
situasjon hvor ressursene bør settes inn på istandsetting og vedlikehold. Som en naturlig del av dette
ligger formidling av attraksjonene som er der i dag. Ved å knytte arrangementer og omvisning opp
mot dagens kvaliteter og ved å fortsette å arbeide for at historiene til husene og historiene om livet i
gamle dager formidles. For å nå flere yngre grupper anbefales det spesielt å samarbeide med
Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken, som allerede er en velfungerende organisering.

Aktiviteter på Friluftsmuseet i regi av FMV. (Foto: FMV)

Konseptet har også godt av å tilføres flere nye elementer. Dette gjelder spesielt fra konseptet om
selvinstruering og konseptet med stor grad av integrasjon mot området:
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Selvinstruering som supplement
Dagens løsning har blitt bedre med skilting, og brosjyremateriell er på vei. Det er imidlertid mye å gå
på innenfor relativt enkle løsninger for digital formidling og spredning av gratis instruksjonsmateriell
for å orientere seg på egen hånd på museet. Dette gjelder både kart, kort informasjon om hver enkelt
bygning – og litt mer avanserte løsninger for guiding med lyd via app og QR-koder. Dette er i dag
relativt rimelig å etablere, det foreligger standarder og hyllevare. Eksempler på dette er «Akerselva
digitalt», en app rettet mot historieformidling mens du går langs Akerselva. Løsningen er utviklet i
prosjektet «Kultur- og naturreise», et samarbeid mellom Kulturrådet, Riksantikvaren, Riksarkivet og
Kartverket. Kulmin.no er en lignende løsning utviklet for Trøndelag fylkeskommune for å «vise korte
videofortellinger hvor kulturarven gjøres levende og dramatisk gjennom tekst, lyd, film og bilde». Det
anbefales å benytte slike eksisterende løsninger/fri programvare framfor å utvikle noe på egen kjøl.
Et grovt kostnadsestimat for å etablere en slik tjeneste for Friluftsmuseet med eksempelvis en
historie/formidling per bygning i form av lyd og tekst: 150 000,- - 300 000,-. Det anbefales at FMV
vurderer om det er mulig å finne økonomisk støtte til et slikt prosjekt, og om det eventuelt finnes
muligheter for å samarbeide med studenter på mediefag ved Danvik Folkehøyskole eller elever med
medielinjene ved byens videregående skoler.
Nye attraksjoner på sikt
Det er god plass på området og det er i flere sammenhenger påpekt at det er for langt mellom tunene
på Friluftsmuseet.
Nye attraksjoner kan både bestå av å komplettere samlingen med flere gamle hus, for eksempel fra
«vår tid» eller bygninger med tilknytning til Finnemarka/Drammensmarka. Det kan også være helt nye
innslag. Det er delte oppfatninger om hva som er mest egnet. Nye attraksjoner kan også være
praktiske innretninger som bålplasser, steder for opphold i all slags vær eller innretninger for
formidling og scenekunst. Uansett bør disse vurderes å utformes på måter som gjør at innretningene
blir en attraksjon i seg selv.
Siden det kan tyde på at det er litt ulike oppfatninger om hva det kan være behov for av nye
attraksjoner er det vesentlig å ha en åpning for at det finnes flere muligheter på dette feltet. Et
engasjement for en ny type attraksjoner på området kan bidra til økt oppmerksomhet og engasjement
blant besøkende, frivillige, eiere og andre aktører. Dette kan igjen ha positiv smitteeffekt på de
eksisterende attraksjonene på museet. Det anbefales derfor å ha en åpen holdning til hva dette kan
bestå av.
Uansett virker det mest fornuftig å først prioritere basis-attraksjonene, bygningene som allerede er der
i dag, sørge for at disse er i en tilfredsstillende teknisk stand, og vise dem fram med aktiviteter og
formidling som en videreføring og utvikling av dagens praksis.
Rom for mange organisasjoner
Det er allerede mange organisasjoner som deltar i arrangementene på Friluftsmuseet. Dette er
organisasjoner som ser arenaen som egnet for å vise fram egen virksomhet. På den måten fungerer
arenaen Friluftsmuseet allerede som et samlingssted. Denne rollen kan imidlertid utvikles videre, og
det kan være fornuftig å tenke litt «utenfor boksen» hva angår type organisasjoner. Eksempler på dette
kan være organisasjoner for forskjellige innvandrergrupperinger, rollespillmiljøer, turgrupper i DNT
mv.
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Det er behov for å se attraksjonene i området i sammenheng.

En integrert attraksjon
Området Hamborgstrømskogen-Bragernesåsen-Spiraltoppen har mange kvaliteter og mange
attraksjoner som gir glede til mange besøkende, alt fra turister til alle de som bruker området jevnlig
og til og med daglig til rekreasjon, aktiviteter og trening. Kvalitetene dreier seg både om gode
naturgitte forutsetninger som bynær beliggenhet, utsikt og en vakker og variert skogtype, men også
tydelige innslag av kulturminner fra forskjellige tider, stisystemet fra slutten av 1800-tallet,
skansene/batteriene fra tidlig 1900-tall og bygningene på Friluftsmuseet fra forskjellige tider. De
eldste trolig fra sent 1600-tall. Bygningene på Friluftsmuseet er flyttet til området, mens skansene og
stisystemet hadde sin opprinnelige funksjon akkurat her. Området har også en øvrig infrastruktur av
stier, gangveier, serveringssteder og et gammelt mesterverk innen ingeniørkunst (tunnelen).
Disse kvalitetene og attraksjonene kan og bør sees i sammenheng i en større grad enn i dag. Det er et
potensial for at attraksjonene kan styrke hverandre gjennom å opptre som en helhet, og både opptre og
presenteres som en pakke.
Dette kan gjøres på flere måter:
•

Felles markedsføring og profilering. Kanskje det skal være en egen logo/symbol og et
samkjørt grafisk program for attraksjonene?

•

Bedre skilting mellom områdene fra det ene området til det andre. De fysiske forbindelsene
mellom attraksjonene må vises fram og kanskje i noen tilfeller utbedres/etableres der det er
hensiktsmessig og forsvarlig mht. for eksempel kulturminneverdier.

•

Løfte stisystemet som kulturminne. Dette er en unik attraksjon som mange av oss tar for gitt,
men som har en stor verdi som kulturminne og som bør formidles, forvaltes og profileres langt
bedre enn i dag. Her har DM gjort et godt stykke arbeid med sin utstilling og sin analyse som
bør videreføres og følges opp.

•

Knytte forsvarsanleggene og husmannsplassene i åsen tettere sammen med Friluftsmuseet. Ny
brosjyre utgitt av FMV 2019 har med seg dette perspektivet i form av en artikkel om
«Skansene på Breidablikk».
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•

Felles arrangement og åpningstider. Samkjøring av dette, og informasjonsutveksling mellom
aktørene i området rundt dette kan gi effekter i form av merverdi og spin-offs. Man kan også
unngå uheldige kollisjoner når det kan være til skade.

•

Etablere en Spiralen-dag? En dag hvor «alt skjer» på Spiralen, hvor alle som er involvert har
arrangement og spesielle tilbud?

•

Offentlig (kommunal) innsats på området må samkjøres. På tvers av sektorer og budsjettposter
i Drammen kommune kan alt som har med dette området samkjøres bedre for å sikre en
forvaltning og utvikling som drar i riktig retning. Perspektivene og ansvarsområdene til
kommunen er mange og dette gir et sammensatt bilde, men her er det mye å vinne på å tenke
helhet innen kultur, idrett, folkehelse, naturforvaltning, forholdet til frivilligheten for å nevne
noen eksempler. En egen «Spiralen-koordinator» som inngang til kommunens administrasjon
kunne her vært en mulighet. Dette må sees i sammenheng med organisering av «Forum for
Spiraltoppen» i neste avsnitt.

•

Felles formidling. Innhold og attraksjoner som presenteres integrert vil gjøre totalopplevelsen
og «pakken» Spiralen mer attraktiv. Men kan også gjøre forbindelsene mellom attraksjonene
kortere ved å fylle på med innhold og informasjon underveis. For eksempel
temaplakater/historisk informasjon eller informasjon om hvor langt det er til neste attraksjon.

•

Sikre en bedre tilgjengelighet til området ved at busstilbudet kommer på plass og
videreutvikles så raskt som mulig.

En helhetlig tankegang og en større satsing krever et bredt organisert samarbeid, se neste avsnitt for
anbefalinger rundt dette.

Organisering - Forum for Spiraltoppen
Mange av anbefalingene over forutsetter et bredt samarbeid mellom mange aktører. Spesielt det som
dreier seg om «En integrert attraksjon». Da vil det være hensiktsmessig å etablere et
interorganisatorisk samarbeid. Her kan man initiere en samhandling og etablere en felles plattform. En
slik organisering vil kunne bidra til å løfte felles problemstillinger og jobbe for felles mål. I en første
fase kan dette organiseres som et forum, for å komme i gang med en dialog mellom aktørene. Forumet
kan allerede fra tidlig av være en felles stemme for Spiraltoppen, og arbeidet i forumet kan lede mot en
større samkjørt satsing på området.
Forumet kan ha følgende mandat:
•
•
•
•
•

Vurdere om det er tilstrekkelig med felles interesser til at det er grunnlag for et samarbeid
Finne ut hva et eventuelt samarbeid kan bestå av
Avdekke om det er potensial for å jobbe for et mål om at Spiralen skal oppfattes som et
integrert tilbud
Drøfte hvordan tiltak og samarbeid kan organiseres
Drøfte hvilken aktør som kan ta en rolle som leder av ny organisering

Selv om det foregår flere positive prosesser i området er det behov for en satsing som har et større
moment enn det vi ser i dag. Arbeidet med forumet vil kunne vise om det er vilje til og ønske om et
større samarbeid med en mer permanent og institusjonalisert organisering. En omfattende satsing vil
kreve at en organisasjon tar tydelig eierskap og styring, og det vurderes at aktøren som er best egnet
for dette er Drammen kommune. Kommunen har i sin rolle som samfunnsutvikler mange innganger og
interesser i en god utvikling på dette området, og kommunen har allerede satt i gang en satsing,
Destinasjon Spiraltoppen. En naturlig fortsettelse på denne satsingen kan være at kommunen leder et
samkjørt fellesprosjekt hvor mange organisasjoner er aktivt deltagende. På denne måten vil det være et
potensial for at innsatsen de forskjellige legger inn får flere og bedre resultater.
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I en tidlig fase vil det være hensiktsmessig å organisere dette som et forum for å gi alle deltagerne en
mest mulig likeverdig posisjon og for å danne en arena for samarbeid – i motsetning til
hierarki/instruksjon.
Forumet kan ta opp utfordringer, samkjøre arrangement, vurdere felles arrangement og dra dette lasset
sammen, i riktig retning. Flere aktører kan inviteres inn på et tidlig tidspunkt og får dermed mulighet
til å delta i prosessen med sin kompetanse og sine innspill. Forumet bør bestå av et bredt utvalg
aktører, gjerne fra forskjellige typer organisasjoner og nivåer, for å få tilgang til mange typer
kompetanse, ressurser og en bredde av perspektiver.
I en videre sonderingsprosess for et forum for Spiraltoppen bør det være direkte kontakt med
forskjellige miljøer. Dette kan være aktuelle deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drammen kommune – med alle relevante sektorer representert
Drammens Museum
Friluftsmuseets venner
DNT Drammen
Drammen Strong
Spiralen Café og Selskap
Åspaviljongen
Hamborgstrømskogens venner
Klokkergården Natur- og Kulturbarnehage
Fortidsminneforeningen (Elstergården)

Listen er ikke uttømmende. Det anbefales at FMV tar initiativ til å etablere et slikt forum, i tett
samarbeid med flere av de andre potensielle deltagerne.

Destinasjon Spiraltoppen
Det har kommet tydelig fram i mulighetsstudien at det er mange positive sider ved det beslektede
prosjektet Destinasjon Spiraltoppen. Prosjektet kan være veldig bra for oppslutningen, tilstrømningen
og oppmerksomheten for området totalt sett, herunder Friluftsmuseet.
Det har også blitt tydeliggjort at Friluftsmuseet i for liten grad har blitt inkludert i Destinasjon
Spiraltoppen. Forprosjektet med forslag til tiltak har blitt gjennomført, men det er fremdeles
muligheter for å melde seg på i dette prosjektet. Det anbefales derfor at FMV umiddelbart tar kontakt
og involverer seg for at Friluftsmuseet i større grad får oppmerksomhet og blir sett på som en vesentlig
del av prosjektet.
Dette kan for eksempel handle om å inkludere Friluftsmuseet tydelig i tiltakene som handler om
skilting og formidling. Det kan også handle om å sørge for at veien mellom øvrige attraksjoner,
parkeringsplassen og Friluftsmuseet oppleves så kort som mulig, ved at nye tiltak plasseres i denne
aksen og at tiltak i denne retningen prioriteres når det skal bevilges ressurser til gjennomføring i Nye
Drammen kommune. For å få til dette bør det være en bred kontakt mellom prosjektet administrativt
og FMV, i tillegg til kontakt med beslutningstagere og FMV.
De store investeringene som gjøres av Drammen kommune, både på Friluftsmuseet (se kapittel 5), i
forbindelse med Destinasjon Spiraltoppen og ved opprustning av tunnelen, må i større grad sees i
sammenheng. På den måten vil investeringene forsterke hverandre og i større grad få en samlet effekt.
Som en del av kontakten med Destinasjon Spiraltoppen bør også Friluftsmuseets behov knyttes opp
mot arbeidet med den nye reguleringsplanen. Arbeidet bør inkludere en vurdering av om ønsket
utvikling på Friluftsmuseet hindres av dagens regulering. Hvis dette er tilfelle bør rammene åpnes opp
og tilpasses ønsket utvikling på Friluftsmuseet.
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Samarbeid med Drammens Museum
Mulighetsstudien generelt og samarbeidsprosessen spesielt tyder på at det er mange sammenfallende
oppfatninger om ansvarsforhold og roller. DM har vært tydelige på at de ønsker å legge godt til rette
for at FMV kan drive med aktiviteter og arrangementer, og dette harmonerer bra med formålet til
FMV. Med utgangspunkt i dette bør det være gode muligheter for å få til et godt samarbeid. Teksten i
«Samarbeidsavtale – forslag pr. 29. mars 2019» (se vedlegg 2) beskriver et realistisk minimum av
temaer som bør kunne ligge til grunn for et mer formalisert samarbeid. I skrivende stund er
avtaleforslaget ute «til høring» hos DM og FMV. Det anbefales å fortsette arbeidet med
samarbeidsavtalen til begge parter er enige om formuleringene, og deretter underskrive. I
avtaleforslaget foreslås det et årlig samarbeidsmøte. På dette møtet bør det diskuteres om avtalen
fungerer etter hensikten eller om det er behov for oppdatering/justering.

Istandsetting og vedlikehold
For å drive arrangement og aktiviteter på Friluftsmuseet må bygningene være i tilfredsstillende stand.
Et besøk på museet bør ikke være en studie i forfall. Derfor er det svært viktig at bygningsmassen
istandsettes for å komme opp på et godt nok nivå. Arbeidet med istandsetting er satt i gang og
gjennom 2019 og videre vil man se tydelige resultater av dette. Det vil sannsynligvis være ytterligere
behov for istandsettingsarbeid og det er i FMVs interesse at dette gjennomføres i fortsettelsen av det
løftet som vil foregå i 2019 og videre.
Det bør være et mål å få teknisk tilstand på alle bygg opp på et slikt nivå at det i stedet kan drives jevnt
og godt vedlikehold. Dette for å sikre at store etterslep og løft ikke blir nødvendig. Et jevnt og godt
vedlikeholdsarbeid er den mest hensiktsmessige og kostnadsbesparende metoden. Det anbefales å
definere hvilke typer vedlikehold som kan gjøres på dugnad, i samråd med DM.

Økonomi
Det anses at det er et stort potensial for å utløse midler til istandsetting, arrangementer, fasiliteter for
besøkende og på et noe senere tidspunkt etablering av nye attraksjoner. En forutsetning for å oppnå
dette er å vise at Friluftsmuseet kan tilby mange aktiviteter og arrangementer, samt vise at det gjøres
istandsettingsarbeid. DM og FMV bør benytte muligheten som ligger i å hente ressurser fra
forskjellige kilder. Som hhv. stiftelse og frivillighet har de to tilgang til ulike kilder og denne
muligheten bør utnyttes. Ved å vise at det gjennomføres istandsettingstiltak og arrangementer – og ved
å vise til et godt fungerende samarbeid vil mulighetene for å få tilført ressurser styrkes. Under følger et
utvalg av kilder/støtteordninger anses som relevante for FMV:
•
•
•
•

Sparebankstiftelsen DNB. Støtter blant annet kulturarv-prosjekter for lag og foreninger.
Stiftelsen UNI. Støtter tiltak som verner fortidsminner.
Sparebanken Øst (Spire). Prosjekter av allmenn interesse. Foreninger og lag.
Gjensidigestiftelsen kan støtte tiltak hvis de har en sosial, inkluderende profil eller som dreier
seg om mestring og læring

Det bør også vurderes hvordan næringslivet kan inviteres til å «adoptere» enkeltbygninger eller tun,
for eksempel mot en mulighet til å benytte området i profilering. Større lokale bedrifter som ønsker å
signalisere samfunnsansvar kan være aktuelle i denne sammenhengen. Prioritering av ulike
istandsettingstiltak gjøres uansett av eier, DM.

Nødvendig tilrettelegging - praktisk og teknisk
Det har i prosessen kommet fram noen behov for nødvendig praktiske og tekniske tiltak som bør på
plass uavhengig av valg av konsept. Dette dreier seg om:
•
•

Universell utforming
Elektrisk strøm tilgjengelig på større deler av området
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•
•
•

Toaletter tilgjengelig inne på Friluftsmuseet
Trygg mulighet for grilling og bålbrenning
Formidling og skilting på flere språk (minimum engelsk, polsk, tyrkisk)

Universell utforming
Flere organisasjoner som jobber for mennesker med funksjonsnedsettelse har vært involvert i arbeidet
med mulighetsstudien. Det har kommet fram at det er behov for og krav om å sørge for
brukervennlighet også for grupper med utfordringer knyttet til bevegelse eller syn, så langt det lar seg
gjøre. Det anbefales å ha videre kontakt med spesielt Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og
Blindeforbundet for å få best mulig råd for tilrettelegging og råd i forbindelse med videre utvikling av
området.
Det er utfordringer knyttet til kulturminner og universell utforming. Miljøverndepartementet har utgitt
et eget hefte om dette temaet, «Kulturminnevern og universell utforming – et prosessverktøy». Det
oppfordres til å benytte råd herfra.
Elektrisitet
I dag er strøm tilgjengelig på deler av området. Dette gjelder i bygningene på «Bytunet», det første
tunet man møter ved hovedinngangen til Friluftsmuseet. Videre er det strøm i Skustad landhandel, i
bryggerhuset og verkstedet. Disse bygningene ligger på «Skysstunet».
Et ønske som har kommet fram er å legge strøm tilgjengelig for arrangementer og aktiviteter lengre
inn på området. Føring av strøm under bakken er minst sjenerende og den vanlige måten å utføre dette
på i dag. Dette vil kreve gravearbeid. For å føre strøm til Numedalstunet vil det i følge Glitre Energi
være nødvendig å legge ny kabel fra nettstasjonen i Slettåsen 16 (uthuset ved
Naturhuset/Elstergården). Grovt estimert vil dette koste mellom 300 000,- og 600 000,- eks. mva.
Toalettanlegg - vann og avløp
Klokkergården og Naturhuset er koblet til kommunalt anlegg for vann og avløp. Dette er igjen koblet
til det offentlige toalettet på parkeringsplassen hvor det er en lukket kum. Hvis det er ønskelig å
etablere et toalettanlegg på Skysstunet må det i følge Drammen kommune avdeling for vann og avløp
føres nye rør fra Bytunet til Skysstunet. Dette har en kostnad grovt estimert til 3000,-/meter. I tillegg
vil en slik løsning kreve en pumpestasjon på grunn av manglende fall mellom Skysstunet og Bytunet,
samt etablering av et toalettbygg med klosett og vask mv. Grovt estimert vil dette ha en totalkostnad
på mellom 600 000,- og 900 000,- eks. mva. Det er også verdt å merke seg at et toalettanlegg med
pumpestasjon på Skysstunet forutsetter fremføring av ny strømkabel fra Slettåsen 16. (Se avsnittet
over). I estimatene over er ikke mulig kostnadsreduksjon av å gjøre arbeidene med framføring av
strøm og VA samtidig, tatt med.
Det finnes alternative tekniske løsninger for toalettanlegg, og det bør vurderes om disse er praktiske,
realistiske og kostnadseffektive. Felles for disse løsningene er at det kreves egen lukket kum/tank og i
mange tilfeller infiltrasjonsanlegg i grunnen.
Nye Stronghytta befinner seg betydelig lenger (1 km) fra kommunalt anlegg og er avhengig av å finne
alternativer til dette. Prosjektet er i ferd med å søke om utslippstillatelse i forbindelse med etablering
av nytt lukket/lokalt sanitæranlegg for 3 toaletter, flere dusjer og kjøkken. De benytter leverandøren
Biovac til denne etableringen. Erfaringene til Drammen Strong er nyttige å ha med seg for
Friluftsmuseet og det bør tas kontakt med Drammen Strong for å høre deres erfaringer med løsning og
priser. Drammen Strong antas å ha denne informasjonen tilgjengelig senest i løpet av høsten 2019.
Biovac antyder at med en avstand på 150 meter til kommunalt anlegg vil det være usikkert om det vil
lønne seg med en alternativ løsning.
Som et utgangspunkt ønsker Drammen kommune at toaletter kobles til offentlig anlegg. Det skal gode
argumenter til for å få utslippstillatelse til andre løsninger, og det vil bli gjort en skjønnsmessig
vurdering rundt dette ved eventuell søknad.
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Klokkergården Natur- og Kulturbarnehage åpner for å diskutere bruk av det ene toalettet i Naturhuset
ved arrangementer på Friluftsmuseet. Det anbefales i første omgang å vurdere denne løsningen for
toalett nærmere.
Bålplass
Eventuell opparbeidelse av bålplass må gjøres i samråd med og etter tillatelse fra grunneier. Det finnes
muligheter og råd for hvordan en bålplass kan anlegges på en mest mulig forsvarlig måte.
Drammensregionens brannvesen (DRBV) har ikke retningslinjer for hvordan dette utformes, og
påpeker at det alltid vil være den enkelte bruker som er ansvarlig for bruk og eventuelle konsekvenser.
DRBV påpeker også at signaleffekten av å anlegge en bålplass er at «her er det forsvarlig å brenne
bål» til tross for at det til tider er så tørt at dette ikke vil være tilrådelig, og anbefaler at det informeres
om ansvarsforhold og farer ved en eventuell opparbeidelse av bålplass.
Skilting på flere språk
Samarbeidet med Drammen kommune om skilting har så langt vært meget bra og kommunen har vist
stor velvilje for å få til dette. Ved videre utvikling av skilting på området bør informasjonstekst
oversettes til forskjellige relevante språk. Dette kan for eksempel gjøres i samråd med
innvandrerorganisasjoner eller tolker som i dag har formidlingsoppdrag for DM.
Flere av tiltakene over krever grunneiers tillatelse og eventuelt søknadsprosess før igangsettelse. Det
oppfordres til å opprette kontakt med grunneier (Drammen kommune) vedrørende dette.
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