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Litt om forutsetninger og virkemidler
Drammen som eksempel



Drammen lyktes med radikal fornyelse

• En handlingens by

• Iherdige ordførere

• Gode fagfolk, både som aktører og 
planleggere

• Passe stor for samarbeid på tvers

• Brukte pengene på begge sider

• Suksess skapte politisk konsensus



Utnyttet iboende kvaliteter



Papirbredden
Et kommunalt initiativ sentralt i et 
privat utbyggingsområde





Byen drives, 
kommunen legger til rette
og bidrar til at ting skjer



Visjoner – høye ambisjoner 
rikt utvalg av virkemidler

Samspill



Det handler om å skape 
forventning og eierskap 

• blant politikerne, 

• i den kommunale 
organisasjonen 

• i næringslivet 

• i befolkningen 

Dersom folk forstår og vil, 
så drar de i samme 
retning.



Og tillitt

• Tillit en forutsetning for handlekraft

• Høy faglig kompetanse skaper tillitt

• Felles opplæring – studieturer – gode felles 
prosesser knyttet til stedsutvikling

• Konsekvente politikere 
skaper forutsigbarhet 
og faglig trygghet

”Når politikerne oppfører seg som sauer, blir vi ulver”
Fritt sitert fra eiendomsutvikler i Drammen



Grunneiere og eiendomsutviklere som 
samfunnsbyggere 

• Parallelloppdraget kan gi felles  
virkelighetsforståelse

• Den kan gir bedre planer og byggesaker i 
forhold til overordnede mål

• Viktig med tett samarbeid om nøkkelprosjekt

• Gir innspill til ulike
styringsdokumenter



Kommunens virkemidler i 
boligutvikling

• Sett konkrete krav til boligsammensetning i plan

• Involver utbyggere i ulike drøftinger ang. boformer 
og sosial integrasjon

• Opptre som eiendomsutvikler, vurder oppkjøp av 
strategiske eiendommer

• Kommunen som leietager, 
kjøper eller tjenesteyter

• Gjennomfør egne byggeprosjekt 
for å supplere markedet.



Hvordan påvirke næringsutvikling
• Sentrumshandelen utkonkurreres 

– legge aktivt til rette for nyetablering av 
sentrumshandel

• Kontorarbeidsplasser bygges ofte 
utenfor sentrum
– ikke reguler generelle næringsområder utenfor, 

rydd plass og inviter næringslivet til sentrum

• Sentrum må bli et møtested hvor folk 
og aktiviteter samles
– Alle kommunale virksomhetsområder må bli en 

del av byutviklingen
– Utstrakt sambruk og bruk kafeer, hotell og andre 

fellesfasiliteter til lunsj, møter etc.
– Still krav til stat og fylke om riktig lokalisering og 

sambruk



Sett bilene på rett plass

• Står for 20% av co2 utslippet

• Øker på tross av bedre biler

• Bilene fyller opp offentlige rom

• Gjør at folk bruker nærmiljøet mindre



Folk skal gå og sykle i Nordbyen

• Gående og syklende først 
– brede fortau

– lav hastighet, smale gater med både sykkel og bil

– egne sykkelfelt der trafikken er større

• Deretter kollektiv
– Riktig plassert busstopp

• Til slutt bil
– bymessig atkomst, samlet parkering for alle brukergrupper

• Samt ladestasjonar, el- leiesykler, bilpool og 
lignende



Mikroklima, energi og klimatilpassing
i en arktisk hovedstad

• Gå sammen om å skape et sted som behersker 
det arktiske klima

• Gode attraktive uterom som utnytter klima, hva 
med vinterbruk, vår, høst?

• Men også lune gode steder på tross av klima

• Håndterer storm, regn og havnivåstigning

• Utnytt stedets klimavennlige energipotensial

• Menneskevennlige bygg med høy energistandard



Takk for meg


