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Rett inn på Strømsø

Som ny eller besøkende på Strømsø kommer man gjerne rett inn i bydelen fra 
togstasjonen uten riktig å være klar over at man er på Strømsø, siden Strømsø er midt i 
Drammen og der man gjerne tar sine første skritt i byen. Like ved togstasjonen er det en 
flott innendørs sykkelparkering (sykkelhotell), hvor sykler kan stå trygt en hel dag på jobb 
eller mer. Vi ser forsøk på god infrastruktur for de som sykler, samtidig som sykkelveien 
er ikke-eksisterende på parkeringsplassen for biler like ved sykkelhotellet. Om man 
kommer seg trygt forbi parkeringsplassen blir man på første rekke ned mot elva møtt av 
“Brunosten” – et hotell- og konferansesenter som ligner på en brunost og ble åpnet i 
2019. Like ved er et nyåpnet kontorbygg. Langs elvepromenaden bygges det også flere 
høye signalbygg, tett på vannet og jernbanen. Går man en gate oppover fra elva, 
kommer man til Tollbugata – en langstrakt gate fylt av både boliger og et levende, 
multikulturelt næringsliv. Her er det folk som snakker på mange slags språk, 
næringsaktører som bryr seg om gata si og ønsker mer liv her, frisører som fungerer som 
sosiale møtesteder og matbutikker med importvarer fra hele verden som tiltrekker seg 
kunder fra hele byen. Ser du nærmere etter neste gang du ankommer Strømsø torg, ser 
du kanskje de som sitter på en benk og drikker øl, fordi det er billigere enn å gå inn på en 
av barene, kanskje ser du også ungdommer som henger der og ikke har så mye å ta seg 
til, og du ser folk som har satt seg ned hos bakeren, de som sitter på en benk for å nyte 
sola og ta en pust i bakken, og de som farter rundt i bydelen og over til Bragernes (andre 
siden av elva), til andre deler av Drammen eller til Oslo. Strømsø er rett og slett en 
levende bydel, med utfordringer og gleder, og strekker seg fra nye boliger, kaféer og 
kulturinstitusjoner ved Union Brygge i vest til Rundtom med Cirkle K og Tangenkaia i øst, 
opp forbi Drammensbadet, Marienlyst stadion og Austad gård til Strømsø terrasse og 
hele veien ned til elva og elvepromenaden som går langs den.


Beboerundersøkelsen 
forholder seg til satsingen 
'Strømsø 2030', som dekker 
hele kommunedel 7, som 
består av levekårssonene 
Grønland Nybyen, Strømsø 
sentrum, Bangeløkka, 
Brandengen, Tangen 
Hedensrud og St. 
Hansberget.  
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Gjennomføring og metoder  

I denne rapporten skal vi få innsikt i hvordan et utvalg av beboerne på Strømsø opplever 
det å leve og bo på Strømsø høsten 2020, gjennom et kvalitativt innblikk i Strømsøs 
nåværende bomiljø og levekårssituasjon. 


Beboerundersøkelsen skal bidra med et forarbeid og et grunnlag for det større 
kunnskapsgrunnlaget som skal utarbeides i 2021, i forbindelse med områdesatsingen 
‘Strømsø 2030’.


Det overordnede spørsmålet som beboerundersøkelsen vil besvare er:


Hvordan er det å leve og bo på Strømsø høsten 2020? 

Undersøkelsen er gjennomført som en kvalitativ beboerundersøkelse der vi, Katja 
Bratseth og Rune Kvernmo – to antropologer fra Byantropologene – har benyttet 
følgende metoder: 


• Deltagende observasjon: Deltagende observasjon vil i dette tilfelle bety at vi 
oppholder oss i bomiljøene, drikker kaffe med beboerne og eventuelt deltar i andre 
aktiviteter som beboerne er i gang med når vi møter dem. Dette for i størst mulig grad 
å sette oss inn i beboernes sted, for å forstå deres perspektiver og opplevelser; 
samtidig som vi kan se det hele med et antropologisk «utenfra-blikk», som er verdifullt i 
analysen og formidlingen av beboerundersøkelsen.


• Dybdeintervju: Denne intervjuformen gir dybdekunnskap om hendelser, 
hendelsesforløp, meninger, vurderinger, argumenter, beslutninger, tiltak og 
utviklingstrekk. Vi benytter en intervjuguide for å sikre fokuserte, konsekvente 
intervjuer. Intervjuet blir likevel gjennomført som en samtale, som gir rom for at uventet 
informasjon og kunnskap kan komme frem – temaer som vi ikke visste var viktige å 
belyse i forkant av intervjuet, kan dermed bli belyst. 


• På-gata-intervju: Vi har gjennomført uformelle, semi-strukturerte samtaler med 
forbipasserende på gata i Strømsø. Her ønsket vi å finne ut hvem som bruker området, 
og hvorfor.


I tillegg ble vi kontaktet av en blandet gruppe av beboere og besøkende på Strømsø som 
ønsket å snakke med oss, noe som gjorde at vi også gjennomførte et 
fokusgruppeintervju. For å spare tid og sikre smittevern har vi i tillegg gjennomført noen 
få telefonintervju og e-post-intervju.
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Hvem har deltatt?  

I denne beboerundersøkelsen har vi gjennomført åtte dybdeintervju, ett 
fokusgruppeintervju med sju deltakere, sju på-gata-intervjuer, to telefonintervju og to e-
post-intervju. I fokusgruppeintervjuet var det en miks av beboere og besøkende på 
Strømsø som deltok, alle de andre 19 intervjuene har vært med beboere på Strømsø. I 
tillegg har vi gjort to dybdeintervjuer med ansatte i Drammen kommune som jobber tett 
med beboere på Strømsø, samt vært i dialog med andre ansatte i kommunen.  


Dette er en visualisering av hvor mange beboere og besøkende som har deltatt i 
undersøkelsen: 

Vi har hatt en relativt god spredning i alder, kjønn og sosiokulturell bakgrunn blant 
undersøkelsesdeltakerne, samt geografisk spredning på Strømsø. Kvinner er noe 
overrepresentert blant undersøkelsesdeltakerne, da de i større grad har ønsket å delta. 
Beboere har blitt rekruttert direkte på gata, via Knutepunkt Strømsø sin FB-side og andre 
FB-sider, via Levekårsteamet i Drammen kommune og via Byantropologenes nettverk i 
Drammen.


Deltagerne i undersøkelsen er anonymisert, av årsak til personvern og for å sikre at 
beboerne i størst mulig grad skulle ha anledning til å dele alt av positive og negative 
opplevelser, samt ideer og muligheter de ser. Navn som er benyttet i undersøkelsen er 
altså ikke reelle navn, men alle sitater er direkte sitert fra beboere og besøkende på 
Strømsø høsten 2020. 
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Hvem bor på Strømsø?

Strømsø er en enormt sammensatt og mangfoldig bydel. Vi har selvsagt ikke hatt 
mulighet til å snakke med alle innbyggerne, men et representativt utvalg av innbyggere ut 
fra rammene til denne undersøkelsen. I det følgende vil dere få presentert noen nøkkeltall 
som sier noe om befolkningssammensetningen på Strømsø, samt personas som gjør det 
mulig å få litt dypere innsikt i mangfoldet av mennesker som bor på Strømsø.


Nøkkeltall

Alle nøkkeltall har, etter anbefaling fra Drammen kommune, blitt hentet ut fra ‘Levekår i 
Drammen – Statistikkrapport’ (2020). Disse nøkkeltallene viser at Strømsø er en folkerik 
kommunedel (bydel), med en del indikasjoner på levekårsutfordringer. I enkelte soner av 
bydelen bor det flere barn med enslige foreldre enn gjennomsnittet i Drammen og 
andelen barn som flytter ut er nesten dobbelt så høy som i Drammen totalt. Andelen av 
befolkningen som lever i lavinntektshusholdninger i sonen Strømsø sentrum er også 
nesten dobbelt så stor som i Drammen totalt, og mer en tre ganger så mange barn lever i 
lavinntektshusholdninger i samme sone. I enkelte av sonene er andelen innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre over dobbelt så stor som i Drammen totalt. Andelen 
som leier bolig er også nesten dobbelt så stor som gjennomsnittet for Drammen, i fire av 
sonene i kommunedel 7.
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Personas




Personas, eller etnografiske portretter som vi også liker å kalle dem, er en fremstilling av 
fiktive personer basert på de kvalitative dataene fra beboerundersøkelsen. Alle navn og 
foto er fiktive, samtidig som utfordringene, ønskene og sitatene er reelle.  


Disse personaene er utarbeidet for å representere de forskjellige beboergruppene som 
har fremkommet av denne undersøkelsen. Gjennom å benytte personas kan det være 
lettere å få rask innsikt, og gjøre det lettere for flere å forstå beboernes behov, erfaringer, 
atferd og mål. 


Ved hjelp av personas kan du sette deg i de forskjellige beboernes sted, og se Strømsøs 
utfordringer og muligheter fra deres perspektiv. Det kan hjelpe deg å forstå at forskjellige 
mennesker har forskjellige behov og forventninger, og det kan også hjelpe deg med å 
identifisere deg med de forskjellige beboerne som Strømsø skal utvikles for. Personas 
kan bidra til å gjøre komplekse utfordringsbilder og utviklingsområder mer håndgripelige, 
og de kan hjelpe deg med å oppnå målet om å skape gode nabolag for innbyggerne som 
bor på Strømsø. De er f.eks. gode å benytte i idé-verksteder. Et innspill fra en 
medarbeider i Drammen kommune, som kom opp under presentasjonen av denne 
rapporten var å benytte forenklede versjoner av personasene som plakater rundt omkring 
på Strømsø, som kan inspirere innbyggere til å bidra med flere innspill og erfaringer. 
Dette inspirert av 'Inside Out'  - et globalt kunstprosjekt som transformerer personlige 1

identitetsuttrykk til kunst i offentlige rom.


Du vil i det følgende bli presentert for fem personas; Fara (42 år) som leier dyrt og dårlig, 
Siri (68 år) som ønsker seg flere muligheter for medvirkning, Zamzam (37 år) som er 
opptatt av steder for lek og familiehygge, Alex (13 år) som er opptatt av skating, lek og 
utsikt til elva, og Rest (36 år) som står på for egen og andres lokale næringsliv. 


 Se: http://www.insideoutproject.net/en1
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Hovedfunn




En knippe bilder tatt på Strømsø høsten 2020 i forbindelse med beboerundersøkelsen. 

Rapportens hovedfunn baserer seg på data fra den kvalitative beboerundersøkelsen som 
har blitt gjennomført høsten 2020. Hovedfunnene er delt opp i tre kategorier: 


1) Positive kjennetegn og tilbud som beboerne ønsker å bevare 


2) Utfordringer som beboerne ønsker løsninger på 


3) Muligheter og ideer fra beboerne 


Vi håper på det sterkeste at disse hovedfunnene blir tatt med videre i det politiske og 
administrative arbeidet, samt i videre medvirknings- og kartleggingsarbeid.
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Positive kjennetegn 

og tilbud beboerne ønsker å bevare

Strømsø anses av de fleste beboerne som har deltatt i undersøkelsen som et sted med 
mange muligheter. I den følgende tabellen har vi trukket frem noen av de mest positive 
kjennetegnene ved Strømsø, som har kommet frem i denne beboerundersøkelsen: 


Knutepunkt 
Strømsø og 
Levekårs-teamet

Aktiviteter, kurs 
og lokale tilbud

Mangfold og 
takhøyde for å 
være seg selv

Samhold og 
naboer som 
passer på

Elve-promenaden 
og bevaring av 
arkitektonisk 
særpreg

Knutepunkt 
Strømsø er et fint 
initiativ, og flere 
synes det er 
interessant med 
plantekassene og 
dyrkingen som har 
blitt startet opp der.


Levekårsteamet 
beskrives som 
positivt for de som 
får hjelp, og 
opplever en mer 
helhetlig hjelp fra 
kommunen via 
Levekårsteamet 
som er koblet 
sammen med 
mange viktige 
tjenester.


Sykkelkurs, Globus 
matfestival, 
fritidsklubber for 
menn, Jasmin 
kvinnenettverk, 
adgang til marka, 
sykle/gå/rulle 
elverunden. 


Lokalt næringsliv 
verdsettes i 
Tollbugata. De små 
butikkene i 
Tollbugata i dag 
har visjoner og 
ambisjoner, de står 
på for lokalmiljøet 
her og kjenner 
bydelen, og anses 
derfor som svært 
viktige for bydelen.


Flere beboere 
anser det kulturelle 
mangfoldet på 
Strømsø som en av 
de positive 
kvalitetene ved å 
bo på Strømsø. 


De som selv er 
flerkulturelle eller 
har en annen 
kulturell bakgrunn 
enn den majoritets- 
norske beskriver 
det kulturelle 
mangfoldet som 
noe som er både 
på godt og vondt, 
og ønsker flere 
muligheter for å bli 
inkludert.

Naboer som 
passer på 
hverandre og sier 
ifra om en sykkel er 
på vei til å bli 
stjålet. 


En del innbyggere 
på Strømsø 
opplever at det er 
lett å bli kjent med 
naboene, om man 
ønsker det.

De fine gangveiene 
langs elva er flittig 
brukt av 
innbyggerne. Det å 
rusle langs elva er 
den største 
attraksjonen mener 
mange og noe 
“alle” liker, samt 
kan benytte seg av.


Det er en del verna 
bygninger på 
Strømsø, og de 
fleste av beboerne 
er opptatt av at det 
skal fortsetter å 
være slik, samtidig 
som disse 
bygningene må 
vedlikeholdes mer.

Ved å kontakte en 
tjeneste i 
kommunen kan 
man få hjelp fra 
flere, og på den 
måten sikres bedre 
hjelp til de som 
trenger det mest 
og har vanskeligst 
for å be om den.

Sykkelverksted der 
man kan få fiks 
sykkelen sin til en 
100-lapp. 


Systue hvor man 
kan få lagt opp 
buksa si på dagen.

Folk snakker på 
eget morsmål, uten 
at dette blir tatt ille 
opp. 


Det å kunne gå på 
butikken i 
joggebukse, uten å 
bli sett rart på. 


I området rundt 
Griffenfelds- gate 
samles f.eks 
naboer på den 1. 
Søndagen i advent, 
for å tenne 
julegrana. Da 
kommer nissen 
med gaver til 
barna, det er hest 
og kjerre - det er 
veldig hyggelig!

Fint at det blir en 
tunnel bort til elva 
fra Tollbugata, nå 
som det bygges en 
rekke høye 
bygninger langs 
elva her.


På Union brygge 
har man vært god 
til å bevare noen 
gamle fabrikkbygg 
innimellom den nye 
arkitekturen, dette 
anses som bra.
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Knutepunkt Strømsø og Levekårsteamet 

“Det er fint med et sted der man får vite mer om bydelen sin!” 

Knutepunkt Strømsø er et fint initiativ, og flere synes det er interessant med 
plantekassene og dyrkingen som har blitt startet opp der. Det er fint med et sted der man 
får vite mer om bydelen sin. Noen av beboerne påpeker også at de denne høsten med 
hjemmekontor har fått mer tid til nærområdet sitt, og i større grad ønsker å delta for å 
gjøre det til et godt sted å bo for alle. Flere beboere mener også at Knutepunkt Strømsø 
gjør en kjempefin jobb med å være aktive på Facebook  (FB) og legge ut informasjon 
ofte. De som bruker FB som en kanal for å innhente informasjon om hva som skjer i 
nabolaget sitt opplever dette som en fin mulighet til å få informasjon og muligheter for å 
delta i det som skjer på Knutepunkt Strømsø. 


Levekårsteamet beskrives som positivt for de som får hjelp, og at de opplever en mer 
helhetlig hjelp fra kommunen via Levekårsteamet som er koblet sammen med mange 
viktige tjenester. Det anses derfor som viktig å bevare og videreutvikle Levekårsteamet. 
En av beboerne mener at barnevernet ikke burde vært lokalisert på Knutepunkt Strømsø, 
men en av foreldrene som har benyttet seg av hjelp fra barnevernet uttrykker glede over 
at barnevernet satte dem i kontakt med Levekårsteamet, som kunne hjelpe dem som 
familie på flere vis enn det barnevernet hadde mulighet for. Levekårsteamet er bevist på 
at dette er viktig for å jobbe forebyggende blant barn og unge.


Aktiviteter, kurs og lokale tilbud 

“På Strømsø er ting i bevegelse og ikke strømlinjeforma.  
Det gir et større utvalg.” 

Sykkelkurs for jenter som ikke har fått mulighet til å sykle før, har blitt trukket frem som et 
av flere positive tilbud. Beboeren som hadde vært med som frivillig fortalte at det 
foregikk under brua ved skaterampene, og: “Jeg møtte ei jente der som opprinnelig var 
fra Iran, og ikke hadde hatt lov til å sykle, hun ble kjempeglad for å endelig få mulighet til 
å lære det.”


Globus matfestival, ved den runde bygningen på Strømsø torg, er en annen aktivitet som 
flere har trukket frem som positiv. Der er det mange som serverer mat fra forskjellige 
matkulturer, og det skaper en inkluderende møteplass med en god blanding av 
innbyggere som møter opp.


Matmarked, loppemarked og lokalt næringsliv verdsettes i Tollbugata. Flere beboere 
mener at de lokale næringsdrivende som driver de små butikkene i Tollbugata i dag har 
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visjoner og ambisjoner, de står på for lokalmiljøet her og kjenner bydelen, og derfor bør 
de få mulighet til å fortsette å drive forretningene sine her. 


Mange beboere ønsker å bidra aktivt for å skape gode tilbud for seg selv og andre på 
Strømsø. Som en av de sa: “Man kan ikke sitte hjemme og vente på at noen skal banke 
på døra di.” Samtidig blir det påpekt at det er mange fritidsklubber for menn, men få for 
kvinner. Det anses som en fordel at fritidsklubbene som er rettet inn mot spesifikke 
kulturbakgrunner er lokalisert ved siden av hverandre.


Jasmin kvinnenettverk trekkes frem som viktig for flere beboere. Her blir det strikket, 
pratet norsk og utført kulturell utveksling. De som deltar i Jasmin kvinnenettverk forteller 
at de trives i hverandres selskap – der det er en miks av alder og kulturell bakgrunn blant 
deltakerne. Hovedaktiviteten er strikking, som passer fint for de som er med nå, men nok 
ikke møter alle sine behov for aktivitet og kreativitet. Vi kommer tilbake til dette i avsnittet 
om utfordringer. 


Flere beboere påpeker også gleden ved å kunne bruke marka rundt Drammen, samt det 
å sykle/gå/rulle elverunden langs Elvepromenaden. Sistnevnte er flittig brukt blant alle 
beboerne vi har intervjuet. Bruk og opplevelse av tilgang til marka er forskjellig, og man 
kan nok gjøre mer for å gjøre disse rekreasjonsmulighetene bedre kjent og tilgjengelige 
for flere. For eksempel gjennom vedlikehold av universell utforming.  


Mange lokale næringsaktører bidrar også til å skape sosiale møtesteder. Beboerne 
påpeker at det er viktig å ta vare på det lokale næringslivet, og unngå at gentrifisering og 
høyere husleier i næringseiendommene presser ut de lokale aktørene. De fleste beboerne 
liker mulighetene til å kjøpe mat fra mange steder i verden, og kunne velge i mye 
forskjellige mat og krydder. De lokale kultur- og næringslivsaktørene er viktige for bydelen 
og de som bor der, fordi de bidrar til en “levende” Strømsø bydel. Derfor anbefaler vi at 
en aktørkartlegging og medvirkningsprosess som inkluderer de lokale næringsdrivende 
får fokus i det videre arbeidet med ‘Strømsø 2030’.
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Mangfold og takhøyde for å være seg selv 

“Strømsø er en inkluderende bydel,  
med blanding av folk med ulike bakgrunner.” 

Strømsø beskrives som “... en inkluderende bydel, med blanding av folk med ulike 
bakgrunner.” Noen innbyggere beskriver det som at en ny kultur blir skapt i møtepunktet 
mellom det norske og de mange andre kulturene som er representert på Strømsø, og 
anser dette som en av de positive kvalitetene ved å bo på Strømsø. 


Det er et stort kulturelt mangfold på Strømsø, og en annen beboer beskriver at det er 
både på godt og vondt: “Jeg skulle ønske at mangfoldet ble snakket om som noe positivt, 
og at de som ikke blir integrert blir inkludert gjennom å stille de spørsmål som: Hva vil de? 
Hva kan de?”


Flere beboere og besøkende har positive assosiasjoner til Strømsø som et sted med et 
aktivt kulturliv, som er flerkulturelt og med mange forskjellige butikker. En beboer 
beskriver det slik: 


“Strømsø er preget av mye kultur. Man hører mange forskjellige språk bli snakket 
høylytt ute i gata. Det er også hyggelig med barber-sjapper og butikker.                
Det er hyggelig med det flerkulturelle. Men standarden er ikke lik: Det er 

utenlandske på den ene siden som ikke har vedlikeholdte hus, og her som det bor 
nordmenn er det vedlikeholdt.”  

(Marte, 29 år)





Dette sitatet viser noe av det som mange 
beboere har trukket frem på forskjellig vis, 
både dette med at beboerne på Strømsø 
verdsetter mangfoldet av beboere og lokale 
tilbud, samtidig som de kan se at det er 
store forskjeller mellom de som har råd til å 
eie og de som må leie og ta til takke med 
dårlig vedlikeholdte boliger. Vi skal komme 
tilbake til dette i beskrivelsen av 
utfordringene på Strømsø. 
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Samhold og naboer som passer på 

“Når noen går forbi, så hilser man.  
Det skjer her på Strømsø, men ikke på den andre siden av elva.” 

En del innbyggere på Strømsø opplever at det er lett å bli kjent med naboene, om man 
ønsker det. Noen borettslag har egne dyrkeprosjekter, noe som har gitt rom for å bli kjent 
med naboer også under korona-tiden. De har også opplevd at naboer har greid å avverge 
sykkeltyveri og hjulpet de på andre vis, som f.eks. innkjøp nå i korona-tiden.


En av beboerne forteller at på Strømsø hilser man på hverandre: “Hvis man sitter et sted 
og noen går forbi, så hilser man. Det skjer her på Strømsø, men ikke på den andre siden 
av elva. På Strømsø er det litt mer avslappa.” Dette viser en sosial kvalitet ved Strømsø 
som er viktig å bygge videre på og verne om. 


Generelt føler de fleste beboerne at det er lett å bli kjent med folk på Strømsø, men dette 
gjelder selvsagt ikke for alle, noen føler også på klynger av heterogenitet i den 
mangfoldige bydelen, som gjør at det er vanskelig å føle på den takhøyden som mange 
av de andre beboerne snakker om: 


“Bare du går ut i gågata og setter deg der alene så kommer folk bort og snakker 
med deg. Folk kommer også i kontakt med hverandre                                     

gjennom borettslagene sine Facebook-grupper.”  

(Zamzam, 39 år)


Følelsen av utenforskap og manglende samhold er størst blant de som leier bolig, og ikke 
føler at de passer sammen med sine nærmeste naboer. 


Beboere som eier leilighet i borettslag forteller om naboer som er flinke til å si ifra om noe 
ikke er bra, og opplever det som noe positivt, en hjelp. De forteller også om naboer som 
inviterer hverandre på fest. Dette gir en følelse av sterkt naboskap for mange på 
Strømsø. Generelt anser beboerne det som at de som eier boligen sin bor lenge på 
Strømsø, og er glade i nabolaget sitt. De som leier har en mer ustabil og utrygg 
bosituasjon, som gjør at de noen ganger ikke får lov til å bli boende og andre ganger ikke 
ønsker å bli boende. 


Det har også blitt fortalt om en mann som tar på seg vest og plukker søppel på Strømsø 
hver lørdag og søndag. Dette vitner om engasjement og kjærlighet til egen bydel. Dette 
er noe som er viktig å bygge videre på! 
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Elvepromenaden og bevaring av arkitektonisk særpreg 

“Det er sjarmerende på Strømsø med smale smug og rare 
bakgårder.” 

Det påpekes at det er fint at det blir en tunnel bort til elva fra Tollbugata, nå som det 
bygges en rekke høye bygninger langs elva som sperrer for mange beboere sin 
elveutsikt. De mest positive beboerne uttrykker: “Noe må man gi for byutviklingen, og jeg 
må gi utsikten.” Vi kommer tilbake til de mer negative betraktningene i neste avsnitt. 


En del beboere synes det er spennende og fint med mye av det nye som skjer i bydelen 
deres, og liker å bo et sted som er i endring. De er likevel opptatt av å ta vare på det 
særegne, de gamle bygningen og den avslappa stemningen der det er “plass til alle”. 
Flere påpeker at det er en del verna bygninger her på Strømsø, og at de håper at det 
fortsetter å være slik, samtidig som de verna bygningene må bli tatt bedre vare på. En 
beboer foreslår at det bør settes opp en plan for dette, og retningslinjer for vedlikeholdet. 
Drammenshuset har sitt særpreg, og dette må bevares på Strømsø. 


En mannlig beboer som har flyttet til Drammen fra Oslo fortalte at: “Jeg falt for Drammen. 
Her er det mindre trafikk enn i Oslo, billigere boliger og en mer inkluderende by. Det er et 
utelivsmiljø her for voksne, som det ikke var i Oslo.” Dette er noe som går igjen hos flere 
av beboerne som er voksne, at de setter pris på at utelivet og kulturtilbudene på Strømsø 
ikke kun henvender seg til de unge. 


En beboer som benytter elektrisk rullestol for å komme rundt i byen påpeker det som har 
blitt gjort på en god måte for å sikre universell utforming: “Det er trivelig på Strømsø torg, 
og der er det tilrettelagt for rullestol. Handicapforbundet har jobbet for å få vekk kantene 
ved fotgjengerfeltene.” Dette gjør at hun har mulighet for å komme seg rundt på noen 
sentrale steder på Strømsø, vi skal i neste avsnitt komme tilbake til hvor dette ikke 
fungerer like bra. 
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Utfordringer som beboerne ønsker løst

Beboere opplever at Strømsø har et negativt omdømme, der folk utenfra ser på Strømsø 
som “bare fattig”, og et sted hvor det “bare er mange innvandrere”. Flere beboere har fått 
høre fra andre i Drammen at: “Åh, der er det vel utrygt, rus og slåssing ute i gatene.” Men 
det er ikke slik beboerne på Strømsø, i all hovedsak, opplever sin bydel. Denne 
utfordringen knytter seg til Strømsø sitt omdømme utad, og er noe som det bør jobbes 
med i det kommende Områdeløftet – der beboere på Strømsø får lov til å sette sine 
positive ord på Strømsø, slik som i forrige avsnitt. I dette avsnittet og skjemaet nedenfor 
tar vi for oss de hovedutfordringene som beboerne på Strømsø har pekt på. 


Trangboddhet 
og dyre, dårlig 
vedlikeholdte 
leieboliger

Mangel på 
aktiviteter for 
barn og 
ungdom

Vanskelig å finne 
informasjon og 
mangel på 
medvirkning

De “andre” og 
følelse av 
utrygghet

Støy, 
trafikkaos og 
forsøpling

Mangel på 
grønt-
arealer og 
gratis møte-
steder

En del beboere 
på Strømsø sliter 
med 
trangboddhet, 
som gjør det 
nærmest umulig 
å gjennomføre 
hjemmeskole og 
ha venner på 
besøk.


Mangel på 
regulering av det 
private 
utleiemarkedet, 
samt lite 
kjennskap til 
Husleieloven hos 
utleiere og 
leietakere.

Det mangler 
lekeplasser i 
området.


Noen unge 
henger rundt 
og “bøller”. De 
har trolig 
behov for 
ekstra 
oppfølging for 
å kunne 
komme i en 
aktivitet som 
passer for 
dem.


Lite informasjon 
om hvordan man 
kan gi innspill til 
de mange nye 
byggeprosjektene, 
før det er for sent. 


En generell 
opplevelse av at 
det er lite rom for 
innspill og 
medvirkning i 
byutviklingen på 
Strømsø.


Bostedsløse 
på 
parkeringsplas
ser og under 
bro.


Mye rus, 
særlig ved 
torget, der de 
også selger 
rusmidler til de 
yngre. Mange 
er redde for å 
la barna gå 
alene og eldre 
er bekymra for 
å gå i området.

Det er mye 
bråk for de 
som bor ved 
spuntinga ved 
jernbanen.


Behov for 
offentlige 
toaletter.


Behov for 
bedre trafikk-
håndtering.


Mye tissing 
langs hus-
veggene og 
det lukter urin.


Mange på 
Strømsø har 
ikke egne 
grønne hager 
eller 
bakgårder, og 
bor trangt 
like ved 
svært 
trafikkerte 
veier. Derfor 
er behovet 
for både flere 
parker og 
innendørs 
møtesteder 
som man kan 
benytte uten 
kostnad.

Mugg og dårlig 
ventilasjon i 
leieleiligheter.


Unge som har 
droppet ut av 
videregående 
denne høsten 
fordi hjemme-
undervisning i 
trang leilighet ble 
for vanskelig.

Noen unge 
henger mye 
rundt Strømsø 
torg, ved 
Fellesverket og 
Subway. De 
skater ikke, 
men leier ofte 
sparkesykler, 
for så å kaste 
dem i elva.

Skobutikken, 
Engebretsen Sko, 
som har vært her i 
91 år skal bli til 
leiligheter, det er 
kjedelig og 
konformt. "Hvor 
blir det av 
politikerne i denne 
byen?"

Det står sko i 
kanten av en 
parkerings-
plass, pent 
satt opp mot 
fortauskanten. 
Er det noen 
som kommer 
tilbake til 
denne skohylla 
i kveld?

Gågate-
skiltene i 
Tollbugata har 
blitt nedkjørt 
flere ganger, 
og i sidegatene 
ut fra Strømsø 
torg kan man 
lukte mangelen 
på offentlige 
toaletter.

Flere beboere 
snakker om 
savnet etter 
flere grønne 
lunger der 
man kan ta 
med seg mat 
og slenge 
seg ned. 
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Trangboddhet og dyre, dårlig vedlikeholdte leieboliger 

“Det er ingen nordmenn som vil takke ja  
til denne prisen og denne standarden.” 

En del beboere på Strømsø sliter med trangboddhet, som gjør det nærmest umulig å 
gjennomføre hjemmeskole (under pandemien) og ha venner på besøk. Det er i særlig 
grad beboere med innvandrerbakgrunn som har vanskelig for å få leid boliger som er i 
OK stand. En av disse beboerne uttrykker diskrimineringen på leiemarkedet på denne 
måten: “Det er ikke lett for oss utlendinger å leie bolig, når jeg sier at jeg kommer fra 
Afrika, sier de at de ikke vil ha folk fra Afrika i sin leilighet. Da får jeg vondt og vil ikke høre 
mer.” Dette skillet mellom de som har råd til å eie og de som er nødt til å leie, fører til en 
viss mikrosegrigering på Strømsø som er uheldig for nabolaget og er med på å bygge 
opp under et skille mellom “fattig” og “rik”, samt “utenlandske” og “norske”. Disse 
begrepene som her er brukt er beboernes egne begreper som de bruker til å sette ord på 
den virkeligheten de ser rundt seg på Strømsø. Fra et faglig og analytisk ståsted vil vi i 
tillegg benytte begrep som ulik sosioøkonomisk status, minoritetsnorske og 
majoritetsnorske. Beboere som er nødt til å leie dyre og dårlig vedlikeholdte boliger er 
frustrert over sin sosioøkonomiske situasjon, men mangler kunnskap og muligheter til å 
forbedre egen boligsituasjon. Drømmen er ofte å få mulighet til å kjøpe seg en bolig ved 
hjelp av startlån, noe som på lengre sikt vil være en god løsning for de fleste. Vi ser 
likevel behov for at de som er nødt til å leie dyrt og dårlig, ofte i mange år med små barn, 
får tilgang til kunnskap og hjelp om hvilke rettigheter og plikter man har som leietaker og 
hvordan man skal kunne sikre seg at utleiere tar det ansvaret for boligen som etter 
Husleieloven ligger hos dem.  


En beboer vi intervjuet i forbindelse med undersøkelsen, som leide en dyr leilighet i svært 
dårlig forfatning, mente at det kan straffe seg å jobbe så mye (tre jobber) som denne 
beboeren gjorde, da det kanskje gjorde at beboeren ikke ville få startlån. Samtidig hadde 
beboeren en del forbrukslån og ingen egenkapital for å kunne få et boliglån i en ordinær 
bank. Denne beboeren ønsket seg derfor et system som gjorde at det i økende grad 
opplevdes som at “det lønner seg å jobbe hardt.” Opplevelsen var at det kunne straffe 
seg, slik at man havner “mellom to stoler” – mellom startlån og ordinært banklån til bolig.


Noen av beboerne på Strømsø er av den oppfatning at eierne av mange verneverdige 
bygg lar de gamle husene forfalle, så de kan rive dem og bygge “nye stygge bygg”. Det 
anses altså som viktig både for beboerne som leier boliger i dårlig vedlikeholdte bygg, og 
for deres naboer som er bekymret både for dem og byggene at dette er noe som det blir 
tatt tak i fra kommunens side. En av beboerne vi intervjuet på Strømsø uttrykte også 
bekymring rundt de kommunale boligene i de gamle sveitservillaene, over at de heller 
ikke blir godt nok vedlikeholdt. Det fortelles om en del gamle hus som har blitt pusset 
opp, men at mange private utleieboliger forfaller. Noen innbyggere mener at gårdeierne 
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burde vært forpliktet til å gjennomføre fasaderenovasjon. Blant de som har vært inne i en 
del av de private utleieleilighetene meldes det også om ulik standard på innsiden, og 
spørsmålet: “Eier de ikke skamvett?” reiser seg. Det anses derfor som et behov for at 
kommunen får mer kontroll med det private utleiemarkedet på Strømsø, særlig med 
tanke på at de som leier dårlig og dyrt ofte får støtte fra det offentlige til å betale sine 
husleier og på denne måten støtte opp om et dårlig og diskriminerende leiemarked. 


Heller ikke i de kommunale leieboligene er det helt greit: 


“Jeg leide tidligere en kommunal bolig, i 1. etasje. Det var en rusmisbruker som 
leide naboleiligheten, så fordelingen av leiligheter kunne ha vært bedre. Det var 

også en ung psykisk syk som leide der, og hun stod og skrek naken i oppgangene. 
Den personen tok livet sitt. Hun som var rusmisbruker tok en overdose.” 

(Marte, 29 år) 


De kommunale leilighetene er også dyre å leie. En beboer som har greid å kjøpe egen 
leilighet etter å ha leid kommunalt, forteller: 


“De kommunale leilighetene er kjempedyre å leie!  14 000 kr/mnd. for en treroms. 
10 000 kr. for en 2-roms på 32 m2. Nå har jeg kjøpt meg leilighet og betaler 5000 kr. i 

måneden. Folk har altså ikke råd til å leie de tilrettelagte boligene. … Det er et 
paradoks at folk ikke har råd til å leie, men til å eie.” 

Datagrunnlaget er her for dårlig til å si noe mer generelt om leie i de kommunale 
boligene, men dette er viktig å sette fokus på både i større undersøkelser på Strømsø, i 
det videre medvirkningsarbeidet og arbeidet med boligsosiale tiltak, inkludert 
bomiljøarbeid knyttet til kommunale leieboliger i området. 
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Baderomstaket til en leietaker på Strømsø 
som leier dyrt og dårlig. Taket har store 
fuktskader, mugg, flasser og bugner ned, 
til tross for at den elektriske viften 
benyttes konstant. Trolig skyldes dette 
lekkasje fra taket eller problemer med 
ventilasjonen. Leietakeren tør ikke å klage 
til utleier angående dette eller annet som 
er dårlig vedlikeholdt, men prøver i stede 
å fikse ting selv. 



�
Mangel på aktiviteter for barn og ungdom 

“Det burde komme noen lekeapparater på Strømsø torg,  
men ikke ta bort dusjfontenen, for den er så deilig om sommeren!” 

Flere beboere påpekte at det ikke er tilstrekkelig tilrettelagt for barn og unge på Strømsø, 
samt at de er bekymret for egne og andres ungdommer som “bare henger rundt”. 





Både rundt Strømsø 
torg og mellom 
skateparken og 
Rundtom har beboere 
på Strømsø observert 
unge gutter som 
henger, og som de 
tenker trenger litt 
ekstra oppfølging. I 
området mellom 
skateparken og 
Rundtom er det også 
mange små barn som 
bor, som har tilgang til 
få lekeplasser i sitt 
nærområde. 


Samtidig som noen unge ønsker seg flere farger og tilbud rundt den eksisterende 
skateparken på Strømsø, er det også verdt å merke seg at det er unge skatere som 
bruker området svært aktivt i dag og er godt tilfreds: “Dette er et av de beste skate-
anleggene i byen. Jeg skater her 2-3 ganger om uka.” (Johan, 19 år). Hvis han skulle 
ønske seg noe mer her, er det et offentlig toalett, da det er kjedelig å måtte dra helt hjem 
for å tisse, midt i en skate-økt med venner. Johan innrømmer også at området ikke er like 
appellerende på kveldstid: “På natta er det folk som følger etter deg, litt mer enn andre 
plasser. Jeg har opplevd dette et par ganger. Så jeg kommer ikke hit alene på kvelden, 
med en dyr sykkel.”


Vi vil likevel understreke at Strømsø er en bydel hvor mange barn og unge bor dårlig og 
trangt, og at det da er ekstra viktig med gode grøntområder, lekeplasser, gratis plasser å 
henge og gratis aktiviteter for barn og unge med forskjellige interesser. For å jobbe med 
denne tematikken kan det være særlig relevant å se til Tøyen i Oslo (Områdeløft Grønland 
og Tøyen), hvor kommunen har lykkes med å legge til rette for mange gode 
aktivitetstilbud for barn og unge.  
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Vanskelig å finne informasjon og mangel på medvirkning 

“Det å ikke ha kontroll og ikke få informasjon, det er fortvilende.                
Utbyggere og politikere sitter på sin høye hest, og vi får ikke vite      
om det før spaden er satt i jorda.” 

Flere beboere på Strømsø opplever å få lite informasjon om hvordan man kan gi innspill 
til de mange nye byggeprosjektene som skjer i deres bydel, før det er for sent. De 
opplever generelt at det er lite rom for innspill og medvirkning.


En beboer forteller om en opplevelse av ikke-eksisterende medvirkning da kommunen 
kjøpte opp Jugend-villaer bak Danvik skole, hvor 40 familier ble direkte berørt. Denne 
beboeren mener at beslutningen da Bane NOR og Drammen Kommune Eiendom kjøpte 
opp mange boliger var en skinnprosess, der beboerne opplevde at de ikke hadde noe de 
skulle ha sagt. En annen beboer, som bor tett på elva og snart mister utsikten til elva, på 
grunn av de nye byggeprosjektene mener at “det er på vei til å gro igjen”. Hun forteller 
videre: 


“Det var ikke mulig å gi innspill i prosessen. Det har vært tenkt på fra Petter 
Stordalen og Co i mange år. Jeg har kun fått info om dette via media. Jeg gjorde 

virkelig mye research på hva som skulle skje, men fant ingenting. Søkte på 
kommunens nettside, DT (avisa) og googlet generelt. Jeg fant ingenting.” 

(Mari, 29 år)
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Mange bekymringer knyttet til lite informasjon og rom for medvirkning kom opp da vi 
spurte inn til hvordan det er å bo på Strømsø og hva beboerne tenker om nabolaget sitt, 
her er noen eksempler på disse bekymringene:


“Naboene har organisert seg for å bevare Hollenderkollen. Det området bør være 
der for barna. Kan man ikke ta seg råd til at barna kan klatre i de trærne,                   

i stedet for å bygge tett?” 

(Kaja, 55 år)


“Hvorfor setter man opp en mur av bygninger mot vannet? Brunosten er kul, men 
den tetter utsikten mot vannet. Vann er viktig! Har Drammen en overordnet plan 

rundt denne type byutvikling?” 

(Zamzam, 37 år)


“Jeg er så sint på nybygget ved elva, som ødelegger utsikten – kunne godt ha 
sprengt det bygget med dynamitt!” 


(Alexander, 13 år)


Noen av innbyggerne på Strømsø er redde for at man gjennom utbyggingen langs elva 
fjerner det særegne ved Strømsø og etterligner andre byers “skyline”. De ser at det 
bygges tett ved vannet i mange byer både i Norge og internasjonalt, og får en opplevelse 
av at man nesten ikke kan se forskjell på disse byene. De blir da til ‘ikke-steder’ (Augé 
1995) der folk passerer gjennom uten å føle tilhørighet og eierskap. De er i tillegg redde 
for å miste de få grøntområdene som eksisterer på og ved Strømsø, da dette er en stor 
mangelvare i bydelen. 


Mangel på medvirkning og muligheter til å være med på å bestemme hvordan Strømsø 
skal utvikles som bydel gjør at noen av beboerne føler at det kun er “de gamle og 
pengesterke” (de som eier tomter) som får være med på å bestemme og diktere 
byutviklingen. Beboerne synes det er synd at Engebretsen Sko skal rives til fordel for nye 
leiligheter, og påpeker samtidig at boligpolitikken er altfor lite sosial, og de nye boligene 
for det meste er for de med best råd. Eksisterende beboere er redde for at mange gamle, 
fine bygninger skal bli revet, samt at det bare blir bygd tett, og at det flytter inn folk som 
har råd til dyre boliger og som klager på støy fra utelivet.
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De “andre” og følelse av utrygghet  

En del innbyggere på Strømsø forteller om romfolk 
som bor i bilene sine på Strømsø. Beboerne på 
Strømsø med fast bopel mener at “de andre” ikke 
bidrar til lokalsamfunnet, men forsøpler og bruker 
de få grøntarealene som er til toalett. De mener 
også at de bryter seg inn i Fretex-containerne, for 
å se om de kan finne klær som passer, og dermed 
skaper rot rundt containerne. Vi har i denne 
komprimerte beboerundersøkelsen ikke hatt 
mulighet til å intervjue de som bor i bilene sine og 
oppholder seg under brua på Strømsø, men vi 
tenker dette vil være svært viktige beboere å 
snakke med i en større sosiokulturell undersøkelse 
på Strømsø. For å løse problematikkene mellom 
“oss med bolig” og “de andre uten bolig” er det 
viktig at alle på Strømsø får mulighet til å forstå “de 
andres” perspektiver. Vi mener også det vil være 

viktig med tiltak som gjør det mulig med positive møter på tvers av de eksisterende 
skillelinjene. Vi har i eksempler på grønne sosiale møteplasser på Grønland i Oslo sett at 
“de andre” blir mindre “skumle” når de bidrar i dugnader og får egne roller og ansvar på 
stedet (Bratseth 2015).   


En beboer forteller at når hun ser jenter med hijab tenker hun at de ikke får god nok 
kontakt med det norske samfunnet – at de blir “ghettofisert”. Noe som vi tenker er et 
uttrykk for et behov for flere møtesteder som kan skape menneskemøter mellom de som 
er utrygge på hva hijab innebærer for de som bærer en, og de som bærer hijab av ulike 
årsaker – det kan være en liten jente som har lyst til å kle seg som de voksne, det kan 
være et ønske om å videreføre en kulturell tradisjon, vise stolthet over egen religion, være 
feminin og respektabel, eller et politisk uttrykk. Om vi skal snakke om «sosial tvang» 
knyttet til å bruke hijab, så understreker forskning på dette feltet at de fleste valg 
mennesker gjør verken er helt frie, eller helt påtvungne (Førde 2006), for vi har jo for det 
meste lyst til å ligne de menneskene som vi identifiserer oss med. På samme måte som 
andre symboler er hijaben som symbol svært mangfoldig. Vi trenger å møte hverandre og 
snakke om de forskjellige symbolene vi ikler oss, for å avmystifisere disse.


En del innbyggere på Strømsø mener det er mange rusmisbrukere i området som tisser 
på veien. De opplever at det er spesielt hissige alkoholikere/rusmisbrukere ved Strømsø 
torg, og at de “okkuperer” benkene der, og roper utrivelige ting til folk. Et viktig spørsmål 
å stille seg blir da: Hvilke tilbud har disse innbyggerne? Det er vanskelig å forestille seg 
en by uten folk med rusproblemer, så viktigheten av gode tilbud til disse gruppene er 
også viktig.
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Støy, trafikkaos og forsøpling 

“Hvis de i kommunen tar seg en tur, ser de fort hva som bør gjøres. Området bærer 
preg av lite vedlikehold, utlendinger og 10-15 frisører i en gate. Det er mye 

utleieboliger som er dårlig vedlikeholdt her, samt mye søppel.” 


(Per Kristian, 58 år) 


Det er mye støy som følge av hektisk byggevirksomhet på Strømsø. Det er plagsomt for 
de som bor her, men beboere som bor tett på mye støy sier at de “skjønner jo at det 
skjer av en grunn.” Norges tredje største trebygning kommer til å ta utsikten til elva fra 
denne beboeren. I tillegg til bygging av nye boliger og kontorer, utbedres jernbanen, noe 
som også er en svært støyende aktivitet. Generelt er Strømsø ikke en rolig bydel, og en 
av de som bor nær jernbanen forteller: “Når siste godstog har gått forbi kl. 00:30 kan 
man sove.”


Mye kjøring i gågata, selv om flere 
av beboerne prøver å beskytte 
den. Beboerne opplever at det er 
mye råning, misbruk av 
fartsgrensa og kjøring i motsatt 
kjøreretning.


Mye parkeringskaos i Tollbugata 
på fredager og lørdager. Kanskje 
kan man gjøre det tydeligere hvor 
det er mulig å parkere når man 
skal handle inn til helga f.eks. hos 
Elitemat? 


“Det er veldig mange boliger i Tollbugata, og veldig mye trafikk.                            
Folk respekterer ikke trafikkreglene og kjører nesten inn i butikken sin, det er 

nesten fascinerende å se på (ler).” 


(Liv, 63 år)
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“Man burde ha sperret avkjøringen som i dag er ved Bjørnstjerne Bjørnsons gate.  

De som kommer ut og inn i parkeringshuset må stå i mye kø der. Det gir mye 
trafikkstøy og dårlig luft med mye eksos. De som har kols sliter ekstra mye med 

den eksosen.” 


(Marte, 29 år)


“Jeg får lyst til å bare kjøre [den elektriske rullestolen] rett ut i veien, for å gi de en 
støkk. Folk parkerer over alt. Ned mot torget er det mye tomkjøring. Folk følger 

generelt ikke trafikkreglene.” 


(Marte, 29 år)


Mange beboere liker å komme seg rundt på Strømsø og i Drammen ved å gå, sykle og ta 
bussen, men det er vanskelig når man skal gjøre store innkjøp på Strømsø eller skal ut til 
IKEA for å handle møbler. Noen beboere mener at det hadde vært lettere å bo på 
Strømsø uten bil om det var bedre bildelingsmuligheter i området. Et problem knyttet til å 
bruke sykkelen som transportmiddel, er at mange sykler blir stjålet fra like utenfor boligen 
til folk eller fra sykkelkjellere. I et borettslag ble 10 sykler stjålet fra bodene på en gang. 
Sykler blir også stjålet like utenfor døra til beboere, selv om de er låst med tykk lås. En 
beboer forteller om en nabo som hadde innbrudd i bilen da den var parkert ute i gata 
(boligsoneparkeringen). Kan man jobbe med å gjøre det tryggere å sykle på Strømsø? 
Det meldes også om et generelt behov for mer universelt utformede byrom og bedre 
tilrettelegging for myke trafikanter. Folk med rullator har “gått på trynet”, fordi veiene er 
dårlig tilrettelagt, og ikke universelt utformet. Det er også trangt og skummelt for mange 
myke trafikanter ved Holmenbrua/ Telthusgata. Fremover blir det viktig å jobbe for at folk 
i Drammen får lyst til å komme til Strømsø og kjenne på bylivet uten bil. 


En av beboerne som liker å komme seg rundt på sykkel fortalte at gang- og sykkelveien 
fra Circle K og utover ikke ble børstet for salt i vår. Den engasjerte beboeren prøvde å få 
gjort noe med dette, men opplevde da å bli kasteball mellom Drammen kommune og 
Fylkeskommunen i forsøket på å finne noen som kunne ta ansvar for sykkelveien. Om 
vinteren er det problemer med at de som kjører brøytebilen legger fra seg snø på 
sykkelstien. Her trengs nok en litt mer koordinert innsats for bedre sykkelforhold.


De få gratisparkeringene som er på Strømsø blir okkupert av romfolk som bor i bilene 
sine, mener mange beboere og besøkende på Strømsø. De forteller at “de andre” går på 
do i området, så andre beboere med bolig på Strømsø finner avføring på gata rett som 
det er. En beboer forteller: “Mellom Tollbugata og jernbanen er det en parkstubb med 
statue, på sommeren bor de under brua der, om vinteren bor de i bilene. Folk har slutta å 
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lufte hundene sine der, fordi det er stor fare for at man får med seg menneske-avføring 
hjem.” 


Beboerne som bor mest sentralt på Strømsø forteller også at folk ofte tisser på gata, og 
mener at de burde ha tilgang til offentlige toaletter, for å unngå lukt av urin rundt der folk 
bor og ferdes. I tillegg er det en del støy og opplevelse av utrygghet knytta til barene som 
holder oppe til sent, som Marte (29 år) her forteller: “Strømsø Pub er preget av mye rus. 
Sjenkestua stenger heldigvis 22:30, men sportspuben og Kings Arms holder åpent til kl. 
03:00. Mange føler utrygghet knytta til de sene pubene, for der er politiet ofte.”


Strømsø-folk beskriver en opplevelse av at det ikke er like pent på Strømsø som på 
Bragenes. Noen innbyggere har en oppfattelse av at kommunen renholder mindre på 
Strømsø-siden, mens andre sier at de kan høre kommunens feiemaskiner titt og ofte. 
Beboeren Liv (63 år) forteller: “Ikke så trivelig med trafikken og forsøplingen. Det hjelper 
ikke alltid at kommunen feier veien, når søpla ligger langt inne på fortauet.” Kanskje er 
dette en utfordring som kan løses sammen med det private næringslivet og deres 
kunder? 


Mangel på grøntarealer og gratis møtesteder 
En beboer husker at det i 2012 ble det satt ut noen bord og malt, men så forfalt det og 
ble borte. Beboeren ønsker ikke flere blaff som ikke blir til mer, men mer av slikt på en 
mer permanent måte. Flere beboere snakker om savnet etter flere “grønne lunger” der 
man kan ta med seg mat og slenge seg ned. Beboerne ønsker at det blir sett etter 
muligheter for flere offentlig tilgjengelige tak og parker i den videre byutviklingen på 
Strømsø. 


De etterspør også flere gratis møteplasser, dette kan for eksempel ta form som bibliotek 
eller være nye tilbud på eller ved Knutepunkt Strømsø. Dette er viktig i et område med en 
så mangfoldig beboersammensetning som på Strømsø, der deler av befolkningen ikke 
har råd til å benytte seg av de kommersielle tilbudene i bydelen. Ved å legge til rette for 
flere gratis møteplasser, vil man kunne legge til rette for flere menneskemøter på tvers av 
sosiokulturelle skiller. 
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Dette er et åpent tak 
på en av de nye 
byggene ved Union 
Brygge. Beboerne 
etterspør flere åpne 
og grønne tak på 
Strømsø, som kan gi 
alle adgang til grønne 
parkområder og utsikt 
mot elva. 
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Muligheter og ideer fra beboerne

Underveis i undersøkelsen, både i på-gata-intervjuene og særlig i dybdeintervjuene med 
beboere på Strømsø, har det kommet frem muligheter og ideer til forbedringer på 
Strømsø, som vi her ønsker å belyse. Vi håper dette kan danne et grunnlag for 
samskapende prosesser, der man finner løsninger på innbyggernes utfordringer sammen 
med dem. Dette er en oversikt over muligheter og ideer som har kommet fra beboere på 
Strømsø i denne undersøkelsen: 


Kommunal 
kontroll med 
det private 
utleiemarkedet

Nytt botilbud 
for de 
bostedsløse 
og sosial 
boligbygging

Mer 
medvirkning i 
byutviklingen 

Flere 
lekeplasser og 
steder for 
unge

Flere 
aktivitets- 
tilbud og 
gratis 
møteplasser 

Bedre og mer 
bærekraftig 
sosial 
infrastruktur 

Hjelp til å 
dokumentere 
tilstanden i 
private 
leieboliger ved 
innflytting, og 
hjelp til å kreve 
sine rettigheter 
som leietaker, 
samt 
informasjon for 
å kunne ivareta 
pliktene man 
har som 
leietaker. 

Hvilke 
muligheter er 
det for et annet 
botilbud for de 
bostedsløse 
som bor under 
brua og i bilene 
sine på 
Strømsø?


De fleste 
beboerne på 
Strømsø er 
nysgjerrig på 
hvordan 
Strømsø 
kommer til å 
utvikle seg. 
Dette bør skape 
mange 
muligheter for 
medvirkning, 
samskaping og 
dialog med 
innbyggerne!


Ønske om flere 
arenaer hvor 
beboere kan 
være med å 
påvirke og si 
hva de ønsker.

Flere 
lekeplasser i 
området rundt 
skateparken og 
bortover mot 
Rundtom, der 
det bor mange 
barn. 
Lekeplasser 
langs elva? 
Lekeapparater 
på Strømsø 
torg? 


Utbedre 
skateparken for 
de unge som 
trives der, 
samtidig som 
det også må 
finnes gode 
steder for unge 
med andre 
interesser.

Flere 
aktivitetstilbud 
for kvinner, 
gjerne på tvers 
av kulturer.


Flere 
møtesteder 
hvor man 
slipper å bruke 
penger.


Offentlig toalett 
i nærheten av 
skateparken og 
Strømsø torg.


Mer gågate og 
sykkel-
parkering. 
Bedre delebil-
ordninger. (Nå 
er det bare VY 
som har 
delebilordning 
på Strømsø).


Utbygging av 
skoler og 
barnehager i 
takt med at det 
bygges flere 
boliger. 


Et samarbeid 
med Leieboer-
foreningen kan 
være aktuelt for 
å jobbe aktivt 
med 
utfordringene 
blant 
leietakerne i 
bydelen.

Tidligere bodde 
en del 
bostedsløse på 
Tangenkaia 
med tilgang til 
toalett. Nå 
okkuperer de 
alle gratis 
parkerings-
plasser på 
Strømsø.

Melsom-
gården: Bevar 
hele skallet, 
fasaden, bygg 
nye leiligheter 
inni der. Og lag 
grønne tak som 
er tilgjengelige 
for alle! 

Gjør det finere 
og mer 
attraktivt for 
flere 
aldersgrupper 
rundt 
skateparken.

Retropiken og 
Criollo har hatt 
ute-yoga i gata 
for å markere at 
det er en 
gågate. Ønske 
om mer ute-
yoga og flere 
aktiviteter i 
gågata.

Det går jo så 
mange 
mennesker der i 
Tollbugata, så 
den burde bli 
bilfri. Og det er 
ingen steder 
langs gaten å 
parkere 
sykkelen, så 
det burde bli 
fiksa.
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Kommunal kontroll med det private utleiemarkedet 
Mange av de som leier privat bolig på Strømsø ønsker mer hjelp til å ordne opp i 
forholdene på det private leiemarkedet, da de ikke selv tørr å klage til sin utleier, vet 
hvordan de skal gjøre det, eller har andre muligheter for å skaffe seg en egnet bolig. De 
opplever at de må ta til takke med de boligene som ingen andre vil leie, og betale en høy 
leiepris for disse. Om de klager er de redd for at de vil bli kastet ut, og stå uten bolig. 
Leieboerforeningen har allerede erfaring med boligsosiale prosjekter i Oslo, der de har 
fått økonomisk støtte til å gi leietakere gratis hjelp og rådgiving fra sosionomer og 
advokater som er spesialisert innen boligspørsmål. Leieboerforeningen bør derfor kunne 
anses som en viktig samarbeidspartner i denne type arbeid.  


En beboer som selv bodde i en trygg og god eierleilighet foreslo at kommunen kunne 
bidra til å gjøre bydelen attraktiv for de som har lyst til å pusse opp, med tanke på at det 
er mange verneverdige bygg på Strømsø. Dette kunne for eksempel være gjennom 
midler til bevaring og restaurering, og generelt ønske om flere insentiver for å bevare den 
gamle trehusbebyggelsen med Drammenshjørner og andre særegenheter i arkitekturen.


En kombinasjon av disse to kan ses i et eksempel fra Finland, der foreningen Oranssi  2

har blitt gitt muligheten fra kommunen til å pusse opp falleferdige kommunale bygg til 
kulturelle møteplasser og studentboliger. De har siden 1992 pusset opp 11 trebygninger i 
Helsinki, som huser 120 studenter. Fordi studentene selv har pusset opp boligene, og 
bidratt med arbeidstimer, har de mulighet til å holde husleiene lave. I 2016 betalte 
studentene 11-12 euro per kvadratmeter i leie, mens gjennomsnittsprisen på det private 
leiemarkedet i Helsinki var på 18-19 euro per kvadratmeter.  


Nytt botilbud for bostedsløse og sosial boligbygging 
Da vi ikke har hatt anledning i denne begrensede beboerundersøkelsen til å intervjue de 
som lever på Strømsø uten fast bopel, vet vi ikke hvilke behov og ønsker de har. Vi 
anbefaler derfor på det sterkeste at dette er noe som blir undersøkt nærmere i en mer 
omfattende sosiokulturell stedsanalyse. Det vi vet er at det bekymrer og påvirker beboere 
som har fast bopel på Strømsø at de som er bostedsløse ikke har offentlige toaletter de 
kan benytte, i stede for parker og byrom. 


Noe annet som opptar innbyggerne er at boligprisene på Strømsø ikke skal stige så mye 
at det vil være umulig for førstegangskjøpere og mennesker med lav inntekt og vanlige 
inntekter å eie en bolig her. Som en beboer sa det: 


«Vi vil egentlig ikke ha flere attraksjoner rundt her på Strømsø, for da blir boligene 
så dyre at det ikke er mulig for førstegangskjøpere å komme seg inn på 

boligmarkedet her.»  

 Se: https://oranssi.net/in-english/ 2
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Dette er noe som absolutt anbefales å ha i bakhodet når man beveger seg inn i et 
områdeløft for Strømsø og de som bor der. Dersom kommunen ikke har aktivt fokus på 
sosial bærekraft i boligutviklingen, vil gentrifiseringen – som innbefatter fortrenging av 
beboere som trenger områdeløftet mest – på Strømsø skje svært raskt, tatt i betraktning 
områdets sentrale plassering og mange kvaliteter. Det anbefales at kommunen fortsetter 
det tette samarbeidet med Husbanken, og finner frem både gulrøtter (belønninger) og 
pisk (krav) for å sikre at det også blir bygd boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet og 
innbyggere med "vanlige inntekter".  


Mer medvirkning i byutviklingen  
De fleste beboerne på Strømsø som har deltatt i denne beboerundersøkelsen ønsker seg 
mer medvirkning. Det første en av innbyggerne sier til oss i møte med henne er: “Endelig 
kan jeg være med å si noe!” 


De fleste beboerne på Strømsø er nysgjerrig på hvordan Strømsø kommer til å utvikle 
seg. Dette bør skape mange muligheter for medvirkning, samskaping og dialog med 
innbyggerne! De påpeker at det er viktig med et levende lokaldemokrati, at de blir hørt. 


Beboerne uttrykker ønske om bevaring av den gamle bebyggelsen, samtidig som man 
tilrettelegger for gode hjem på leiemarkedet og steder hvor unge kan være. De påpeker 
også viktigheten av å bevare luft på gateplan er viktig, det bør bevares plasser mellom 
husene, med gress og og muligheter for aktiviteter.


“Drammen bør tenke nytt angående hvilken type business man vil ha inn i byen. 
Byen bør ha industri også, ikke bare folk som skal bo og vil ha det stille etter kl. 22. 

Innbyggere må tåle litt støy fra bilhavna. En miks er bra!” 


(Kaja, 55 år)


“Man mister mye av det sosiale på arbeidsplassen når man må holde 
hjemmekontor – er det mulig å skape noen gode utendørs møteplasser der man 

kan møte naboer på trygt vis (også under en pandemi)?” 


(Kaja, 55 år)


“På Bragernes har de revet mange av de verneverdige boligene, innbyggere håper 
at det samme ikke skjer på Strømsø. Mange fine hus fra 1700-tallet. Vi må ta vare 

på tidsdybden! Ta vare på historien!” 


(Gerd-Anne, 67 år)
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Selv om bydelen utvikler seg, er det et sterkt håp om at tilbudet og egenarten som de 
små næringsaktørene på Strømsø gir til stedet kan bevares. Beboerne er også opptatt av 
å bevare Strømsø sitt særpreg, med klassiske bygg som Kings Arms, Skjenkestua osv. 
Kommunen bør være streng når utbyggerne gjør ting de ikke har lov til. Det bør være mer 
plass til kultur, gallerier, restauranter, mer for barn osv. I dag er det for mange frisører i 
Tollbugaten. Det er ønskelig med mer yrende uteliv, miks av butikker og servicer i gågata 
og gjerne lengre åpningstider i gågata. Noen beboere drømmer om at Godsterminalen 
skal rives og at det skal bli et hyggelig område med kafé, park og boliger, samt har et 
ønske om en gangbro over jernbanen, så man kan gå rett over fra området ved 
Drammens museum til Union Brygge.


Noen beboere har reflektert litt rundt utviklingen av Strømsø torg, og tenker at det 
kanskje hadde vært bedre å utvikle planområdet ved torget for andre enn de som drikker 
alkohol, og henviser da til festivalgjerder og skjenking som har foregått der sommeren 
2020. I denne refleksjonen tenker en av beboerne at de som vil slappe av kanskje ønsker 
å sitte mer skjermet enn midt på torget, som også er en gjennomfartsåre: "På Strømsø 
torg er det mye gjennomfart fordi folk skal til tog og buss. Kanskje skal man omfavne at 
det er et sted for passasje?"


Det har i denne beboerundersøkelsen også fremkommet ønsker om flere arenaer hvor 
beboere kan være med å påvirke og si hva de ønsker seg i sine nabolag:


"Kanskje kunne man hatt bydelsmøter innimellom?"  

"Kanskje kunne Kommunestyret bli tatt ut av Kommunestyresalen og inn i 
bydelene, der alle som ønsket å møte opp kunne komme?                                                           

Vi trenger å ivareta lokaldemokratiet bedre!"  

"Knutepunktet kunne invitert folk inn til å gi innspill og så sammenfatta et brev til 
politikerne, som fikk innvirkning på prosessen."  

Flere lekeplasser og steder for unge  
Beboere på Strømsø er opptatt av at det gjøres finere og mer attraktivt for flere 
aldersgrupper rundt skateparken. Nå drar pappaer som ønsker å trene mens ungene 
skater til skateparken ved sykehuset, tanken er derfor at det kunne være fint å få til et 
større mangfold av mennesker og aktiviteter i området rundt skateparken på Strømsø 
også. Som Alexander på 13 år uttrykker det: “Skateparken er litt trist, så det burde være 
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en lekeplass der også, og mer farger.” Flere beboere er enig i at det gjerne kunne ha 
skjedd mer ved skaterampene, slik som ved sykehuset: offentlige toaletter, foodtrucks, 
muligheter for å sitte i le for sol/regn, treningsapparater og mer opplegg.


I tillegg er det ønske om flere lekemuligheter rundt omkring i byen, som plasseres på 
aktuelle steder, samtidig som man verner om det som er bra:  


“Det burde komme noen lekeapparater på Strømsø torg, men ikke ta bort 
dusjfontenen, for den er så deilig om sommeren!” 


(Alexander, 13 år)


En annen beboer påpeker at parkområdet rundt Drammens museum, Friluftsmuseet, 
kunne blitt bedre brukt. Dette området anses som et aktuelt sted for flere lekeplasser og 
burde ha mer rom for barn. I tillegg har det blitt påpekt, til tross for at elvepromenaden er 
noe som verdsettes av alle, at det burde vært lekeplasser også langs elva, ikke bare 
treningsapparater.


I tillegg til utendørs infrastruktur for lek og aktivitet, er det behov for flere sosiale tilbud for 
unge. En beboer nevner at hun kjenner til at Sanitetsforeningen tenker på å starte opp 
Brotherhood, på litt samme måte som de nå har Sisterhood, dette er tilbud for unge hvor 
det settes fokus på hvordan man er et godt forbilde. I tillegg tenker vi at satsing på 
ungdomsklubber er viktig, og tenker at dette er steder som bør skapes sammen med de 
unge. Dette har vist svært gode resultater på Jordal ungdomsklubb i Gamle Oslo, som vi 
har vært med på å samskape sammen med de ungdommene som bruker stedet og 
arkitekt. 
3

Flere aktivitetstilbud og gratis møteplasser  
For beboere i forskjellige aldersgrupper er aktivitetstilbud, som forskjellige fritidsklubber 
for menn, viktige sosiale møtesteder. Jasmin kvinnenettverk tilbyr i dag aktiviteter og 
kulturell utveksling for kvinner som liker å strikke. Jasmin kvinnenettverk håpet i 
september 2020 å få et nytt lokale ved Knutepunkt Strømsø, noe som kanskje kunne 
åpne opp for flere aktiviteter og medlemer i nettverket. Fra oktober 2020 driver Jasmin 
kvinnenettverk kantina på knutepunktet. Det er viktig å tilrettelegge for at denne type 
aktivitetstilbud som drives av beboerne selv får mulighet til å eksistere og videreutvikle 
seg. 


 Se: https://www.byantropologene.no/prosjekt-jordal-fritidsklubb3
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Flere grønne områder (parker) på Strømsø har svært viktig punkt for alle beboerne som 
har deltatt i undersøkelsen. Beboere foreslår for eksempel at det kan utvikles flere åpne, 
grønne takhager på de nye byggene som kommer langs elva: "Håper at de nye byggene 
som tar elveutsikten til mange kan gi noe tilbake, som åpne takterrasser." Grønne steder i 
nabolaget hvor man kan holde piknik med venner og familie kan bidra til økt livskvalitet 
og bedret folkehelse blant beboerne på Strømsø. En besøkende forteller at hun opplever 
det som at dette har vært vellykket på Fjell: 


“Det hadde vært fint med flere parker her på Strømsø – lekeplasser og utegrill er 
slikt som har blitt veldig fint på Fjell og det blir mye brukt.”  

(Anna, 68 år, kommer til Strømsø ukentlig fra Fjell)


Med tanke på den mangfoldige beboermassen på Strømsø og de dokumenterte 
levekårsutfordringene (både i denne beboerundersøkelsen og i ‘Levekår i Drammen – 
Statistikkrapport’ (2020)) anses det som viktig at det også blir skapt flere innendørs 
møtesteder hvor man slipper å bruke penger. Dette kan for eksempel ta form som 
bibliotek, aktivitetshus og/eller inngå som del av Knutepunkt Strømsø. Det er viktig at 
kommunen i denne satsingen tenker på de eldre beboerne på Strømsø, som kanskje 
trenger litt ekstra hjelp og tilpassing for å finne seg til rette i den multikulturelle bydelen 
sin:


“Beboere i tilrettelagte boliger ved siden av lokalet som i høst har blitt benyttet av 
Jasmin kvinnenettverk, savner aktiviteter og matservering fra kommunen, som de 
tidligere hadde her. Det er noen folk man ikke ser lenger, de kommer ikke ut. De 

sitter hjemme og trykker på trygghetsalarmen for å få oppmerksomhet.”  

(Marte, 29 år)


Ikke alle beboere greier å skape sitt eget aktivitetstilbud, og en av naboen til de eldre 
beboerne forteller at de savner aktivitetstilbudet i 1. etasje i Schultz gate, og at man nå 
ikke vet hva som kommer til å skje med dette lokalet. Beboerne mener det har vært 
dårlig intern kommunikasjon angående dette i kommunen, og er bekymret for 
aktivitetstilbudet i fremtiden. Det meldes om et stort behov for aktiviteter for eldre i dette 
området av Strømsø. De eldre ønsker et kreativt verksted med aktivitør, samt et blandet 
mattilbud (tradisjonell norsk mat og flerkulturell mat).
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Samtidig meldes det om at både Frivilligsentralen og Røde Kors mangler frivillige som 
kan følge de som har behov for det til sykehuset og lignende. Vi tenker det er mulig å 
skape et enda bedre samarbeid mellom det offentlige og de frivillige organisasjonene, for 
å sikre at innbyggerne får den type hjelp som kommunen ikke har plikt eller mulighet til å 
gi. En mulig organisering av et slikt samarbeid er gjennom å benytte koblingsplattformen 
Nyby.  Dette er en app som kan gjøre det enkelt for helseansatte å be om hjelp fra 4

kvalifiserte innbyggere og frivillige, samt gjør det enkelt for innbyggerne å bidra til at alle 
nabolaget har det godt. 


Noen beboere på Strømsø ønsker seg en større kulturell satsing i området, som 
innbefatter alt fra “oppspriting” av Tollbugata med farger på gata, til større uteserveringer 
i Tollbugata og mot Strømsø torg, til flere festivaler og “liv” på Strømsø-siden. Det er 
likevel verdt å merke seg at dette ikke er et generelt ønske fra beboerne som har deltatt i 
beboerundersøkelsen. 


Det fortelles om at barn som er på besøk på Strømsø synes det er gøy med fotojakt, hvor 
de går omkring i bydelen med mobil/kamera og leter etter veggmalerier. veggmaleriene er 
noe som anses som positivt, selv om beboerne ikke vet hvem som har tatt initiativet til 
disse – kanskje er dette noe å bygge videre på, gjennom maleaktiviteter og samskapte 
veggmalerier, der beboere får være med på å bestemme hva som skal males.  


Det som er helt sikkert er at det allerede skjer mye bra på Strømsø. Det er viktig å knytte 
sammen alle de gode aktivitetene og synliggjøre dem for beboerne. På Strømsø er det 
mange engasjerte folk i alle aldre og fra forskjellige bakgrunner, så det handler i stor grad 
om å tilrettelegge for at kommunen, næringslivet, frivillige organisasjoner og beboerne gis 
rom og mulighet til å dra lasset sammen, i samme retning. Vi håper at denne 
undersøkelsen kan være et første skritt på en slik vei inn i 'Strømsø 2030'.


 Se: https://nyby.no/4
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Bedre og mer bærekraftig sosial infrastruktur  
For de fleste beboerne er det et stort ønske om en mer gå- og sykkelvennlig Tollbugate: 


“Det går jo så mange mennesker der i gata, så den burde bli bilfri. Og det er ingen 
steder langs gaten å parkere sykkelen, så det burde bli fiksa.” 


(Alexander, 13 år)


“Burde ha bomring mellom bydelene, for å minske biltrafikk. Bilen skal faen ta meg 
med inn på apoteket! Vi burde få flere gågater der hvor det er butikker, restauranter 
o.l. Clas Ohlson og Jernia burde også være her i sentrum, slik at folk kommer hit.” 


(Per Kristian, 58 år) 


Det finnes en delebilordning fra VY på Strømsø, men en av beboerne sier at dette ikke er 
nok for at hun skal tørre å kvitte seg med bilen og bare bruke delebil. Dette fordi VY-
bilene for det meste er ment som et supplement til kollektivtrafikken inne i byen og egner 
seg dårligere for lengre turer. Vi kan se at det finnes noen private biler som beboere kan 
leie via Nabobil, men det er trolig ikke nok tilgang på nabobiler på nåværende tidspunkt 
til at de som har bil tør å kvitte seg med den. Satsing på delebilordninger i bydelen som 
kan komme alle beboere til glede, vil derfor være nyttig for å få ned antallet av biler i 
sentrum som tar opp parkeringsplasser. Kanskje kan Drammen kommune bli en pådriver 
for å få opprettet en kommunal bildeleordning? Allerede i dag har kommunen mulighet til 
å begrense antall parkeringsplasser i nye boligprosjekter  i sentrumsnære områder, og en 
reduksjon i tilgang på parkering bør da kombineres med satsing på bildeling. Dette vil 
kunne bidra både til sosial bærekraft med mindre trafikk og bedre tilgang til et bredt 
spekter av mobilitetsløsninger for flere, samt til miljømessig bærekraft med reduksjon av 
CO2. Også private utbyggere kan skille seg positivt ut med å tilby sameier med 
bildelingsordninger i nye større boligprosjekter, og som bonus få reduserte utgifter til å 
bygge parkeringsplasser.


I tillegg til mindre trafikk i sentrum er det behov for mer universell utforming og 
tilrettelegging for rullestol og lignende hjelpemidler. I dag er det for eksempel ikke mulig å 
komme inn på Snappys, i Frikirken eller i de koselige butikkene og kafeene i gågata med 
rullestol. Badeplassene ved elva er fine, og det er rampe for rullestol der, men det blir 
ikke ordentlig vedlikeholdt, så de som benytter rullestol kan ikke benytte de fine disse 
fine badeplassene. Turveiene langs elva er godt universelt utformet, og bør derfor ses på 
som inspirasjonskilde for videre fokus på universell utforming av byrommene på 
Strømsø.
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Et problem som har blitt nevnt er forsøpling, særlig med sneiper, som kommunens 
feiebiler ikke helt klarer å få taket på. Vårt forslag er at man kan få installert morsomme 
sneip-oppsamlere, der beboere og besøkende kan stemmer over relevante eller  
morsomme ting med sneipene sine. Dette er noe som allerede har blitt testet ut på Øya-
festivalen  (foto under) og i noen bydeler i Oslo.
5

Flere beboere på Strømsø påpeker at gågata gjerne kunne ha fortsatt hele veien ned til 
posthuset ved rundkjøringen, men de er redde for at de som kjører på Strømsø ikke vil 
respektere dette. De mener at det eneste som hadde hjulpet var om det var hyppige 
kontroller med bøter, og tenker generelt at mer synlighet fra politiets side på Strømsø 
hadde vært positivt. 


Viktigheten av felles arrangementer som julegrantenning løftes også frem som sentralt i 
arbeidet med å skape gode nabolag. For å sikre at flere beboere på Strømsø får glede av 
denne type arrangementer, bør kommunen vurdere å gi borettslag/sameier/gårdsstyrer, 
foreninger og beboere økonomisk støtte til denne type arrangementer, for eksempel 
gjennom å sette av en pott til aktivitetsmidler som det er mulig å søke om å få. Denne 
type arrangement kan også komme i form av sommerfester for beboere i alle aldre, 
dyrking i bakgårder, Eid-feiringer og gratisarrangementer i gågata, på torg og lignende. 


Et annet aspekt av den sosiale infrastrukturen er tilgang til barnehager og skoler. Siden 
Strømsø er et område med en del inn- og utflytting vil det for mange være svært nyttig 
med opptak i barnehagene oftere enn to ganger i året. En mer fleksibel opptaksordning 
vil kunne bidra til at flere barn som trenger barnehage får raskere mulighet for dette. Det 
er samtidig viktig å planlegge og bygge skoler samtidig med at det bygges flere boliger 
på Strømsø. Beboerne på Strømsø melder om at skoledekningen allerede burde være 
mye bedre enn den er i dag, og med det store antallet av nye boliger i bydelen vil 
behovet for flere skoleplasser trolig fortsette å øke.


 Se: https://loop.no/prosjekt/ballot-bin/5
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For at flere beboere på Strømsø skal føle seg trygge på kveld og natt, vil det også være 
fornuftig å teste ut løsninger som frivillig innsats gjennom organisering av Natteravner, i 
tillegg til kommunens egne tjenester som politi og oppsøkende sosialt arbeid. 
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Kanskje er det flere en Chico som 
skal få være med på å sikre at 
gatene på Strømsø oppleves 
tryggere for beboerne på kveld og 
natt?  

Ut i fra det store samholdet og 
engasjementet som vi har møtt 
blant beboere på Strømsø høsten 
2020, tror vi at det er god grobunn 
for lokalt initiativ fra beboerne til å 
være med på å trygge bydelens 
gater.
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Anbefalinger på veien videre 
I dette avsluttende avsnittet i beboerundersøkelsen ønsker vi å gi noen oppsummerende 
ord, gjennom å peke på anbefalte fokusområder i det videre arbeidet på Strømsø, samt 
peke på anbefalinger for videre undersøkelser. 


Anbefalte fokusområder

Resultatene fra beboerundersøkelsen på Strømsø 2020 har tydeliggjort noen 
fokusområder, som vi mener det er viktig å fremheve. Vi anbefaler på det sterkeste at 
disse blir satt fokus på i det videre arbeidet på Strømsø, både fra Boligkontoret, 
Knutepunkt Strømsø, de andre tjenestene i Drammen kommune sine sider, og i det 
politiske arbeidet. De følgende fokusområdene har ikke blitt satt i prioritert rekkefølge, da 
vi anser disse som likeverdig viktige for beboerne på Strømsø: 


• Kommunal kontroll med det private utleiemarkedet og fokus på bomiljøarbeid 
• Vurdering av nytt botilbud for de bostedsløse og fokus på sosial boligbygging 
• Bedre arenaer og muligheter for medvirkning i byutviklingen  
• Flere lekeplasser og gode steder for unge 
• Flere aktivitetstilbud og gratis møteplasser  
• Utvikling av bedre og mer bærekraftig sosial infrastruktur 

Anbefalinger for videre undersøkelser  
Det er viktig å understreke at resultatene fra denne beboerundersøkelsen kun bør anses 
som starten på et større medvirknings- og undersøkelsesarbeid på Strømsø i forbindelse 
med oppstarten av 'Strømsø 2030'. På grunn av beboerundersøkelsens begrensninger i 
tid og omfang, har vi ikke hatt mulighet til å inndra viktige perspektiver og kunnskap fra 
alle slags forskjellige mennesker som lever på Strømsø eller på annet vis er engasjert i 
Strømsø som sosialt sted. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å gjennomføre en større 
sosiokulturell undersøkelse på Strømsø, som del av medvirkningsarbeidet i 'Strømsø 
2030'. I de videre undersøkelsene av Strømsø som sosialt sted vil de følgende punktene 
være viktig å følge opp på: 


• I tillegg til at flere beboere med fast bopel på Strømsø får mulighet til å delta i de 
videre undersøkelsene, bør også stemmene til de som bor i bilene sine og under 
brua bli hørt, det samme gjelder for dem som tilbringer mye av sine dager på 
torget med øl eller andre rusmidler 

• Beboerne på Strømsø bør anses som ressurser inn i det videre arbeidet, som har 
mange erfaringer, ideer og meninger om hva og hvordan deres bydel bør 
videreutvikles.  
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