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oppdraget, mandat, 
rammer, tilnærming
Insam AS har gjennomført en kartlegging av kulturarenaer i 
Drammen på oppdrag fra Drammen kommune, kultur, idrett 
og frivillighet. I tillegg til kartleggingen har oppdraget omfattet 
å vurdere videre utvikling av eksisterende og eventuelle nye 
arenaer. Kartleggingen presenterer også perspektiver for 
fremtidige behov hos kulturliv og publikum.  

En del byrom og utearealer kan i noen henseender betraktes 
som mulige kulturarenaer. Det er torg og parker mange steder 
i de tre tidligere kommunene, og disse har også blitt vurdert i 
utredningsarbeidet. Kartleggingen favner arenaer for et vidt 
spekter av kunstuttrykk; musikk, visuell kunst, teater, dans, film 
og litteratur. Kartleggingen omfatter også produksjonsarenaer. 

Kartleggingen skal inngå i et kunnskapsgrunnlag for 
Drammen kommune for å kunne ta gode valg for videre 
arenautvikling i årene som kommer. 

Figur i Fossekleiva



Insam har innhentet informasjon fra oppdragsgiver og fagmiljøer og 
vi har hatt en tett dialog om oppdraget med oppdragsgiver 
underveis. Vi har gjennomført kartlegging av parker og uteområder 
basert på kart og dialog med informanter.  Vi har utført en rekke 
befaringer og gjennomgang eksisterende av dokumentasjon. Vi har 
gjort en kategorisering og analyse av arenaene.   

Vi har i dette arbeidet søkt å avdekke hvilke utviklingsmuligheter 
som ligger i arenaene. Hvilke muligheter for sambruk/flerbruk? 
Finnes det svakheter/behov ved eksisterende arenaer? Finnes det 
hull/mangler i utvalget av arenaer? Er det noen typer aktører som 
mangler arenaer? Vi har også sett på kommunens arenaer sett i 
sammenheng med private arenaer og tilbydere. 
 
En viktig del i denne rapporten er perspektiver for fremtidige behov 
hos kulturliv og publikum. Denne delen av oppdraget belyser 
utviklingstrender innen demografi, boligmønster, 
publikumsutvikling og kulturbruk. Vi har sett på hva som kan være 
kulturarenaenes rolle i by og stedutvikling. Vi har sett på 
utviklingspotensial sett geografisk og i forhold til grønn mobilitet.  
Behov og muligheter for kommunedeler og Knutepunkt blir belyst 
og vi har også sett nærmere på muligheter i relasjon utvikling av nye 
områder/bydeler.  

Vi har hatt en serie intervjuer med relevante informanter, dette har 
gitt oss et bilde av hvordan bransjen selv vurderer situasjonen. 

Avgrensninger 
Kartleggingen tar ikke opp tekniske faciliteter og spesifikasjoner. 
Det er heller ikke gjort vurderinger av akustikk. Kirker og skoler er  
kartlagt på overordnet nivå, men er ikke grundig analysert. 
Kartleggingen omfatter ikke bruk og publikumstall.

Kulturarenaer på kartet

Plenen, Strømsø



Kapasitet 
Vi har valgt å dele kapasiteten til arenaene inn i fire grupper basert på 
publikumskapasitet. (0- 50, 50 - 150, 150 - 300, 300 +) Valg av størrelser er 
basert på bransjens skjematiske behov og etablerte standarder. Det vil 
kunne være avvik på disse tallene for den enkelte arena avhengig av 
hvordan lokalene er disponert. Ulike typer oppsett; stående publikum, 
stolrader etc. vil kunne gi ulik kapasitet. Noen arenaer er lite egnet for 
publikum og vil kun i med særlig tilpassing kunne ta imot publikum, disse er 
plassert i kategorien 0 - 50. Kartleggingen av kapasiteter tar kun for seg 
innendørs arenaer. Utendørs arenaer er presentert med areal (m2) i en egen 
seksjon. 

Nivå 
For å gi et bilde av arenaenes muligheter og primære funksjon har vi 
plassert arenaene på tre ulike nivå. Det er et stort mangfold av arenaer som 
vil tilfredstille ulike nivå avhengig av hvilke uttrykksformer/kunstarter som bli 
presentert. Forskjellige uttrykksformer og har ulike behov. Plassering av nivå 
opp mot uttrykksformer gjenspeiler arenaenes muligheter til å møte disse 
kunstartenes behov både teknisk og i forhold til kompetanse hos stab. 
Plasseringen gjenspeiler også til en viss grad arenaens profil og 
brukergruppe. Vi har derfor kategorisert alle arenaene etter nivå for de ulike 
uttrykksformene. Det er gjort en skjønnsmessig vurdering av nivå for de 
ulike arenaene og vi er åpne for at det kan finnes ulike vurderinger av dette. 

Nivå 1: Arenaer med liten eller ingen tilpassing, ingen profesjonell stab 
Nivå 2: Arenaer med noe stab og funksjoner, tilfredsstiller ikke profesjonelt nivå. 
Nivå 3: Profesjonell arena med profesjonell stab og tekniske faciliteter

I vårt faktagrunnlag har det vært 
behov for å ordne dataene for å gi 
et relevant bilde av arenaenes 
funksjoner. Vi har valgt å 
kategorisere arenaene etter 
følgende parametre:  

• Kapasiteter 

• Nivå  

• Uttrykksform

kategorisering 
og definisjoner 

Bakgrunn

«En profesjonell danseforestilling 
krever helt andre faciliteter enn et 
profesjonelle litteraturarrangement» 



Uttrykksformer 
Svært mange arenaer i kartleggingen er flerbruksarenaer. Det er allikevel 
behov for å vurdere arenaen i lys av hvor godt de møter de ulike 
uttrykksformenes behov både teknisk og med hensyn til kompetanse hos 
stab. I dette arbeidet har vi valgt å dele uttrykksformene inn i overordnede 
uttrykksformer; musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og film. Innenfor 
disse kategoriene finnes det mange undergrupper, f.eks dans, akustisk 
musikk mm.  

Behovene til de ulike undergruppene er forsøkt hensyntatt i kartleggingen 
men vi ser at uttrykksformenes spesielle behov kan oppleves som noe 
overfladisk kartlagt. Vår vurdering er at en enda mer spesialisert 
kategorisering av uttrykksformer ville gjøre lesbarheten av dataene dårlig. Vi 
har også valgt å vurdere nivå/egnethet for produksjon i vår kartlegging.   

Denne kartleggingen viser at Drammen gjenspeiler det som ser ut til å være en 
sentral tendens i kulturlivet i vår tid, nemlig at arenaer som i utgangspunktet 
har et mer avgrenset siktemål i økende grad tas i bruk også til bredere 
kulturelle formål. Mye tyder på at det skjer en bevegelse fra 
enfunksjonsarenaer til flerbrukshus på kulturfeltet  
 
(KARTLEGGING AV KULTURAKTIVITET OG KULTURARENAER I NORSKE KOMMUNER, GRY BRANDSER OG 
KRISTIN RUBECKSEN, 2016) 

I denne kartleggingen legger 
vi til grunn følgende definisjon 
av kulturarena:  
 
En fysisk arena som har som 
primær funksjon å huse kunst- 
og kulturaktiviteter. Dette kan 
omfatte produksjon og visning 
av alle uttrykksformer i en bred 
definisjon av kunst og kultur.

Kulturarena?
Hva er en



Presentasjon av data
Kapasiteter 
Totalt 56 arenaer er kartlagt for kapasitet. Utendørs arenaer er ikke 
kartlagt for kapasitet da dette vil være svært usikre beregninger 
basert på mange ulike faktorer.  
Tallene viser at det er relativt mange små og mellomstore arenaer. 
Som forventet er det færre store arenaer. Arenaene med kapasitet 
fra 150 tilskuere og oppover er lokalisert i kommunens 
tyngdepunkter Drammen sentrum, Mjøndalen og Svelvik. Noen 
arenaer er lite egnet for publikum og vil kun i med særlig tilpassing 
kunne ta imot publikum, disse er plassert i kategorien 0 - 50.  

Nivå 
I totaloversikten over nivå på arenaene er den høyeste scoren for 
arenaen lagt til grunn. Vi ser derfor at arenaer på nivå 3. dominerer 
statistikken. For å få et bedre bilde av nivå på arenaene er det 
hensiktsmessig å se på kategoriseringen for de enkelte 
uttrykksformene. For eksempel vil arenaer på et bibliotek typisk 
kunne oppnå score nivå 3. på litteratur men kan score på nivå 0. 
eller 1. på scenekunst. I totaloversikten mangler nivå 0. da ingen av 
arenaene scorer 0. på alle uttrykksformer.  

• Nivå 1: 9 arenaer 
• Nivå 2: 12 arenaer 
• Nivå 3: 32 arenaer 

 
Neste side presenterer nivå vurdert opp mot de ulike uttrykksformene >>

Kapasitet 

77

19
22

0 - 50 50 - 150 150 - 300 300 +

Totaloversik Nivå

32

15

9

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3



Nivå musikk

13

24

16

2

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Nivå litteratur

16

21

16

1

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Nivå visuell kunst

1011

29

5

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Nivå scenekunst

8

18

26

3

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Nivå produksjon

7

15

25

8

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Nivå film

1

16

27

11

Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3



Union Scene 
- Hovedscene 
- Klubbscene 
- Bakgården 
- Multisal 1 
- Multisal 2 
- Bragesalen 
- Idunnsalen 
- Himmelrommet 
- G60        
Drammens Teater 
- Hovedscenen 
- Studioscenen 
- Fjerde Losjerad 
- Glassfoajeen 
- Halvorsens Salonger      
Fossekleiva 
- Storsalen 
- Galleriet 
- Den hvite salen 
- Café Jebsen 
- Vevrommet 
- Berger Museum 
- Askes studio      
Portåsen 
- Store Amfi 
- Lille Amfi 
- Høyloftet 
- Bryggerhuset 
- Prosjektrom     
Drammen Museum 
- Lychepavilliongen 
- Café Lychepavilliongen 
- Visningsrom museum 
- Workshop 
- Austad Gård 
- Austad gård Kuskhus 

Harmonien 
- Festsalen 
- 1. etg.    
Nedre Eiker Samfunnshus 
- Store sal 
- Lille sal 
- Down Under    
Svelvik Samfunnshus 
- Hovedsal 
- Undergrunnen     
Knutepunkt Fjell 
- Fjell bibliotek 
- Fjell bibliotek Festsal 
- Møteplass 
- Neon Ungdomshus     
Solberg Spinneri 
- Verkstedet 
- Kanselli      
Folkets Hus Krokstadelva 
- Store Sal 
- Lille Sal 
     Drammens Bibliotek 
- Hovedrom 
- Hollederiet 
- Kafé 
- Folkeverksted 
     Mjøndalen bibliotek 
- Hovedsal 
- Amfi 
     Svelvik bibliotek 
- Hovedrom 
- Samfunnssalen     
Strømsø Ateliefellesskap 
Knutepunkt Strømsø 
Buskerud Kunstnersenter 

Utendørs Arenaer: 
Sølvfastøya 
Friluftsmuseet 
Hallingtunet 
Austad Gård 
Mjøndalen Torg 
Spiralen 
Fjell Utendørs Amfi 
Gulskogen Gård 
Ulvekulesletta 
Brodahl Tak 
Gml. Kirkeplass 
Stasjonsparken Mjøndalen 
Vikhagan 
Portåsen UTE 
Wildenveys plass 
Tusenårsstedet 
Krokstadelva 
Fossekleiva UTE 
Torgplassen Svelvik 
Strømsø Torg 
Holmenokken 
Bruparken Strømsø 
Bragernes Torg 
Drammen Park 
Verket 
Bragernes Strand 
Torgeir Vraas Plass 
Konnerud Torg 
Marienlyst 
Marienlyst Kastofelt 
Elveparken 
Nordbylunden 
Batteriøya 

• Totalt 88 arenaer er kartlagt 

• 56 innendørs arenaer fordelt på 
17 lokasjoner 

• 32 Utendørs arenaer

Arenaer
Dette er våre 

Hovedscenen i Drammens Teater 
- Kanskje norges vakreste teatersal?



Hva tallene forteller 
oss 
 
Det kan synes som det ikke er mangel på visningsarenaer i 
Drammen kommune. Det er mange arenaer og arenaer som 
tilfredsstiller alle kapasiteter, nivåer og alle uttrykksformer.  

Når vi ser på antall arenaer kan det ved første øyekast virke 
som Drammen har svært mange kulturarenaer. Det er da 
viktig å peke på at mange av arenaene er i samme bygg/
lokasjon.  
 
Det er tre tydelige tyngdepunkt i kommunen; Drammen By/
sentrum, Mjøndalen og Svelvik. I disse tyngdepunktene 
finner vi arenaer som tilfredsstiller de fleste nivåer og 
uttrykksformer.  

Kulturarenaer ute i kommunedelene 
Når vi ser på kommunedeler ser vi at det er betydelige 
forskjeller. Dette kan dels forklares ved geografisk 
plassering, kollektivtransport, og boligmønster. Det er behov 
for en avklaring av forventninger til hvilken rolle knutepunkt 
og kommunedeler skal spille i fremtiden. Kartleggingen 
viser at tre kommunedeler ikke har en innendørs kulturarena. 

Kommunedel 3. Solbergmoen/Åssiden (kommunens største) med 
17697 innbyggere har kun en relevant arena med relativt lav 
kapasitet på nivå 1. (Verkstedet Solberg Spinneri, dugnadsdrevet) 

Kulturarenaer ute i kommunedelene

1. Mjøndalen/Åsen

2. Krokstadelva/stenseth

3. Solbergmoen/Åssiden

4. Gulskogen/rødskog

5. Konnerud/skoger

6. Strømsø/Danvik/Fjell

7. Strømsø/grønland

8. Bragernes/øren

9. Nesbygda/Skoger/Åskollen

10. Svelvik/Berger
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Inndørs arena Utendørs arena

 «Kartleggingen omfatter 88 unike arenaer.  
Tilsammen utgjør disse arenaene grunnfjellet  
i kulturlivet i Drammen»



Potensial for «arenaklynger»  
Det er tre tydelige tyngdepunkt i kommunen; Drammen By/
sentrum, Mjøndalen og Svelvik. I disse tyngdepunktene finner vi 
arenaer som tilfredsstiller de fleste nivåer og uttrykksformer. Det er 
også i de tre tyngdepunktene at vi finner de viktigste lokasjonene. 
Vi ser også en tetthet av utendørs arenaer i tilknytning til disse 
tyngdepunktene. 

- Det kan være fruktbart med en prosess der man ser 
nærmere på hvilken rolle disse tyndepunktene kan spille i 
fremtiden. 

Arenaer sett i sammenheng med private arenaer og 
tilbydere 
Hvis vi ser på arenaer som ikke eies, finansieres eller drives av 
Drammen Kommune ser vi et annet bilde. Det er så langt vi har 
kunnet kartlegge få eller ingen private profesjonelle arenaer i 
Drammen kommune. De arenaene som er private er primært 
utesteder der det vises musikk ad hoc. Det finnes noen få 
kommersielle gallerier for visuell kunst. Slik vi ser det tilfredsstiller 
ikke disse galleriene behovet i bransjen.  

- Er det problematisk at Drammen kommune har få eller 
ingen private profesjonelle kulturarenaer? 

- Hvilke rolle kan Drammen kommune ha vedrørende 
etablering av private arenaer? 

Arenaer for produksjon  
Kartleggingen av produksjonslokaler kan tyde på at det er «hull» i 
arenastrukturen i Drammen; det mangler arenaer for produksjon. 
Tilbudet til barn og unge ser ut til å være tilfredstillende men det 
mangler arenaer for profesjonelle og semiprofesjonelle aktører. 
Dette blir spesielt tydelig når vi ser på areal- og ressurskrevende 
uttrykksformer som teater og dans. På billedkunstfeltet har 
etableringen av SAF møtt et behov, samtidig er det innen dette 
feltet behov for nye visningsarenaer innen samtidskunst og større 
prosjekter. 

- Drammen har en utfordring i møte med unge 
produserende kunstnere, spesielt scenekunstnere. Det er 
få muligheter til å produsere kunst og til å vise kunsten 
som produseres.  

Kun arenaene som tilhører Brageteatret er en dedikert profesjonell 
arena for produksjon. Dataene viser at Drammen har 15 
produksjonsarenaer på nivå 2. Dette er arenaer som «fungerer» til 
produksjon men som har en annen primærfunksjon; visning.  
Både Drammens teater, Union Scene, Fossekleiva og Portåsen har 
arenaer som er funksjonelle til produksjon men dette er arenaer 
som ikke er dedikert til produksjon men som også har som funksjon 
å være visningsarenaer.  
Ungdomshusene Down Under, G60, Undergrunnen og Neon er 
arenaer der det er gode muligheter for produksjon for barn og 
ungdom. Kulturskolene er ikke med i denne kartleggingen men her 
er det naturligvis gode rammer for produksjon for barn. 



DRAMMENS 
TEATER

Case:

• 85 012 gjester 

• 424 arrangementer  

• 37 egne arrangementer  

• Antall besøkende har økt med over 
8000 fra 2015 til 2018. 

• Leiepriser Hovedscenen 

• Kr 55.000,- i hovedsesong   

• Kr 33.000, i lavsesong for lokale 
aktører (primo april – primo sept.)  

( Alle tall er hentet fra 2018) 



Utendørs arenaer 
32 arenaer

Drammen er blitt en festivalby. Elvefestivalen er blitt den 
udiskutabelt største kultur-eventen i Drammen. Slik sett bekrefter 
Drammen en nasjonal tendens med vekst i såkalt «begivenhets-
kultur» og som markeres i nye typer «åpne» kulturarenaer (bl.a. telt, 
friluftscener, landskap). Begivenhetskulturen og spesielt festivaler 
har vist seg å ha en egen evne til å mobilisere frivillige og ikke minst 
til å forløse privat finansiering. Festivaler har en egen evne til å 
trekke til seg et bredt publikum. 
Studier viser at festivaler i liten grad har bidratt til å skape lokale 
arbeidsplasser, men ofte blir benyttet i markedsføring av 
kommunen. (Brandser/Rubecksen, 2016)  
Drammen har mange relevante og funksjonelle utendørs arenaer. 
Spesielt peker Drammen sentrum seg ut som egnet for store 
eventer.  Mjøndalen har et stort potensial med en rekke utendørs 
arenaer som har nærhet til hverandre og til kollektivknutepunkt. 
Utendørs arenaer kan være så mangt, dette gjør også 
kartleggingen utfordrende. Teoretisk sett kan alle former for uterom 
omdannes til en kulturarena. I vår kartlegging har vi avgrenset 
omfanget basert på sedvane og funksjonalitet. Fremtidig utvikling 
og satsing på utendørs arenaer bør trolig fokusere på arenaer som 
møter fremtidens behov for transport og mobilitet.  

Elvefestivalen 2021



Geografisk fordeling av arenaer 
Kartet viser tydelig kommunens 
tre tyngdepunkt



Skoler kirker og idrettsanlegg spiller en viktig rolle som 
møteplasser og som arena for lek, læring og opplevelse. Mange av 
disse arenaene spiller også en rolle som kulturarena. Mange 
husker konsertene i Drammenshallen på 70- og 80 tallet og fortsatt 
er idrettshallene viktige arenaer i mange sammenhenger.  
Skolene er viktige lokale møteplasser og er avgjørende for 
amatørkulturen og frivilligheten. Korps og amatørteatre er flittige 
brukere av skolene. I skolenes mange rom er det muligheter for 
både øvelse og fremvisning. 
I fremtidig skolebygging er det viktig at det bygges gode 
funksjonelle rom for øvelse og fremvisning av kultur. På 
samme måte som idretten trenger kulturen gode standarder 
for sine rom.  
Den norske kirke står for over 11 000 arrangementer årlig, rundt 
10 000 av disse er konserter, som samler deltakere/publikum på 
over 1,2 millioner mennesker. (SSB, 2020) Kirkemusikken som 
sjanger og kunstform, og kirken som formidlingsarena, har endret 
seg i de siste 15–20 årene og populærmusikken har fått en 
betydelig plass.  
Strømsø kirke tas i disse dager ut av den vanlige gudstjeneste-
ordningen for å bli en diakoni- og kulturkirke for hele Drammen. 
Samtidig planlegges det et nytt bygg i tilknytning til Bragernes 
kirke som skal ha optimale forhold for akustisk musikk.  
Ute i kommunedelene vil skolene, kirkene og idrettsanleggene 
ha en viktig rolle som møteplasser og rom for kultur.

• 33 idrettsanlegg 

• 18 kirker 

• 34 skoler 

• 21 barneskoler,  

• 9 Ungdomsskoler 

• 2 kombinerte skoler og  

• 2 videregående skoler

Hva finnes av

Andre arenaer



Hva sier kulturbransjen selv? 
Insam har i dette arbeidet intervjuet  11 informanter fra 9 ulike institusjoner 
og virksomheter. Vi har etterstrebet en bred representasjon samtidig som vi 
har fokusert på informanter som har god innsikt og relevante roller. 
Intervjuene har vært i form av samtaler rundt en serie spørsmål som 
informantene ble presentert for i forkant av samtalene: 

• Hva bør være kommunens primære rolle med hensyn til kulturarenaer? 
• Er det noen former for scener/arenaer Drammen mangler? 
• Hvilke utfordringer ser du med dagens situasjon? 
• Hvilke behov ser du for kulturarenaer i fremtiden? 
• Er det noen spesifikke temaer du ønsker å diskutere? 
 
Dialogen med informantene har gitt oss mange interessante perspektiver og 
peker tydelig på utfordringer i forhold til kommunens kulturarenaer. 
Hovedtrekkene i dialogen kan sammenfattes i disse utsagnene: 

• arenaer med lav økonomisk terskel 

• en spissing av arenaenes profil 

• bedre kommunikasjon mellom kommune og bransje 

• produksjonslokaler for unge kunstnere 

• en bredere flora av kulturarenaer, særlig private og 
kunstnerdrevne visningssteder 

• en kommune som tar vare på ildsjeler - Alt som trengs er 
noen som sier: «Ja, det skal vi se om vi får til!»  

• større fleksibilitet rundt de lokalene kommunen eier/
disponerer 

• Drammen Scener AS v/ Knut Harald 
Pleym 

• Brageteatret v/Nils Petter Mørland  

• Romfarer United v/ Frode Bjørnstad og 
Marit Stokkenes 

• Strømsø Atelierfellesskap/ Buskerud 
Bildende kunstnere v/Yola Tsolis  

• Drammen Kulturråd v/ Katrine Smemo 
Granlund og Magnus Aannestad Oseth 

• ØKS v/ Gunnar Grinaker 

• Elvefestivalen/ Byen Vår Drammen v/ 
Louise Winness Prestgard 

• Kommunale aktører: 

• Fossekleiva Kultursenter v/ Franzisca 
Aarflot 

• Knutepunkt Strømsø v/ Sidsel Hager 
og Maria Voss

Informanter
Her er våre
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Perspektiver 
fremtidige behov hos kulturliv og 
publikum 

I denne delen av rapporten vil belyse utviklingstrender innen 
demografi, publikumsutvikling og boligmønster som kan ha 
betydning for utvikling av kulturarenaer i Drammen. Vi ser også 
på noen utviklingstrekk som har preget utviklingen av 
kulturarenaer de siste 10-20 år.  

Overordnede trender 
Er overordnet trekk i den demografiske utviklingen er at vi ser en 
betydelig fortetting inn mot sentrum og kollektivknutepunkt. Den 
mye omtalte eldrebølgen og endringer i boligmønster der «empty 
nesters» (husholdninger der barna har flyttet ut) flytter inn i 
leiligheter sentrumsnært, har preget utviklingen og vil trolig prege 
behov og etterspørsel i mange år fremover. 

Vi er også sammen fysisk i mindre grad enn tidligere. Fra 1970 til 
2010 er andelen av fritiden brukt til fysisk samvær gått ned med 32 
% hos befolkningen generelt, og med 51 % blant unge (SSB 2010). 
Andelen unge som er ute med venner har fortsatt å gå ned fra 2011 
til 2015 (Bakken, 2016). Mindre fysisk samvær intensiverer 
utviklingen i retning av små fellesskap og digitale ekkokamre. Flere 
forskere peker på viktigheten av å fremme den demokratiske 
samtalen, hvor befolkningens engasjement styrkes. Innbyggernes  
informasjonskompetanse og ytringsrom blir viktigere. 

Kultursektorens oppdrag i å fremme dette kan styrkes, både i 
samfunnet generelt og i skolen. 

Publikums kulturbruk er i endring, og finansieringen forventes å bli 
mer utfordrende. Trendanalyser viser at det har vært en vekst i 
offentlig finansiering av kultur, men med en moderat effekt på 
deltakelse og interesse. Mens midlene til kulturformål har økt med 
56 %, har antall besøk gått ned med 17 % (2008-16) 
(Finansdepartementet, 2017, SSB, 2016). Norske husholdninger har 
redusert sitt forbruk på kultur dobbelt så mye som snittet for de 
europeiske (2007-15) (Eurostat  2018). Realinntektene til kunstnere 
og kulturarbeidere har falt med 15% i samme periode. 

Barn og unges besøk er nær halvert, mens voksne over 45 år har 
økt sitt besøk med nær 40 % (1991 – 2015) (SSB, 2016]). Vi ser 
dessuten et trendbrudd, hvor unge ikke lenger legger fra seg sine 
kulturelle ungdomsvaner når de blir voksne. For eksempel har 
førtiåringers deltakelse på klassiske konserter i Danmark vært i 
vekst generasjon for generasjon. Sammenligner vi derimot 
personer født i perioden 1960-69 med dem født 1950-59, ser vi en 
halvering av andelen som besøker klassiske konserter som 
førtiåringer (Bille, 2008).



Offentlig finansiering av kultur 
Den offentlige finansieringen av kultur blir mer presset. Det har 
vært en vekst på nær 90 % i midler til kultur de siste 13 årene 
(2004-17) (Finansdepartementet, 2018). Slik vekst kan bli vanskelig 
å opprettholde. Det blir viktigere å fremme legitimiteten til offentlig 
finansiert kultur, blant annet ved å understøtte publikums-
orienteringen. Kulturens møte med publikum kan styrkes både 
gjennom flere besøk og vektlegging av kvalitet. Økt mangfold, 
både blant kulturaktørene og hos publikum, kan også bidra til å 
forsterke legitimiteten. 

Publikumsutvikling 
Det blir viktigere å trene befolkningen i kulturbruk. For eksempel 
viser en nederlandsk studie at selv om eldre er vesentlig mer 
interessert i «klassisk» kultur enn yngre, så omsettes yngres 
kulturinteresse seg i langt større grad til faktisk bruk enn hos eldre 
(van den Broek, 2013). Vekkes interessen så utløses bruken. Trening 
i kulturbruk handler også om å øke befolkningens risikovilje. Det vil 
si individenes vilje til å tre ut av sin egen kulturelle komfortsone. 

Ulike publikummere motiveres til kulturbruk av ulike årsaker. For 
eksempel motiveres 20 % av 18-24-åringer av stimulering, det å 
være aktive og utforskende, mens kun 8 % av dem over 55 år 
motiveres av dette. Til sammenligning motiveres kun 1 % av de 
unge av berikelse, identitet og kvalitetstid, mens 13 % av dem over 
55 år motiveres av dette (Morris Hargreaves McIntyre, 2014). 

Nye trender i kulturen 
Undersøkelsen peker i den forbindelsen særlig på tilveksten av nye 
tilbud som sorteres under fellesbetegnelsen «begivenhetskultur» 
og som markeres i nye typer «åpne» kulturarenaer (bl.a. telt, 

friluftscener, landskap). Dette gjelder spesielt festivaler og spel som 
er helt avhengig av frivilligheten i norske kommuner for å eksistere. 
Studien viser at festivaler i liten grad har bidratt til å skape lokale 
arbeidsplasser, men ofte blir benyttet i markedsføring av 
kommunen. (Brandser/Rubecksen, 2016) 

Museum og bibliotek  
Museer og bibliotek har beveget seg fra å være opplysnings-
orienterte dokumentasjons‐ og arkiveringsinstanser til å bli aktive 
kulturformidlere og opplevelsessentre. Vi ser en «modernisering» 
av tradisjonelle kulturinstitusjoner. En sentral tendens i kulturlivet i 
vår tid er at arenaer som i utgangspunktet har et mer avgrenset 
siktemål i økende grad tas i bruk også til bredere kulturelle formål. 
Mye tyder på at det skjer en bevegelse fra enfunksjonsarenaer til 
flerbrukshus på kulturfeltet  

Rokkansenterets undersøkelse av norske kulturarenaer, Arena kunst 
og sted (Brandser mfl. 2015) viser at det siden 1990 har vært en 
økning i antallet kulturarenaer som er utformet med 
kulturformidling og produksjon som hovedformål. Samtidig er det 
flere indikatorer på at kulturhusene retter seg mer mot 
profesjonelle aktører enn mot amatørene. Økt satsning på kvalitet 
og krav om inntjening kan ha bidratt til en dreining av 
kulturarenaene mot det profesjonelle kulturlivet. Kulturhusenes krav 
til utstyrsnivå og scenefasiliteter innebærer også ofte høye 
leiekostnader. Sammen med økte inntjeningskrav kan det bidra til 
at de egentlige kulturarenaene blir mindre tilgjengelige for det 
lokale kulturlivet, som da heller søker ut til andre arenaer  
 
«Er det grunnlag for å si at arenasatsningen i årene under 
Kulturløftet har gått på bekostning av det lokale kulturlivet, slik 
det antydes i Kulturutredningen 2014? (NOU 2013:4)» 



(SSB 2016)



(SSB 2016)



Produksjon og nyskaping 
I flere forskningsrapporter pekes det på at det blir viktigere med 
talentutviklingen innen nye kulturfelt. Det bør vurderes om 
publikums egen kulturproduksjon kan fremmes, blant annet ved 
hjelp av arenaer for nyskaping og produksjon 
Kunstnerisk risiko og innovasjon gir uttelling. Finansiering rettet inn 
mot innovasjon blir viktigere. Kulturell innovasjon kan også 
fremmes ved å tilgjengeliggjøre «innovasjons- råvarer».  

Publikums egen kulturproduksjon kan imidlertid også ses på som et 
ledd i å fremme nytt tilfang og utvikling av kulturprodusenter. Et 
stykke på vei skjer denne kulturskapingen av egen kraft, hvor 
digitale muligheter motiverer til utfoldelse. Det er imidlertid en vei 
å gå for å utnytte det potensialet som kan ligge i publikums egen 
produksjon. Publikums skaperkraft kan fremmes for eksempel ved å 
satse på kulturelle makerspaces.  

I Rokkansenterets undersøkelse av norske kulturarenaer, Arena 
kunst og sted (Brandser mfl. 2015) scoret Buskerud dårligst i 
landet på tilfredshet med øvings og produksjonslokaler. Buskerud 
scoret også dårligst på spørsmål om publikums tilfredshet med 
kulturtilbudet. 

Kulturens instrumentelle verdi 
Det kan være relevant å spørre hva som kan være kulturarenaenes 
rolle i by og stedutvikling? Siden `90-tallet har vi sett lokale 
beslutningstakeres omfavnelse av teorier om kultur som kilde til 
urban og regional fornyelse og vekst. 

Når man går grundig til verks og ser på forskningen på feltet ser 
man at kulturkommuner har ikke mer innflytting eller sterkere vekst i 
næringslivet enn andre. Det er imidlertid høyere utdanningsnivå i 
kommuner med et godt kulturtilbud. Boligprisene er også høyere i 
kulturkommunene. Kulturen kan være en viktig arena for 
integrering og deltagelse (WolfBrown, Interkultur og NPU, 2021) 

En kvalitativ studie utført på vegne av Norsk publikumsutvikling 
(NPU 2016) viser at det er et avvik mellom det innvandrere ønsker 
av tilbud og det som tilbys. Mange peker på at det er et behov for 
fysiske møteplasser.  

«Kulturen kan fremme dette møtet mellom mennesker. Kulturen kan 
bidra til å bygge ned barrierer mellom grupper, ved at befolkningen 
blir eksponert for hverandre i sammenhenger som ikke 
underbygger stereotypier. Bibliotek, litteraturhus og -festivaler er 
eksempler på arenaer som skaper fysiske møteplasser mellom 
mennesker, og som kan få en styrket posisjon i fremtiden. 
Digitaliseringen forsterker behovet for nytt innhold til fysiske 
møteplasser, og det vil være nødvendig å tenke nytt om fremtidens 
møteplasser som understøtter eller skaper samhold. Fysiske 
møteplasser kan skape «lykkelige sammenstøt» mellom mennesker. 
Slike lykkelige sammenstøt, hvor folk får bryne sine ideer på 
hverandre, er blant annet trukket frem som ett grunnlag for 
renessansens mange gjennombrudd» (Kulturdep.2021) 

Globusfestivalen



UNION SCENE
Case:

• 74 618 gjester 

• 564 arrangementer 

• 339 kulturarrangementer  

• 225 kurs konferanser  

• 42 Egne arrangementer 

• Antall besøkende har økt med over 
3000 fra 2015 til 2018. 

• Leiepriser Hovedscenen 

• Kr 49.500,- for kommersielle aktører 

• Kr. 25.250.- for lokale aktører   

( Alle tall er hentet fra 2018) «Engasjementet rundt Union Scene er stort; Mange har 
sterke meninger om drift og profil. i bransjen mener 
flere at union scene er for dyrt å leie og ikke oppleves 
som en relevant arena. Det etterlyses større 
fleksibilitet og et større mangfold i tilbudet»



Utviklingstrekk 
demografi, geografi og boligutvikling

Geografi og grønn mobilitet  
I en radius på en times reise fra Drammen bor omlag 1,5 mil 
innbyggere. Ca 5 % av disse er genuint interessert i kunst og kultur 
dvs. ca. 75 000 mennesker. Når man ser på kulturbruk generellt er 
publikumspotensialet langt større. (Se tall fra SSB foregående sider) 
 
Drammen er et av Norges største kollektivknutepunkt. Mjøndalen 
og Svelvik har også god grønn infrastuktur og muligheter for 
fortetting. Dette vil trolig bli en tydelig konkurransefordel i årene 
som kommer. 
 
Regionalt tyngdepunkt 
Drammen er det ubestridte regionale tyndepunktet. Med denne 
rollen følger det forventninger og muligheter.  Samtidig ligger 
Drammen i «skyggen av Oslo». Nærheten til hovedstaden og dens 
betydelige muligheter fører trolig til økt lekkasje av talent og 
kompetanse. Samtidig ligger det et stort publikumspotensial i 
denne nærheten hvis Drammen evner å utvikle attraktive 
nisjeprodukter. 

En kommune i endring 
Drammen er i endring, mange nye store utbygginger kommer til å 
prege kommunen i årene fremover. 

Utbyggingen av Fjordbyen, Tangen, Slippen, Glassverket, 
Gulskogen Nord, Sundland m.fl. vil sette preg på Drammen i tiår 
fremover og tilføre titusener av nye innbyggere. Kultur og utvikling 
av relevante kulturarenaer har en sentral plass i god byutvikling. 
Hvem er de nye innbyggerne/boligkjøperne i Drammen og 
omegn? Undersøkelser viser at fremtidens boligkjøpere ønsker 
gangavstand til kultur. (Opinion 2019) 
 
Demografi  
I lys av den demografiske utviklingen i samfunnet generelt 
(eldrebølgen) og med tanke på kjøpergruppen for bynære 
leilighetsprosjekter er det interessant å merke seg at SSBs forskning 
viser at personer i den eldre aldersgruppen benytter seg mest av 
kulturtilbud.  

Knutepunktenes rolle 
Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert 
knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for 
nærdemokrati. Møteplassen skal legge til rette for samordning 
og samskaping, dialog og medvirkning. I arbeidet med integrering 
og deltakelse kan kultur spille en avgjørende rolle. Knutepunktene 
kan også bli et naturlig treffpunkt med frivilligheten.

I Norge regner man med at andelen innbyggere over 67 år 
vil mer enn dobles frem mot 2060, fra 0,6 millioner til 1,5 
millioner. Det ventes at andelen innbyggere over 80 år 
alene vil tredobles i denne perioden. (NHO 2011)



Aktuelle 
Planer og prosesser 

Attic  
Drammen kommune vedtok våren 2021 å sikre tilbudet til 
dansestudioet Attic. Lokalene er plasser på Sundland og har 
funksjonelle og godt tilpassede lokaler. Fremtidig bruk og 
forvaltning av disse lokalene er under utredning og vil ha 
betydning for det totale bildet av kulturarenaer i kommunen.  
 
Brageteatret  
Brageteatret er i prosess med å flytte sine lokaler til Sundland. 
Flyttingen er ikke en realitet men Brageteatret er tydelige på at 
dette er en prosess som er kommet langt og at dytting til Sundland 
er et definert mål. En slik flytting vil kunne frigjøre arealer på Union 
og samtidig styrke Sundlandområdet som et nytt kulturelt 
tyngdepunkt. 

Buskerud kunstsenter 
Buskerud bildende kunstnere har vedtatt at de ønsker å flytte ut av 
sine lokaler på Union. Planene er i en tidlig fase og ny lokasjon er 
ikke bestemt. En slik flytting vil kunne frigjøre ytterligere arealer på 
Union. 
 

Union Scene  
Som resultat av de før nevnte flytteprosessene blir det frigjort 
betydelige arealer på Union. Store arealer med en slik sentral 
plassering vil kunne åpne for en rekke spennende muligheter. 
 
Bragernes Klang 
På baksiden av Bragernes Kirke planlegges et nybygg som kan bli 
et rom som hele Drammen kan bruke. Bygget skal romme 
kammermusikksal, øvingsrom og garderobe. En realisering av disse 
planene vil ha stor betydning for utøvere innen akustisk musikk.  

«Utfallet av disse prosessene vil kunne medføre en 
betydelig endring av arenastrukturen i Drammen»  



Oppsummering

Drammen kommune har et bredt spekter av kulturarenaer som 
leverer et mangfold av kulturopplevelser til publikum. Drammen 
har store og profilerte scenehus som har en høy grad av 
profesjonalitet. Disse lever publikumsopplevelser som er tilpasset 
markedet og som lever opp til kommunens forventninger om 
kommersiell drift og økonomiske resultater.  
Drammen kommune har en rekke små og mellomstore arenaer. 
Mange av disse arenaene har en spisskompetanse som treffer 
enkelte uttrykksformer godt. Man ser allikevel at de fleste arenaene 
i stor grad er flerbruksarernaer,  resultatet er at de leverer på nivå 1. 
og 2. i forhold til mange uttrykksformer.  
Tre tydelige tyngdepunkt trer frem i kartleggingen; Drammen 
Sentrum, Mjøndalen og Svelvik. Dette er steder med en tydelig 
stedsidentitet, godt utviklet kollektivtilbud og en befolkning med 
tilhørighet og tradisjoner.  
Sett fra kommunedelenes perspektiv får man et inntrykk av at det er 
for få arenaer. Dette perspektivet er trolig mindre relevant når man 
ser på geografisk plassering, kollektivtransport og innbyggernes 
reisevaner og behov.   
Kartleggingen peker på noen utfordringer. Det er få relevante 
private arenaer, det er få arenaer for produksjon og de 
eksisterende arenaene oppleves som for lite fleksible og 
tilgjengelige.   

Elvekompaniet



Vurderinger 
 
I Drammen har kommunen langt på vei et monopol på 
kulturarenaer. Det er få arenaer som ikke er eiet, drevet eller 
finansiert/delfinansiert av Drammen Kommune. Dette kan trolig 
vurderes både som en styrke og en svakhet, men det følger 
utvilsomt med et ansvar i en slik situasjon.  
Våre informanter etterlyser fleksible og lett tilgjengelige arenaer. 
Arenaer som har en «fri» posisjon med et større innslag av privat 
initiativ. Vår dialog med bransjen indikerer også at det er behov for 
en bedre dialog med bransjen om deres ønsker og behov. 
 
Det er behov for en avklaring om hvilken rolle Drammen 
kommune kan ha i forhold til etablering og drift av private 
kulturarenaer. 

Kartleggingen av de fysiske arenaene indikerer at det kanskje ikke 
mangler fysiske arenaer men at disse arenaene ikke oppleves som 
tilgjengelige og relevante for bransjen. For eksempel etterlyser våre 
informanter små og mellomstore arenaer til ulike typer 
arrangementer - Kartleggingen viser at dette er den type arenaer 
det er mest av i Drammen (41 arenaer med kapasitet fra 0 til 150). 
Her er det et gap mellom virkelighet og opplevd virkelighet. 
 
Det er trolig en betydelig gevinst å hente ved å styrke dialogen 
med bransjen for å tilpasse dagens arenaer bedre til behov og 
forventninger hos aktørene.   

Mangelen på dedikerte arenaer for produksjon er et tydelig funn i 
våre data. Dette sammen med Drammens geografiske plassering 
nær Oslo fører trolig til lekkasje av talent og kompetanse. Dette 
forsterkes av manglende visningsarenaer for eksperimentelle 
profesjonelle og semiprofesjonelle kunstnere og at eksisterende 
arenaer ikke anses som relevante eller tilgjengelige av aktørene.  

For å sikre rekruttering, nyskaping og publikumsutvikling 
trenger Drammen å sikre gode vilkår for produksjon og visning 
tilpasset unge profesjonelle og semiprofesjonelle kunstnere. 
 
I lys av planer og prosesser knyttet til Sundland og Union Scene vil 
det trolig være behov for nærmere utredninger og behovsanalyser. 
Kanskje kan de frigjorte arealene på Union og utviklingen på 
Sundland svare opp noen av behovene som er avdekket i denne 
kartleggingen.  

«Drammen har et vitalt og levende kulturliv med 
ambisjoner og skaperkraft. Kulturarenaene er en 
sentral del av den infrastrukturen som legger 
grunnlaget for et innovativt kulturliv. Fremtidens 
utfordringer trenger nye løsninger og nytt blikk på 
kulturarenaenes rolle og funksjon. Drammen er en av 
Norges største byer og et regionalt tyngdepunkt - 
dette bør gjenspeiles i ambisjoner og en vilje til å bli en 
markant og nyskapende produsent og leverandør av 
kunst og kultur»
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