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Eierskap, selskapsstruktur og

organisasjon



Eierskap og selskapsstruktur

Byen Vår Drammen AS

Destinasjon 
Drammen AS

Arrangement 
Drammen AS

100%100%

37 handels-

bedrifter

3 

kjøpesenter

(85 drivere)

14 

eiendoms-

selskaper

27 

serverings-

virksomhete

r

4 hotell-

virksomheter

67 annen

næring

Drammen 

kommune
(32,9%)



Byen Vår Drammen
Tom Søgård – daglig leder

Helle-Stine Høvås – sentrumsleder
Rune Olafsen – torg, teknisk, arena

Destinasjon Drammen
Tom Søgård – daglig leder

Nina Tollefsen –
leder destinasjon

Arrangement Drammen
Tom Søgård – daglig leder

Louise Winness Prestgard –
leder arrangement

+ca. 800 registrerte frivillige

100%100%

Organisasjon + styre

Styret
Dag Torp Syvertsen, leder (annen næring)

Arild Eek, (Drammen kommune)
Rita Halvorsen (handel)

Laila Hänninen (eiendom)
Trine Bingen (servering/hotell)



Formål og innsatsområder



Formål

 Skape mest mulig attraktive sentrumsområder

 Skape mest mulig liv i sentrumsområdene

 Skape best mulig næringsgrunnlag for drivere i sentrumsområdene

 Skape hyggelige opplevelser for innbyggere og besøkende



 Næringssutvikling

 Bylivsutvikling

 Destinasjonsutvikling

 Byarrangementer

 Omdømmebygging

 Prosjekter

Innsatsområder



Byen Vår Drammen 

• Handelens Dag (mars, juni og oktober)

• Bondens Marked

• Spis for 100

• Sommer på Torget

• Jule- og vinterbelysning i Drammen sentrum

• Strømsø Åpner Julen

• Julegrantenning Bragernes torg

• Jul i Drammen

• #handlelokalt

• Sentrumsgavekortet «CityPuls»

• Bylivs-programmet

• Omdømmebygging (digitale kanaler)

• drammen.no

• Drammen på Facebook og Instagram







Bylivsprisen





• Elvefestivalen

• World Cup Drammen (samarb. m. Drammen kommune og Konnerud IL)

• Globus – internasjonal mat- og kulturfestival (samarb. m. Drammen kommune)

• Drammen River Cup Regatta (samarb. m. Roklubben)

• Folketoget på 17. mai/digital 17. mai (samarb. m. Drammen kommune)

• Jul i Drammen/Juleskurken på torget

Arrangement Drammen









• Destinasjonsselskap for Drammen og Drammensregionen

• Verdiskaping for besøksnæringen

• Hovedfokus: kurs- og konferanse

• Utvikle destinasjonsprodukter

• «Boltre» (urbane klatreopplevelser i Drammen)

• «Tråkke» (sykkelopplevelser elvelangs i Drammen)

• Destinasjonsmarkedsføring

• Aktivitetsturisme og arrangementsturisme

• Visningsturer og befaring for arrangører

• drammen.no; besøksopplevelser

• Utvikler visitdrammensregionen.no

• Samarb. m. destinasjonsselskaper i Viken

• Samarb. m. Visit Norway

Destinasjon Drammen







Omdømme og digitale kanaler



• Omdømmeprosjekt Drammen 2005 – 2016

• Digitale kanaler inspirerer til opplevelser og bruk

• drammen.no (over 1 million sidevisninger pr. år)

• Drammen på Facebook (19.242 følgere) og Instagram (8.606 følgere)

• Søkeordsmarkedsføring

• generiske søk (søkeordsoptimalisering)

• betalte søkeord (søkeordsannonsering)

• Informasjon om innhold på drammen.no

• Inspirasjon til bruk på drammen.no

BVD som omdømmebygger





Spesielle tiltak og prosjekter 2020



Tiltak for å begrense negativ effekt av nedstenging

• KulturAid Drammen (digitale sendinger til støtte for lokale artister/kulturliv)

• Digital 17. mai (samarb. m. Drammen kommune om digitale 17. maiopplevelser)

• «Helt hjem med Helle» (digitale filmer som markedsfører koronatilpassede løsninger og hjemlevering)

• Hjemlevering (koordinert tilbud om hjemlevering fra butikker/spisesteder)

• #handlelokalt (kampanje med fokus på lokal julehandel)

• Kjøp gavekort (kampanje for å kjøpe gavekort til jul som kun kan brukes lokalt)









Samarbeid og samspill med Drm.k.



Byen Vår Drammen + Drammen kommune
 Drammen kommune som aksjonær (32,9%)

 Avtalefestet samarbeid om arrangementer

• Elvefestivalen + World Cup Drammen + Globusfestivalen

 Samarbeid om Bylivs-programmet

 Utvidet rolle med tre sentrumsområder i den nye kommunen

 Løpende avtaler

• Disponering av byrom

• Samarbeidsavtale med Byen Vår Drammen

• Samarbeid med Destinasjon Drammen 

• Prosjektsamarbeid

• Street art-veggen ved byggeprosjektet på torget

• Åpning av kollektivterminalen, aktivitetsparken for eldre og Grev Wedels plass

• Samlende arrangementskalender 

• Kunstinsallasjonen «Umbrellas in the sky»

• KulturAid Drammen

• Folketoget og digital 17. mai

• Høringer, medvirkning og kontakt med næringslivet



Finansiering og økonomiske forhold



Omsetningsutvikling siste 5 år + estimat 2020
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Driftsresultat siste 5 år + estimat 2020
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Egenkapitalutvikling siste 5 år + estimat 2020
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Finansiering Byen Vår Drammen - konsern
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Finansiering Byen Vår Drammen AS
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Finansiering Arrangement Drammen AS
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Finansiering Destinasjon Drammen AS
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Effekt og konsekvenser av korona-pandemien

Effekt:

 Bortfall av inntekter med over 50%

 Driftsresultat på ca. –1.000.000 mot budsjettmål på +750.000

 Egenkapital redusert fra +1.900.000 i 2019 til ca. +900.000 etter 2020

 Svært begrenset kompensasjon fra statlige støtteordninger

 Manglende innbetaling av aksjonærbidrag skaper likviditetsutfordringer

Konsekvenser:

 Redusert bemanning med ett årsverk

• Kritisk for kapasitet/kompetanse på innholdsproduksjon i digitale kanaler

 Gjennomfører suksessivt permitteringer for øvrige ansatte (2,5 mnd. pr. ansatt)

• Mister gjennomføringskapasitet og momentum i kritisk gjenoppbyggingsfase



Utfordringer og muligheter



 Byen Vår Drammen, Arrangement Drammen og Destinasjon Drammen utfyller 

og kompletterer hverandre og bidrar til bylivsutvikling, næringsutvikling og 

regional posisjonering

 BVD-konsern er en kostnadseffektiv organisasjon som får mye ut av pengene 

og skaper verdier for næringsdrivende og opplevelser for publikum

 BVD-konsern er både en handlingsorientert gjennomføringsorganisasjon og en 

strategisk partner i by- og stedsutvikling samt næringsutvikling

 BVD-konsern er forberedt på å tilpasse organisasjon, rolle og innsatsområder til 

forventninger og behov i den nye storkommunen

 BVD-konsern kan påta seg flere og større oppgaver i den nye kommunen 

forutsatt at nye oppgaver kan finansieres

Styrker og muligheter



 Finansiering og likviditet under og etter pandemien

 Enkelte aksjonærer er sterkt preget av konkurranseforhold og pandemi 

 Utfordrende økonomisk forutsigbarhet og langsiktighet

 Bruker uforholdsmessig mye tid på inntektsskapende arbeid

 Store ambisjoner og forventninger vs. begrensede ressurser

Utfordringer



Sammen om nye muligheter!


