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Drammen park
Etablert som bypark etter bybrannen i 1866.I de senere årene er den blitt ut-
viklet i tre byggetrinn. Første byggetrinn, for barn, stod ferdig 2011. 
Andre byggetrinn, for ungdom, stod ferdig i 2016.
Siste byggetrinn, for seniorer, stod ferdig juni 2019. 
https://www.drammen.kommune.no/natur-kultur-idrett-og-fritid/natur-kultur-idrett-og-fritid/
parker-lekeplasser-og-ballplasser/drammen-park/

Bragernes torg
Bragernes torg er Norges største torg, og et av Nordens største. Torget ble 
totalrenovert i 19xx?
Brønnen er utsmykket av Ørnulf Bast.
Nedre del av torget ble oppgradert i 2018.
På øvre del av torget er det en torgscene og Torgisen (om vinteren). Dette ble 
bygget på tidlig 2000-tallet. 
https://www.drammen.kommune.no/om-drammen-kommune/organisasjon-og-administra-
sjon/prosjekter/byggeprosjekter/utforte/torget/

Bragernes elvepark
Bygget opp av masser fra tunnelbygging i området. 
Er en del av turveinettet langs elva, og har variert beplanting av trær, busker og 
stauder. Parken ble opparbeidet i 2004?
I parken finner man flere sitteskulpturer. 
https://www.drammen.kommune.no/natur-kultur-idrett-og-fritid/natur-kultur-idrett-og-fritid/
parker-lekeplasser-og-ballplasser/bragernes-elvepark/

Ypsilon
Gangbro mellom Bragernes og Papirbredden/Grønland. Bygget i 2008 og har 
mottatt en rekke priser. 

Bybrua
Bybrua går fra Strømsø torg til Bragernes torg. Broa ble bygget i 1936 og er i 
dag moden for å bli erstattet.  
Det er i dag kun kollektivtrafikk og taxier som kan kjøre over brua.
https://www.drammen.kommune.no/om-drammen-kommune/organisasjon-og-administra-
sjon/prosjekter/byggeprosjekter/bybrua/

Holmennokken (ses fra Bybrua)
Holmennokken ligger som en halvøy ut i Drammenselva der hvor elva deler 
seg i to løp, Bragernes- og Strømsø-løpet. Parken er i likhet med Bragernes 
elvepark bygget på fyllmasser fra tunnelbygging i området. 
https://www.drammen.kommune.no/natur-kultur-idrett-og-fritid/natur-kultur-idrett-og-
fritid/parker-lekeplasser-og-ballplasser/holmennokken/

Strømsø torg
Strømsø torg ble rustet opp i 2009. 
Det er kun kollektivtrafikk og taxier inne på torget. 
Mange ulike skulpturer og installasjoner. 

Grønlandspromenaden
Grønnlandpromenaden er en del av turveinettet langs Drammenselva. Langs 
promenaden er det benker og flere kunstverk. 

Skulpturer og kunst langs elva
Det er ulike kunstverk flere steder langs elva, noe av disse kommer vi til å gå 
forbi. 
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=139TyN-Np22rOuOw5V7vOrb_y-PY&ll=59.74
532545159328%2C10.177487000000042&z=14
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