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I Drammen skal vi utvikle kommunen sammen med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og 

andre aktører. Vi sier derfor at Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt 

deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv 

stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn.  

I temaplanene for tekniske tjenester, kunst og kulturlivet, oppvekst og læringsløp og helse, sosial og 

omsorg er det valgt ut fire felles satsinger; folkehelse og livsmestring, på lag med frivilligheten, levekår 

og nærmiljøutvikling.  Disse satsingene angår alle temaplanene og her skal kommunens ulike 

tjenesteområder jobbe sammen for å nå felles mål. De ulike tiltakene skal samlet bidra til satsingen og 

vil, på ulik måte og i ulik grad angå mange tjenester og områder i kommunen. 

 
Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret gitt viktige styringssignaler til denne 

temaplanen. Satsingene og tiltakene i temaplanen bygger på mål og strategier fra kommuneplanens 

samfunnsdel. Temaplanen har en tidshorisont fram mot 2030, altså om lag halvparten av varigheten til 

kommuneplanens samfunnsdel. I temaplanene konkretiserer hvilke satsinger og tiltak kommunen skal 

jobbe med og hva som skal prioriteres i perioden fram mot 2030.  

 
Til grunn for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ligger FNs 17 bærekraftsmål. FNs 

bærekraftsmål er et globalt rammeverk for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene. FNs bærekraftsmål henger nøye sammen med oppfyllelse av menneskerettighetene, 

herunder konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) som er et sentralt verdimessig 

fundament for kommunens tjenester. 

 
Høringsutkastet til temaplanen har blitt til i samspill mellom det politiske hovedutvalget og 

administrasjonen i kommunen. Ansatte i tjenestene, ledere og tillitsvalgte har siden høsten 2021 

arbeidet med å få fram viktige satsinger for perioden fram mot 2030 og hvilke tiltak som skal 

gjennomføres i perioden.  

 
Temaplanen sendes nå ut på offentlig høring i Drammenssamfunnet, og alle har mulighet til å komme 

med innspill til hva som skal være kommunens viktigste satsinger og tiltak de neste årene. I tillegg vil 

det bli mulighet til å påvirke i ditt nærmiljø gjennom høringsaktiviteter som nærutvalget i 

kommunedelene har ansvaret for. 

 
Temaplanen vedtas endelig før sommeren 2022. 
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Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede og langsiktige styringsdokument. Kommuneplanen 
består en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen inneholder kommunens visjon og de prioriterte 
politikkområdene med tilhørende mål og strategivalg, samt overordnede arealpolitiske føringer for 
kommuneplanens arealdel  
 
Kommuneplanen samfunnsdel gjelder fram til 2040, men kommunestyret skal ta stilling til planen i hver 
valgperiode. Med visjonen «Et godt sted å leve» setter kommuneplanens samfunnsdel retning for 
hvordan Drammen kommune skal utvikles i årene som kommer. Alle hovedmål, delmål og strategier skal 
bidra til at vi når denne visjonen. I tillegg skal verdiene «nær, inkluderende og nytenkende» legge 
premissene for hvordan det skal jobbes. 
 
Temaplanene gjelder fram til 2030. Satsinger og tiltak i temaplanen bygger på mål og strategier fra 
kommuneplanens samfunnsdel.  
 

Temaplanene bygger på det viktige prinsippet om at store samfunnsutfordringer løses best ved å 

arbeide på tvers av tjenester. Hver plan har i seg fellessatsinger hvor ulike fagområder bidrar med 

sine tiltak for å oppnå felles mål. I tillegg har hver temaplan sine egne satsinger som gjelder for det 

området planen setter søkelys på.  

Satsingene og tiltakene i temaplanene blir prioritert, konkretisert og finansiert i handlings- og 

økonomiplanene før de blir iverksatt ute i kommunens ulike virksomheter og tjenester. 

 
Temaplanene har blitt utarbeidet i tett samspill mellom hovedutvalgene, rådmannen/administrasjonen 

og tjenestene.  
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Tekniske tjenester omfatter offentlig infrastruktur som er grunnleggende for et velfungerende 

kommunesamfunn.  Det er regnet som en selvfølge at alle skal ha rent vann, at avløp ikke skal 

forurense, at innbyggere skal komme raskt og sikkert frem til sine daglige gjøremål, at man har gode 

bokvaliteter og nærmiljø etc. Innen mange områder finnes det politisk handlingsrom til å bestemme 

hvilket tilbud innbyggerne skal få, andre ikke f.eks. fordi det er nasjonale lovfestede krav til standart. 

Temaplan for tekniske tjenester inneholder begge deler. Tiltak som er omfattet av pålegg er lagt inn 

for å gi forutsigbarhet om hva som kan forventes.  Tiltak der man har mulighet til lokalpolitisk 

prioritering viser behov og er tydeligere knyttet til politiske prioriteringer gjennom kommuneplanens 

samfunnsdel, disse kan prioriteres både i tid og omfang.  

Temaplan for tekniske tjenester er ment å være en overbyggende plan for utvalgsområdet.  

Temaplanen er en del av et tredelt planhierarki for overordnet strategisk planlegging der 

samfunnsdelen ligger til grunn for overbygningen i hele kommunen, temaplan for tekniske tjenester 

favner hovedutvalgsområdet, og temaplaner for ulike deltema gir føringer for enkeltområder. Disse 

planene er besluttet utarbeidet i revidert oversikt over planoppgaver med utgangspunkt i kommunens 

planstrategi, som ble vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2022-2025, av kommunestyret den 

13.desember 2021 (sak 177/21). I tillegg kan det være hensiktsmessig å utarbeide et fåtall andre 

temaplaner eller handlingsplaner, som ikke er nevnt i den reviderte oversikten. Dette vil avklares i 

rullering av planer i forbindelse med neste handlings- og økonomiplanen. 

For noen områder har det vært nødvendig å utarbeide deltemaplanene før den overbyggende 

temaplanen fordi behovet har oppstått som en konsekvens av forhandlingsgrunnlaget for 

byvekstavtaler. Dette gjelder temaplan for sykkel og temaplan for trafikksikkerhet.  

Det utarbeides også andre overbyggende temaplaner som vil komplettere områder innenfor tekniske 

tjenester. Dette er kommuneplanens arealdel og kommunens klimastrategi.  

Siden man for dette hovedutvalgsområdet i hovedtrekk praktiserer et tredelt planhierarki, vil 

temaplanen for tekniske tjenester ha en overordnet tilnærming til problemstillingene. Planen synliggjør 

satsinger med utgangspunkt i strategier fra samfunnsdelen. Satsingene videreføres i tiltaksområder som 

gir utgangspunktet for hovedmålsettingene i temaplanene for de ulike delområdene.   

Temaplaner som skal utarbeides for å dekke alle delområder, og som er politisk vedtatt i 

planstrategien: 

• Temaplan for vann og avløp 

• Temaplan naturmangfold og naturrestaurering 

• Temaplan landbruksnæring 

• Temaplan overvannshåndtering og flom 

• Parkeringsstrategi 

• Temaplan for vei  

• Kommuneplanens arealdel 

• Klimastrategi 2.0 

• Temaplan for sykkel (vedtatt) 
• Temaplan for trafikksikkerhet (vedtatt) 

 

I tillegg kommer følgende planer, som også vil bygge videre på eller ivareta tiltak innenfor satsingene 

i temaplanen for tekniske tjenester: 

• Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Drammen kommune 2022. Bakgrunnen er at Drammen 
kommune er pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i 
Drammen kommune  

• Regional areal- og transportplan, som skal fornyes 
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• Arbeidet med temaplan for tekniske tjenester har vist at det trolig vil være behov for flere planer. 
Dette vil vurderes nærmere. 

 

For hvert tiltak i temaplanen henvises det til strategier fra kommuneplanens samfunnsdel. Det enkelte 

tiltak kan ofte bygge oppunder flere strategier, men her henvises det til strategien som anses som den 

mest sentrale for tiltaket. 

 

 

Temaplan for tekniske tjenester omfatter følgende tre programområder: 

 
P11 Utbygging og samferdsel 
Utbygging og samferdsel omfatter utbygging, forvaltning og drift av veier, gater, parker 
og plasser i Drammen kommune, samt myndighetsutøvelse innen disse fagområdene. 
Dette inkluderer byggherre-ansvaret for utbygging av kommunal infrastruktur, i tillegg til 
prosjektutvikling, forhandling og oppfølging av utbyggingsavtaler med eksterne utbyggere, i 
tilknytning til kommunal infrastruktur. Kommunal forvaltning, myndighetsutøving og håndheving 
av parkering ligger også til programområdet. 
 
P12 Vann, avløp og renovasjon 
Vann, avløp og renovasjon omfatter utbygging, vedlikehold og drift av kommunens vann- og 
avløpstjenester. Drammen kommune eier Glitrevannverket IKS sammen med Lier og Asker kommuner og 
Blindevannverket IKS sammen med Holmestrand kommune. Kommunal renovasjon omfattes også av 
programområdet, men ivaretas av Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD). Drammen 
kommune eier det interkommunale selskapet sammen med kommunene Lier, Øvre Eiker, Modum og 
Sigdal. 
 
P13 Arealplan, klima og miljø 
Arealplan, klima og miljø omfatter arealplanlegging, byggesaksbehandling, geodata/ 
karttjenester, landbruks- og miljøforvaltning, bevillingssaker, samt koordinering av kommunens 
klimaarbeid. 
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Dette gjør vi 
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Henvisning til 
kommuneplanens 
samfunnsdel 

Verne drikkevannskildene  Gjennom restriksjoner forbys ferdsel, 
aktivitet og inngrep i og rundt 
drikkevannskildene som kan forurense. 
Hensynssoner i arealdelen omfatter et 
større friluftsområder hvor vannet 
ender opp i drikkevannskildene 

Sikre rent vann, nok vann og 
tilstrekkelig kapasitet til 
håndtering av overvann og 
rensing av avløpsvann 

Forlenge levetiden til 
eksisterende infrastruktur 
for drikkevannsforsyning, 
gjennom forebyggende 
drift, vedlikehold og 
fornyelse  

Nok og forebyggende drift og 
vedlikehold sikrer innbyggerne rent 
vann. Det reduserer risikoen for at det 
oppstår akutte hendelser, reduserer 
sårbarhet for brudd, lekkasjer o.l., og 
er økonomisk forebyggende.  

Sikre rent vann, nok vann og 
tilstrekkelig kapasitet til 
håndtering av overvann og 
rensing av avløpsvann 
 

Investere i ny infrastruktur 
som gir sikrere 
drikkevannsleveranse  

Bygge ut systemet slik at drikkevann 
kan leveres selv om noe skulle skje 
med deler av systemet eller det må 
tas ut av drift for vedlikehold. 
Eksempel utvidet forsyning til Svelvik 
og Åskollen. 

Sikre rent vann, nok vann og 
tilstrekkelig kapasitet til 
håndtering av overvann og 
rensing av avløpsvann 
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