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Saksfremlegg 

Områdesatsing 2021 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Følgende legges til grunn for videre oppfølging av arbeidet med Områdeplan for Drammens Gamleby:  
a. Verktøyene som brukes i utviklingsarbeidet bygger på prinsippene om en områdesatsning 

slik det er beskrevet i saken, og ikke en område(regulerings)plan 
b. Områdesatsningen omfatter hele kommunedel 7 
c. Rådmannen kommer tilbake med en egen politisk i sak om både målformuleringer og 

strategi for medvirkning og ressursmobilisering. 
d. Rådmannen kommer tilbake med en egen politisk sak vedrørende kunnskapsgrunnlaget og 

en vurdering av om deler av satsningen Strømsø 2030 bør være FutureBuilt-prosjekt.  
e. Satsningen har et 10 års perspektiv 

 
Satsningen gis navnet Strømsø 2030 for å reflektere intensjonen om en helhetlig innsats for å styrke 
kommunedelens fysiske og sosiale attraktivitet og bærekraft. 
 
 
 

Elisabeth Enger 
Rådmann 

Hensikt med saken 

Saken skal tydeliggjøre grunnlaget for å igangsette prosessen som skal føre til at Drammen kommune 
inngår en intensjonsavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en ny 
«områdesatsning». Avtalen handler om å legge rammen for samarbeidet mellom staten og kommunen. 
Målet er å styrke «Strømsøs» fysiske og sosiale standard.  Områdesatsningen vil strekke seg over en lang 
periode som formelt vil starte i 2021.   
 
Saken tar sikte på å avklare følgende punkter: 

• Satsningens innretning – forskjellen mellom en områdeplan og områdesatsing 

• Området som omfattes av områdesatsingen 

• Navnet på den nye områdesatsingen 

• Strategiene i arbeidet med områdesatsingen 

• Tidsperspektiv 
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Saksutredning 

Bakgrunn 
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2020 (sak 0047/19 Økonomiplan 2020-2023 og 
budsjett for 2020) ble rådmannen bedt om å igangsette et arbeid med det som er omtalt i saken som en 
områdeplan for Drammens Gamleby. Vedtaket omfatter to ting: 
 

• Vedtaket i sak 2/20 Områdesatsing i Drammen, som ble behandlet i formannskapet den 21. januar 
2020 legger opp til at kommunen skal søke om statlige midler som Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har avsatt til Drammen for 2020. Søknaden (sak 0023/20) ble 
behandlet i formannskapet i april 2020. Midlene vil brukes til oppstart av arbeidet rundt knutepunkt 
Strømsø og på denne måten støtte opp under den andre delen av vedtaket.  

 

• Det samme vedtaket i sak 2/20 legger opp til at det skal igangsettes den formelle prosessen med 
sikte på å inngå en intensjonsavtale med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en ny 
områdesatsing fra og med 2021; satsningen er omtalt som Drammens gamleby i vedtaket. 

 
For å forankre arbeidet med intensjonsavtalen må vi avklare forholdet mellom områdesatsning og 
områdeplan, den delen av kommunen som omfattes av satsningen, et formelt navn, skissere noen 
strategier for den nye satsningen og anslå et tidsperspektiv for intensjonsavtalen mellom staten og 
kommunen.  
 

Innretningen på satsningen 

1. Begrepsavklaringer 

Begrepene som brukes har en juridisk forankring som henviser til konkrete forhold som er definert på 
for hånd.   

1.1 Områdeplan, områderegulering  

Områdeplan brukes noen ganger som en kortform for en områdereguleringsplan. En 
områdereguleringsplan er en arealplan etter plan- og bygningsloven, som er juridisk bindende for 
arealbruken i et avgrenset område. Plan- og bygningsloven stiller krav til at arealplaner skal være 
sammenhengende, og at områdereguleringsplaner skal detaljere arealbruken i overordnede planer (kfr. 
§12-2).  
 
Sentrumsplanen (vedtatt 30. mai 2006) er den gjeldende overordnede planen for store deler av 
sentrumsområdene på Strømsø. Denne planen angir gate- og arealbruk samt bevaringsområder.    
  
Flere av forholdene som er nevnt i verbalvedtaket fra økonomiplanen (kfr. sak 0047/19) er tema som vil 
kunne detaljeres i en områdereguleringsplan. Det gjelder gatebruk, møteplasser og bevaring.  
Samtidig vil plan- og bygningslovens krav til en hel, sammenhengende plan bety at dette vil bli et svært 
omfattende arbeid. Det stilles ikke kun krav til høyder. Man må også ta stilling til detaljene rundt 
hvordan hvert kvartal skal kunne bygges ut. Det er strengt tatt ikke nødvendig for å kunne adressere 
problemstillingene som det pekes på. 
 
En annen tilnærming er å igangsette en medvirkningsprosess der man får et bedre bilde av hva som er 
viktig for kommunedelen. Det kan for eksempel være tilgangen på offentlige rom, eller gatebruk. En slik 
prosess vil kunne danne et grunnlag for en mer presis bruk av verktøyene i plan- og bygningsloven. En 
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mulighet er for eksempel å bruke en medvirkningsprosess til å lage en såkalt VPOR, eller veiledende plan 
for offentlige rom, som vil kunne vedtas som et grunnlag for alle planer og planinitiativ i området. 
 
Vedtaket reiser også problemstillinger rundt bevaring. I 2013 ble gjennomført en såkalt DIVE analyse (en 
kulturhistorisk stedsanalyse) for Strømsø. Analysen tydeliggjør hvilke kulturhistoriske kvaliteter som 
settes i spill ved en videre utvikling av bydelen, og hvordan disse kvalitetene kan være en ressurs og 
inspirasjon i videreutviklingen av området. Sammen med kulturminneregistreringene som er 
gjennomført i tidligere Drammen, betyr det at det finnes et omfattende kunnskapsgrunnlag om denne 
tematikken. Arbeidet med Kulturminneplanen for tidligere Drammen (vedtatt 25. september 2018) 
inneholder forslag til bestemmelser som utdyper bestemmelsene i kommunedelplanen for sentrum. 
Også her vil det derfor være mulig gjennom medvirkningsprosesser, å finne mer ut av hva 
problemstillingen består i for dette området/ulike deler av dette området, før man går i gang med en 
omfattende områdereguleringsplanprosess.  
 
Endelig vil konkrete tiltak knyttet til spørsmål om trafikkavviklingen kunne analyseres og diskuteres i 
arbeidet med en byvekstavtale. 
 

1.2 Områdesatsing, områdeløft og levekårsutsatte områder  

Begrepene «områdesatsning», «områdeløft» og «levekårsutsatte områder» henviser til konkrete 
forhold. Disse legges til grunn i samarbeidet mellom stat og kommune. I korte trekk handler de om å se 
flere virkemidler i sammenheng.  

En områdesatsing er et utviklingsprogram og et virkemiddel for å bidra til bedre levekår i byområder 
med store levekårsutfordringer. Begrepet områdesatsing dekker flere forhold og brukes både om 
områderettet innsats (som er et annet begrep for områdesatsing), områdeløft og prosjekter i mindre 
skala. Metodikken innebærer en helhetlig og sammenhengende innsats i et nærmere definert 
geografisk område for å styrke områdets fysiske og sosiale standard. 
  
Et områdeløft er en metode der fysiske og sosiale tiltak skal bidra til «helhetlig, varig og lokalt forankret 
utviklingsarbeid» i utvalgte områder med særlige levekårsutfordringer. Metoden brukes for å 
«reparere» i disse områdene. Områdeløft har en sterk sosial dimensjon og ofte en velferdspolitisk 
begrunnelse.  
  
Levekårsutsatte områder kjennetegnes av en geografisk konsentrasjon av både fysiske, sosiale og 
strukturelle utfordringer.  Slike områder risikerer å komme inn i negative spiraler, der 
befolkningssammensetning, nærmiljøkvaliteter, omdømme og boligpriser gjensidig forsterker hverandre 
i negativ retning. Over tid vil en slik utvikling kunne føre til stadig større forskjeller mellom de 
levekårsutsatte områdene og byen for øvrig.  

 
1.3 Vurdering og anbefaling  

 
Bestillingen av en Områdeplan/områdesatsing for Drammens Gamleby har ifølge kommunestyret sin 
bakgrunn i at: 
 

«området på Strømsø, rammet inn av Telthusgata i vest, Krysset på Rundtom i Øst og 
Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i syd er [… ] dessverre […] over lengre tid blitt neglisjert og har 
utviklet seg til å bli ett området med lave levevilkår. [….] områdeplan for hele området […] kan 
ses i sammenheng med eller utarbeides sammen med områdeplan for Tangen brygga. 
 
 
 



 

 

 
4 

 
Formålet med en ny områdeplan er: 
 
- Åpne flere gater for lek, samspill og byliv 
- Øke bokvalitet og områdets attraktivitet 
- Sikre myke trafikanter 
- Sikre verneinteresser 
- Etablere grønne lunger og møteplasser 
- Løse utfordringene med gjennomfartstrafikk, 
- Legge til rette for forsiktig fortetting ved «infill prosjekter» 
- Binde bydelen sammen med planlagt byutviklingsprosjekt på Tangen Brygge 

 
Med utgangspunkt i drøfting av hva som er hensiktsmessige verktøy for å håndtere de ulike aspektene 
av problemstillingene som er adressert i vedtaket (punkt 1.1.) og av begrepsavklaringene (punkt 1.2) 
anbefaler rådmannen å bruke begrepet «områdesatsning» i arbeidet med intensjonsavtalen for 2021. 
Anbefalingen er også begrunnet i rådmannens oppfatning av de tilbakemeldingene fra formannskapet 
under behandlingen av sak 02/20 Områdesatsing i Drammen i Formannskapet den 21. januar 2020.  
 
➢ Rådmannen anbefaler, ut fra redegjørelsen over om områdeplan/områderegulering, å bruke andre 

mer treffsikre og mindre omfattende verktøy enn en områdeplan eller områdereguleringsplan for å 
møte de behovene som kommunestyret har skissert i vedtak 047/19.  

➢ Rådmannen anbefaler videre at disse verktøy bygger på prinsippene om en områdesatsning.  
 
2. Definering av innholdet i områdesatsningen 

2.2 Satsningen omfatter hele kommunedel 7  
 

Grunnlaget for satsningen er basert på kommunestyrets ønske om å løfte et område preget av lavere 
levekår. Levekår kan best måles ved hjelp av ulike indikatorer som sier noe om befolkningens 
forutsetninger og livssituasjon.  

 
Drammen kommune har innhentet datasett fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om sentrale aspekter ved 
befolkningens levekår. Disse gir grunnlag for å vurdere ulike sider av utfordringsbildet knyttet til 
samfunnsutviklingen både for kommunen sett under ett, og på mer lokalt nivå. Levekårsindikatorene 
sier blant annet noe om demografi, økonomi, utdanningsnivå, helsetilstand, inkludering og 
boligsituasjonen. I den forbindelse er det viktig å peke på at ingen av disse indikatorene alene betyr at et 
område har levekårsutfordringer. Det er opphopningen av faktorer, sammen med forhold ved det 
fysiske miljøet, som for eksempel høy forurensningsbelastning, et ensidig boligtilbud og mangel på 
trygge og attraktive offentlige møteplasser som gjør dette området utsatt.  
 
Kommunestyret har gjennom vedtaket i forbindelse med behandlingen av Økonomiplan 2020-2023 og 
budsjettet for 2020, definert et geografisk område for en områdeplan.   
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Vedtaket avgrenser området slik: “Området på Strømsø, rammet inn av Telthusgata i vest, Krysset på 
Rundtom i Øst og Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i syd er på mange måter å anse som Drammens gamleby”. 
Dette området utgjør en veldig liten del av kommunedel 7. Området tar verken med seg Brandenga 
skole eller Marienlyst skole, som er viktige deler i områdets hverdagsliv. Området omfatter heller ikke 
tidligere Strømsø ungdomsskole, som er sentral i kommunens tjenesteutvikling og satsning på utvikling 
av Drammensmodellen i kommunedelen. 
 
Illustrasjon: Oversikt over levekårssoner i kommunedelen med området fra verbalvedtaket, Marienlyst og Brandenga 

 skoler samt Strømsø knutepunkt markert  
 
Tall fra bla. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at Drammen er blant storbyene med 
høyest antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. I Drammen vokser nesten hvert 
femte barn opp i en familie med lav inntekt. Flere kommunedeler i Drammen opplever en opphoping av 
levekårsproblematikk.  
 
Kommunedel 7 (Strømsø nord, Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen) omfatter et større 
geografisk område enn det som er omtalt i vedtaket. Det har om lag 10 600 innbyggere. I hele dette 
området er det en høy andel barn som bor med enslige foreldre, mange flyttinger som involverer barn 
fra 0 til 5 år, og en stor andel aleneboende og enehusholdninger.  
 
I et levekårsperspektiv er det viktig å jobbe med hele kommunedelen. Dette fordi tjenestene er rettet 
mot og basert på å se hele kommunedelen i sammenheng, men også fordi de fysiske aspektene som har 
innvirkning på levekår må sees i en større sammenheng.  
 
I denne kommunedelen registreres også en utfordrende trafikksituasjon med høy luftforurensning, især 
i området mellom Knutepunkt Strømsø og Brandengen skole som er utsatt for tung trafikk. Området 
preges også av mye utleieboliger, et mangfoldig og variert næringsliv- eller næringsaktiviteter. En 
nærmere beskrivelse av styrken og utfordringer i kommunedel 7 må utvikles i løpet av 2020. 
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Drammensmodellen legger opp til at alle aktører i kommunedelen skal samarbeide, utfylle hverandre og 
trekke i samme retning for å nå felles mål. Dette skal gjøres gjennom samarbeid, lokale tjenester og 
stedsutvikling. Dette skal foregå i såkalte knutepunkt og i samspill mellom knutepunktene og øvrige 
basistjenester i kommunedelen som skoler, barnehager, institusjoner, mm. Knutepunktene skal være en 
møteplass, arena for nærdemokrati og et sted med tilgang til tjenester lokalt i og for hver kommunedel. 
Samspill mellom kommunen, frivillighet, innbygger, næringslivet og andre offentlige tjenesteaktører står 
sentralt.  Hvert knutepunkt skal bygges ut fra stedets egenart og demografi. 

 
Kommunedel 7 har knutepunkt Strømsø lokalisert i deler av Gamle Strømsø skole.  
 
➢ Rådmannen anbefaler at den nye områdesatsningen omfatter hele kommunedel 7  
 

3. Hva skal satsningen hete? 
 

Tidligere Drammen valgte «Fjell 2020» som en visjonær betegnelse som pekte på et langsiktig 
tidsperspektiv. Så langt er begrepet «ny områdesatsning 2020» og «områdesatsning Drammens 
gamleby» blitt brukt.  
 
Rådmannen legger til grunn at «ny områdesatsning» kun er en arbeidsbetegnelse. En kortfattet 
gjennomgang av historien viser at Drammen by består av to ladesteder, Strømsø og Bragernes. Ingen av 
disse også i mer overførte betydningen av begrepet gamleby/den gamle, opprinnelige byen, passer helt 
på Strømsø. Bebyggelsen i kommunedel 7 har et sammensatt preg.  
 
Kort historikk: Bybrannen på Strømsø i 1870 hadde et langt mindre omfang enn brannen på Bragernes i 
1866 og gjør at denne delen av byen fremstår med mange historiske spor, og de fleste byggeepoker og 
utviklingstrinn fra 1700-tallet og fremover fra kjøpmannsgårdene i trebyen (Bangegården, 
Cappelengården, Lærumgården og Børneasylet) til stasjonen og Latinskolen fra 1870 er representerte i 
området. Det er denne tydelige tilstedeværelsen av bebyggelse fra disse periodene som gjør at man 
kanskje kan være fristet til å kalle dette området Drammens gamleby. Men dersom man sammenligner 
det med andre områder i andre byer med denne betegnelsen, som eksempelvis Fredrikstad eller 
Stavanger, har også den eldre bebyggelsen på Strømsø et mye større tidsspenn og fremstår i større grad 
som en del av et sammensatt miljø enn i disse områdene. Strømsø består også av nye historiske lag, som 
boligkompleksene fra 2000-tallet og den nye knutepunktutviklingen langs og rundt Drammen stasjon. 
De nye veibroene, Strømsøbrua og motorveibrua har også satt sitt preg på området.  
 
I Oslo brukes gamlebyen om det området som omfatter det opprinnelige Oslo. Her har bebyggelsen 
også som på Strømsø et sammensatt preg, men er altså det geografiske området der den opprinnelige 
byen lå. Drammen by består av to ladesteder, Strømsø og Bragernes, så heller ikke denne, mer overførte 
betydningen av begrepet gamleby/den gamle, opprinnelige byen, passer helt på Strømsø.  
 
Selv om området fysisk er delt opp i delområder av jernbanelinjen og de høyt trafikkerte gatene 
(Bjørnstjerne Bjørnsonsgate/Kreftingsgate og Telthusgata), er det som omtalt over, viktig at 
kommunedelen sees under ett. Da kan man bruke kartleggingsfasen til å identifisere mer konkret hvilke 
problemstillinger som angår hele kommunedelen og hvilke som kanskje er mer typiske for de ulike 
områdene.  
 
Det foreslås derfor at satsningen gis navnet Strømsø 2030.  
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➢ Rådmannen anbefaler at den nye områdesatsning fra 2021 gis navnet Strømsø 2030. 
 
4. Skisse til strategier 
 
For å kunne inngå en intensjonsavtale mellom staten og Drammen kommune er det nødvendig å starte 
prosessen for samhandling med staten frem mot sommeren/høsten 2020.  
 
Grunnlaget for prosessen ligger delvis i gjennomføring av tiltakene beskrevet og finansiert av midlene 
som er/blir innvilget i 2020 (se sak 0023/20).  I perioden frem til avtalen er inngått vil det legges vekt på 
aktiviteter omtalt nedenfor. 
 

4.1 Ressursmobilisering og kunnskapsutvikling 
 

Formannskapet har i sak 23/20 vedtatt å søke Kommunaldepartementet om midler til å utvikle metoder 
og verktøykasse for innbyggerinvolvering. Innspillene og utkomme av denne involveringen vil brukes i 
utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet for å inngå en intensjonsavtale med 
departementet.  
 
Ressursmobilisering handler om å ta i bruk de ressursene som finnes i samfunnet. Erfaringen fra Fjell 
2020 tilsier at god måloppnåelse avhenger av god politisk forankring. I tillegg er det helt sentralt at 
befolkningen har fått medvirket i å peke ut utfordringsbildet, fått være med på utformingen av tiltakene 
for å utbedre det som anses som et problem, og om de er satt i stand til å delta mer i sitt eget liv og 
samfunn. 
 
Ressursmobilisering gjennom innbyggerinvolvering og brukermedvirkning, gir god forankring og øker 
deltakelsen. Kommunen bør gjennomføre og teste ut medvirkningsaktiviteter i perioden frem til høsten 
2020. Situasjonen med covid-19 gjør det mer aktuelt å prøve ut digital medvirkning. For å favne flest 
mulig vil det i større grads settes søkelys på flere og mer spissede tiltak, heller enn å bruke ett tiltak som 
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skal favne alle. Innbyggere, sosiale entreprenører, foreninger, ildsjeler, bedrifter, administrasjon og 
folkevalgte i kommunen bør dele viten, ressurser og kompetanse. Målet er å bedre 
beslutningsgrunnlaget ved at de som blir berørt av satsningen får mulighet til å påvirke utformingen. 
  
Områdesatsingen må gjøres kjent blant innbyggerne. Erfaringsvis kan kommunale beslutningsprosesser 
oppleves uoversiktlige og langvarige, men gjennom dialog med innbyggere oppstår ideer og muligheter 
som kan berike innretningen av satsningen underveis i arbeidet. I tillegg til å teste ut konkrete tiltak før 
en eventuell  permanent etablering, vil det kunne skapes eierskap, engasjement og oppmerksomhet 
rundt områdesatsingen. Nytenkning, kreativitet og lek skal åpne for diskusjoner, vise muligheter, 
utfordre holdninger og skape initiativ.  Det er ønskelig at innbyggere raskt ser igjen enkelte innspill og 
tiltak underveis.   
 
Som en del av arbeidet kan vi også teste ut ulike metoder for involvering som vil kunne brukes i 
opplæringsprogram på innbyggerinvolvering. Drammen kommune vil se til gode eksempler fra andre, 
samt bruke egne erfaringer. Erfaringer fra dette arbeidet vil gi nyttig kunnskap i videre opplæring og 
implementering av arbeidsform i kommuneorganisasjonen. 
 
En av satsningene i den nye kommunen er lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår 
nærutvalg i alle de ti kommunedelene. Nærutvalget i kommunedel Strømsø bør være sentrale i arbeidet 
med denne delen av områdesatsingen.  

 

 
4.2 Strategier og mål 
 

Etter erfaringene fra satsingen Fjell 2020 kan det konkluderes med at de tre strategiene; 
områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering gitt i prosjektets mandat, var sentrale verktøy. 
Strategiene gir den helhetlige inngangen som trengs i en områdesatsing og bidrar positivt til det 
tverrfaglig og tverretatlig arbeidet.  
 
Det er viktig med en god målformulering for arbeidet. Målene må være å oppnå bestemte resultater og 
effekter gjennom definering av tydelige og målbare mål, og en tydelig modell for hvordan tiltak, delmål 
og hovedmål henger sammen. Måleindikatorene kommunen utvikler i forbindelse med nye prosjekter 
bør være objektive, relevante og gi identifiserbare data. Med det utgangspunktet, siktes det på å 
gjennomføre nullpunktsmålinger for å sikre sammenligningsgrunnlag fra før tiltak igangsettes. 
 
➢ Rådmannen kommer tilbake med en egen politisk i sak om både målformuleringer og strategi for 

medvirkning og ressursmobilisering.  
 

4.3 Elementer i fremtidig kunnskapsgrunnlag 
 
For å kunne gå nærmere i detalj på hvordan områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering 
skal utformes, må det sikres at et relevant kunnskapsgrunnlag foreligger i forkant. Nedenfor presenteres 
en kort skisse på eksempler på hva som er nødvendig å innhente av kunnskap i løpet av perioden frem 
til høsten 2020.  

• Møteplasser (fysisk uteområder) 

• Innsikt om hvordan det oppleves å bo der 

• Klima og folkehelseaspekter skal belyses   

• Forhold relatert til oppvekst og utdanning 
 
Forutsatt at kommunen går inn i FutureBuilt 2.0 bør det også gjøres en vurdering av om deler av 
satsningen Strømsø2030, eller tilgrensende prosjekter i kommunedel 7 bør være FutureBuilt-prosjekter. 
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Rådmannen vil legge grunnlaget for en slik vurdering i egen politisk sak, slik at dette kan vurderes senest 
når FutureBuilt 2.0 starter opp i 2021.  
 
➢ Rådmannen kommer tilbake med en egen politisk sak vedrørende kunnskapsgrunnlaget og en 

vurdering av om deler av satsningen Strømsø 2030 bør være FutureBuilt-prosjekter.  
 
 
5. Tidsperspektiv 
 
Arbeidet med en slik områdesatsning krever tid. Det er viktig med en langsiktig, helhetlig, tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid mellom departementene og Drammen kommune om utviklingsarbeidet i det 
området som vi har valgt. Samtidig må arbeidet innrettes slikt at innbyggere ser løpende resultater.  
 
➢ Rådmannen anbefaler å velge et 10 års perspektiv 
 

Grunnlag for saken 

• Områdeplan for Drammens Gamleby, sak 0047/19 Økonomiplan 2020-2021 og budsjett 2020 i 
kommunestyret den 10. desember 2019.  

• Områdesatsing i Drammen, sak 02/20 i Formannskapet behandlet den 21. januar 2020. 
 

Økonomiske konsekvenser 

Per dagsdato er det ukjent størrelse på midlene som vil utløses fra statlighold gjennom prosjektet. 
Dermed kan det ikke anslås størrelsen på egen andel. Dette er en del av en pågående prosess. 
 

Barn og unges interesser 

Ivaretatt. 
 

Miljøkonsekvenser 

Miljø er et sentralt element i Områdesatsing 2021. Miljøhensyn er ivaretatt gjennom tiltakene som er 
beskrevet og som rettes mot blant annet, etablering av flere grønne lunger i området og sikrere 
trafikkforhold og utearealer.  
 

Folkehelse 

Områdesatsing 2021 har som hovedmål å øke nærmiljøkvalitetene i området som er valgt. I tråd med 
folkehelseloven siktes det til å påvirke faktorer som er viktige for folkehelse og som bidra til utjevning av 
sosiale helseforskjeller og økt livskvalitet.   
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Rådmannens vurdering og konklusjon 

Rådmannen anbefaler å fastsette rammen for Områdeplan for Drammens Gamleby i sak 047/19 ved at: 
 

a. Verktøyene som brukes i utviklingsarbeidet bygger på prinsippene om en områdesatsning 
slik det er beskrevet i saken, og ikke en område(regulerings)plan 

b. Områdesatsningen omfatter hele kommunedel 7 
c. Rådmannen kommer tilbake med en egen politisk i sak om både målformuleringer og 

strategi for medvirkning og ressursmobilisering. 
d. Rådmannen kommer tilbake med en egen politisk vedr kunnskapsgrunnlaget og en 

vurdering av om deler av satsningen Strømsø 2030 bør være FutureBuilt-prosjekter.  
e. Satsningen har et 10 års perspektiv 

 
Satsningen gis navnet Strømsø 2030 for å reflektere intensjonen om en helhetlig innsats for å styrke 
kommunedelens fysiske og sosiale attraktivitet og bærekraft. 
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