
Kommuneplanens arealdel 2022-
2034 – senterstruktur og siling av 

innspill til ny boligområder



Agenda

• Innledning kommuneplanens arealdel 
og senterstruktur, 10 min Anne-Marie Vikla

• Diskusjon i plenum – senterstruktur, 20 min 
• Hvilke innspill har dere til foreslått senterstruktur?

• Innledning kriterier for arealbruk, vurdering av 
arealinnspill og boligarealreserver, Anne-Marie Vikla

• Pause, 10 min 

• Diskusjon i grupper - kriterier for arealbruk, 40 min 
• Finnes det tilfeller hvor det er aktuelt å se bort fra de 

sentrale føringene i samfunnsdelen?
• Finnes det andre kriterier som skal ligge til grunn for 

arealbruk?

• Oppsummering i plenum, 10min

• Avklaring videre prosess og avslutning, 10 min 



Kommuneplan og senterstruktur





Hva skal til for å nå målene?
• Norges grønneste kommune

• Bygge sentrumsnært og unngå å 
bygge ned grønne områder og 
matjord

• Grønn mobilitet 

• Betydelig boligarealreserve

• Sikre kommuneøkonomi – prioritere

• Ta stilling til prinsipper
• Senterstruktur
• Kriterier for siling av boligarealinnspill 





2. Krokstadelva og Stenseth

1. Mjøndalen, Åsen og Steinberg

3. Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden

4 Rødskog og Gulskogen

7. Grønland, Marinlyst, Brandengen og Tangen

5. Konnerud og Skoger Vest

6. Danvik, Austad og Fjell

8. Bragernes og Øren

9. Skoger. Åskollen og Nesbygda

10. Svelvik sentrum, Ebbestad



For å nå målene er det nødvendig å definere 
senterstruktur!

• Kommuneplanens samfunnsdel sier at 
kommunen skal bygges som flerkjernet 
kommune.

• Styre utviklingen og sikre kommunens 
økonomi – prioritere hvor kommunen skal 
satse i planperioden

• Fortette rundt sentrumsområder

• Unngå nedbygging av matjord, 
grønnstruktur og viktig biologisk mangfold



Rådmannens forslag til senterstruktur ut fra 
føringer i samfunnsdelen



Diskusjon – senterstruktur i Drammen kommune



Hvilke innspill har dere til foreslått senterstruktur?



Kriterier for arealbruk, boligreserve og innspill til 
kommuneplanens arealdel



Hva skal til for å nå målene ?

• Norges grønneste kommune

• Bygge sentrumsnært og unngå å 
bygge ned grønne områder og 
matjord

• Grønn mobilitet 

• Betydelig boligarealreserve

• Sikre kommuneøkonomi – prioritere 



Forslag til senterstruktur



Boligarealreserve
• Boligarealreserve på ca. 18.000 boliger i tidligere > 

gjeldende kommuneplaner

• ca. 13 000 boliger ligger i fortettingsområder

• ca. 5 000 boliger ligger i boligområder utenfor 
sentrumsområdene

• Forventet årlig vekst på 0,5% (SSBs 
befolkningsfremskrivning)

• I 12- årsperioden (planperioden) kommer det da ca

7 700 nye innbyggere = ca. 3 600 boliger (300-400 nye   
boliger i året)

• Kommunen har en reguleringsreserve (dvs. byggeklare 
tomter) for over 4 000 boliger

• 5X større boligreserve enn nødvendig



Når fylles boligarealreserven opp



Tidligere Nedre 
Eiker –
utfordringer med 
manglende 
utslippstillatelser 
for avløp 

Åssiden og 
høydedragene 
manglende 
reservevann og 
utfordrende å skape 
nok trykk  der det er 
betydelige 
høydeforskjell

Tidligere 
Svelvik 
utfordringer 
med begrenset 
utslippsreserv
er for avløp og 
manglende 
reservevann

Vann og avløp



Begrenset 
kapasitet på 
adkomst

Begrenset 
kapasitet på 
adkomst

Samferdsel



Sosial infrastruktur, skole, barnehage, helse



Hensyn til vern og fareområder

• Fareområder, ras, skred flom, 
høystpent olig.

• Matjord

• Naturmangfold

• Grønnstruktur



Innspill til kommuneplanens arealdel

• 87 innspill til ny arealbruk til 
kommuneplanen

• 66 av disse er rene boligarealinnspill – 57 
av boligarealinnspillene anser rådmannen 
å være i strid med kriterier i 
kommuneplanens samfunnsdel

• 11 er innspill til næring 

• 2 er innspill til offentlig privat 
tjenesteyting 

• 2 er innspill knyttet til spredt LNF

• 6 innspill er til annet formål (fritidsbebyggelse, 
småbåthavn, GS-vei, LNF)

• Alle innspill finnes i egen innsynsløsning: 
IsyGISGeoInnsyn

https://geoinnsyn.no/?application=drammen&project=Kpa_Innspill&zoom=12&lat=6626009.01&lon=555028.80


Diskusjon Kriterier for arealbruk



Hva skal til for å nå målene

• Norges grønneste kommune

• Bygge sentrumsnært og unngå å 
bygge ned grønne områder og 
matjord

• Grønn mobilitet 

• Betydelig boligarealreserve

• Sikre kommuneøkonomi – prioritere



Oppgaver

•Finnes det tilfeller hvor det 
er aktuelt å se bort fra de 
sentrale føringene i 
samfunnsdelen?
•Finnes det andre kriterier 
som skal ligge til grunn for 
arealbruk?



Plenumsdiskusjon



Videre prosess og fremdrift





Spørsmål?


