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Politikerne i Drammen har vedtatt arealregnskap som en del av vår klimastrategi. Hvordan er prosessen
rundt dette nå? Og vil det foretas noen vurderinger med arealregnskap nå i forbindelse med ny
arealplan for Drammen kommune?
Svar
Klimastrategi 1.0, vedtatt i kommunestyret (13.12.21), angir følgende innsatsområder:
1.
2.
3.
4.

Areal- og transportplanlegging
Bygg, infrastruktur og energibruk
Forbruk og tjenester
Klimaledelse

For innsatsområde 1. «Areal og transportplanlegging» er en av strategiene å benytte kommuneplanen
aktivt for å sikre klimavennlig arealbruk. Et virkemiddel for å oppnå dette er å utarbeide arealregnskap
for kommunen for å synliggjøre arealenes verdi og potensiale. Det vises til side 6 og side 7 i vedtatt
klimastrategi 1.0.
I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel utarbeides et arealregnskap som utreder og
vurderer følgende temaer: arealreserver i gjeldende arealdel for bolig og næring og innspill til ny
arealbruk sett i forhold til senter- og tettstedsstruktur, samt infrastrukturtilknytning/-dekning, områdeog stedskvaliteter, egenskaper og ulike potensialer (kultur og natur). (jf. planprogram for
kommuneplanens arealdel 2022-2034, fastsatt 13.12.2021).
Arbeidet gjennomføres første halvår 2022.
Det er følgende vurderingskriterier som kartlegges for utbyggingsområder i gjeldende kommuneplan og
innspill til nye områder i dette arbeidet:
- Arealformål: grønnstruktur eller LNF
- Dyrka/dyrkbar mark
- Innenfor sentrumsplanen
- Gangavstand til bussholdeplass
- Gangavstand til sentrumsfunksjoner
- Fareområder
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Under marin grense
Hensynssoner
Båndleggingssoner
Kulturminner/kulturmiljø innenfor området
Innenfor 100m-beltet mot sjø
Skolekrets barneskole
Nærhet til rekreasjonsområder (park/lekeareal ell.)
Avstand til sammenhengende grøntareal/marka
(kun for innspill til nye områder): bryter innspillet opp sammenhengende grøntareal
Naturtyper berørt (kun OM, ikke kartlagt hvilke eventuelt)
Tilfredsstillende situasjon drikke-/slukkevann
Tilfredsstillende avløpssituasjon
Tilfredsstillende biladkomst
Tilfredsstillende gang- og sykkeladkomst
Andre viktige forhold
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