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Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Arbeidsverksted formannskap 

16.02.21 

 

Politikkområde; Klima og miljøvennlig utvikling 

 

Delmål – «Slik vil vi ha det» 
 

Strategier – «Slik gjør vi det» 
 

 
Drammen skal redusere 
klimagassutslippene 
 

 Nullutslipp transport – både kollektiv, privat og 
varetransport - hydrogen/ elektrifisering / biogass 

 Klimabudsjett – oversikt over direkte og indirekte 
utslipp. Kommunen som en samfunnsaktør. 
Prosjekter sammen med næringslivet. Kommunen 
koordinerer de ulike aktørene. Dele kunnskap og 
erfaringer 

 Nullutslipp i kommunale nybygg – både i 
byggeprosessen og i ferdig bygg.  

 Kommunen bruker planmyndigheten brukes ifht 
samferdsel og sin rolle som innkjøper 

 
Drammen skal styrke evnen til å tåle 
klimaendringer  
 

 Utnytte ledningsnettet og fordrøye tilførsel av 
overflatevann (samle overflatevann) Blågrønn faktor 
som premiss i arealplanleggingen.  

 Åpne bekkeløp og utnytte de bynære 
grøntområdene som «fordrøyingsbasseng» 

 (Bruke planmyndigheten/arealdelen) – sikre 
rasutsatte områder – sikre elvebreddene. Kvikkleire 

 Beredskap og varsling. Håndtere hendelser 

 
Drammen skal være en 
foregangskommune på sirkulær 
økonomi 
 

 Formidle kunnskap til innbyggere – matsvinn 
forbrukervaner osv. 

 Bruke kommunens rolle overfor andre aktører. 
Koordinere, iverksette, stille krav til næringsliv, 
innbyggere 

 Gjenbruke kommunale verdier (innbo, utstyr osv) 
Legge til rette for gjenbruksstasjoner / reparasjon 
tilknyttet knutepunktene. Kartlegge innkjøp ifht 
gjenbruk 

 Legge til rette for et forsøkslaboratorium på sirkulær 
økonomi. Prosjekt sammen med næringslivet. 
Smartby. Leiligheter på gamle sykehuset. 

  Bruke planmyndigheten – sette miljøkrav 

 Urbane hager, områder. Forgrønne byen. Dyrke i 
byen (fasader og grøntarealer) Bikuber. 
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Drammen skal ivareta og legge til 
rette for naturmangfold, ren luft og 
rene vassdrag 
 

 Bevare bynære myrer 

 Smart City – ref. Strømsø lysskulptur. Tilgjengelig-
gjøre data overfor innbyggerne. 

 Fortsette rensing av Drammenselva 

 Redusere lysforurensningen. 

 Smart veibelysning 

 Barnehagebondegård (bynært) / skolehager. 
Opplæring og endrede holdninger. Kunnskap. 

 

 

Politikkområde; Omstillingsdyktig næringsliv 

 

Delmål – «Slik vil vi ha det» 
 

Strategier – «Slik gjør vi det» 
 

 
Drammen skaper rom for et 
mangfoldig næringsliv for 
innbyggere med ulik 
kompetanse og 
utdanningsnivå  
 

 

 Drammen skal utarbeide en mangfoldig arealstrategi for 
ulike næringsvirksomheter  

 Skal etablere muligheter for arealintensive virksomheter 

 Drammen identifiserer nye arealer for næring og industri 

 Drammen sikrer kvalifisert arbeidskraft fra læringer til 
master.  

 Drammen utnytter og markedsfører sin sentrale 
lokalisering i Norge.  

 Drammen stimulerer utdanningsinstitusjonene for å 
bredde ut utdanningstilbudet og entreprenørskap. 

 Drammen hjelper Næringslivet til etablering og utvikling.  

 Drammen bygger attraktive næringsklynger ved 
samarbeid med USN, Sykehus / helseklynge.  

 Drammen satser på kulturnæringene.  

 Drammen satser på å bli en konferanseby. 

 
Drammen spiller aktivt på lag 
med andre og blir opplevd 
som en «ja – kommune» 
 

  

 Drammen viser velvilje  

 Drammen kjennetegnes av velvilje og serviceinnstilling 
og velkommenhet.  

 Drammen kommune skal være tydelig, forutsigbar, 
gjenkjennbar og beslutningsdyktig overfor næringslivet.  

 Kommunal saksbehandling skal preges av kompetanse, 
kontinuitet og være preget av jevn fremdrift og fullført 
saksbehandling.  

 Politisk forutsigbarhet som følger vedtatte planer.  

 Drammen kommune skal kjennetegnes av god 
samhandling mellom administrasjon og politikk.  

 
Drammen kommune er 
nytenkende, imøtekommende 
og tilpasningsdyktig i møte 
med næringslivet 

 Det skal etableres nye plattformer for dialog mellom 
kommune og næringsliv tilpasset digitalisering og nye 
trender.   

 Drammen kommune skal tilstrebe å være i forkant og 
tilpasse seg teknologisk utvikling.   
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  Kommune brukere digitale verktøy ved 
søknadsbehandling og dialog.  

 Kommunens skal bygge kultur for nytenkning, 
digitalisering og tilpasningsdyktig.  

 Drammen tør å satse på enkelte og nye bransjer og 
klynger. Spesielt Helse.   

 Drammen skal fokus på utvikling av havna som 
næringsaktør. 
 

 
Drammen skal ha et grønt, 
bærekraftig og innovativt 
næringsliv 
 

 

 Drammen skal stimulere til et grønt, bærekraftig og 
innovativt næringsliv 

 Drammen etterspør tjenester med krav til lave 
klimaavtrykk.  

 Vi imøtekommer og heier fram bedrifter med 
bærekraftige løsninger  

 Drammen kommune skal være et godt eksempel og 
være foregangsvirksomhet i det grønne skiftet.  

 Drammen gir Rådgivning, og bygger dialog med 
næringslivet. 

  Drammen bygger kompetanse, innovasjon og grønt 
skifte via egne virksomheter og eide bedrifter. Eks. 
Lindum.  

 

Politikkområde; Attraktive byer og tettsteder 

 

Delmål – «Slik vil vi ha det» 
 

Strategier – «Slik gjør vi det» 
 

 
Drammen skal være næringslivets 
førstevalg  
 

 Definere hvilket næringsliv vi er ute etter.  
Har ikke arealene for å få tak i alle de store 
(plasskrevende) bedriftene.  

 Bruke den naturgitte plasseringen vi har i Drammen, og 
beliggenhet sentralt nært Oslo og andre byer. Kan som by 
lokke til oss arbeidsintensive bedrifter hit, tett på 
sentrum.  

 Ikke nødvendigvis de næringene som allerede er her som 
gir svaret på det.  

 Beliggenheten som handler om forflytning av mennesker. 
Det må vi utnytte at vi er hub for forflytning av 
mennesker (har 5 jernbanestasjoner) 

 Etablering av hotell ved jernbanestasjonen er smart. 
Konferansevirksomhet kan være vekstnæring. Kan 
konkurrere på våre kvaliteter ift sånne næringer. Det å 
være konferanseby, det er noe vi må ta tak i.  

 Styrkene vår er også at vi har mange bein å stå på når det 
gjelder næring. Utfordringa er at det ikke så mye areal til 
store plasskrevende næringer. Hvordan kan vi da i 
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Drammensregionen være gode sammen – utkonkurrere 
det som er på andre siden av Oslofjorden. 

 Turisme. Det er kort kommunikasjon fra flyplassen. Har 
mye mer å by på her.  

 Forutsigbarhet – at vi er politisk forutsigbare på hva som 
er rammene her. Hva er det man kommer til. Ønsker vi å 
være attraktive, så må vi være effektive med svar. Være 
enda flinkere i dag enn det vi er i dag, høyere på 
dagsorden å være i dialog og svare ut. Være 
næringsvennlig by. Ser løsninger og flinke til å følge opp 
med tilbakemeldinger, være litt frampå og 
løsningsorienterte. 

 Se på kulturen som næring, også en mulighet for 
vekstnæring.  

 Tiltak som man allerede er i gang med, flytte næring som 
er arealkrevende.  

 Det er en by, med attraktivitet ut over den enkelte 
bedrift. Oppleve byliv som en del av arbeidshverdagen. Er 
en etablert bykjerne. 

 Alle veier leder til Drammen. Det er kort vei inn til 
Drammen og bysentrum.  

 
Alle innbyggere skal oppleve å ha 
nærhet til naturen 
 

 Naturen er allerede rundt i kommunen.  

 Ikke alle steder som umiddelbart oppleves som like nært 
naturen. Tilrettelegging av utfrartsveier er viktig.  

 Det å se på grøntkorridorer gjennomg byen. Viktig også 
for biologisk mangfold.  

 Viktig å tenke på at nærhet til naturen skal være også 
tilgang til lavterskelnatur. At elva skal være tilgjengelig for 
alle, fine turmuligheter i nabolaget. Fokusere på 
lavterskel natur, i folkehelseperspektiv så er det viktig.  

 Parker, parsellhager, grøntkoridorer. Natur er mer enn 
bare skog og mark.  

 Godkjenning av utbygginger utover langs fjorden, sørge 
for at utbygginger ikke stenger igjen for tilgang til natur.  

 Viktig å stikke fingeren i jorda, at i verdensmålestokk så 
bor vi i en liten by. Har gode friluftsarealer osv. i byen. 
Det er ikke lange veien til gode friarealer. Det tar et 
øyeblikk å komme seg ut i marka uansett. Viktig å ikke 
bygge ned friarealene våre osv.  

 Det skal være stedes å ferde som er hyggelig og grønne.  

 Sette av områder med sammenhengende grøntområder.  

 
Drammen skal ha gode og trygge 
bomiljøer 
 

 Etter sammenslåingen, ulike perspektiver på hva som er 
sentrumsnært avhengig av hvor i kommunen man bor. 
Kan leve miljøvennlig også langt unna bysentrum med 
mange togstasjoner i kommunen, f.eks Steinberg.  

 Det å tenke at barnefamiliene vil flytte rundt Bragernes 
torg ikke så realistisk, her er det for dyrt å bygge for 
barnefamilier. Neste sirkel utenfor det, Gullskogen, 
sentrale Åssiden – kanskje også akse rundt Mjøndalen 
sentrum. Dette kan være barnefamilieområder hvis man 
bygger riktig.  



5 
 

 Det er mulig å bygge leiligheter, kombinasjon rekkehus. 
Hva gjør at man kan bo som barnefamilie så sentralt? Kan 
være fellesarealer, f.eks bakgård. Hobbyverksteder og 
andre hobbytilbud osv kan også være deleløsninger.  

 Det er mange som flytter ut av Oslo til Asker og Bærum, 
og det kan vi tilby i Drammen. Relativt sentralt.  

 Ønsker en kommuneplan der det bygges innenfra og ut 
(sentrum først). Forrige kommuneplan, kanskje ikke så 
stramme.  

 Har områder veldig sentralt i Drammen som er attraktive 
– sentrumboliger – f.eks Gulskogen. F.eks nær til 
jernbanestasjon. Vi må også ha mulighetene for 
eneboliger med hage.  

 Det er behov for å sammenstille begrepene, og ordene vi 
bruker.  

 Det skal tilrettelegges for et mangfold av boliger i 
Drammen.  

 Det bør være muligheter for å bygge ut for et mangfold 
innenfor samme kompleks. I samme kvartal.  

 Forskjellige boligformer – legge til rette for det. Tenke 
utenfor tradisjonelle boksen med leiligheter, rekkehus og 
eneboliger.  

 Byutvikling er som ringer i vannet, begynner i sentrum. 
Må ha et mangesidig tilbud, må også se på 
byggeprosjekter som det på Knive-Lolland. Ellers 
fraskriver vi oss muligheten til mange nye innbyggere.  

 Du får ikke folk til å bo veldig sentralt i en etableringsfase. 
Det er rett og slett for dyrt. Vil man ha mangfold, så 
trenger man å ha litt differanser i pris.  

 Sammensatte bygningsmassen som er interessant. Man 
må tilby et alternativ som er realistisk når det gjelder 
prisnivået.  

 
Det skal være et levende kultur- 
og aktivitetstilbud i hele 
Drammen 
 

  Kulturaktiviteter kan ikke drives bare på kommunal 
støtte. MÅ være frivillighet og folk som bidrar til å skape 
aktivitet. 

 Må legge til rette for møteplasser og de fysiske stedene 
der man skal møtes.   

  Ikke ha alle tilbud ut i hele kommunen. Det å få noen 
strategier på hva som er grunntilbud der man bor, også er 
det noen ting som bare skal være i sentrum.  

 Noen intuisjoner som Berger og Portåsen blir senter i seg 
selv, selv om det ikke er så mange som bor der.  

 

 

 


