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INNLEDNING

Denne rapporten består av fire delutredninger knyttet til prosjektet arbeidsplasslokalisering i
Drammen. I den første delutredningen er den geografiske fordelingen av ulike
bransjekategorier i Drammen kommune kartlagt. De enkelte bransjekategoriene er
klassifisert med utgangspunkt i NACE-standarden og ABC-metodikken. Resultatet av
kartleggingen er presentert i egne kart og tabeller. I den andre delutredningen er det
utarbeidet ATP-kart/tilgjengelighetskart for den foreliggende handels- og senterstrukturen i
kommunen. Tilgjengelighetskartene viser rekkevidden for gående, syklende,
kollektivtransport og bil til samtlige nærsentre og kjøpesentre i Drammen. I tillegg er det
utarbeidet statistikk som beskriver dekningsgraden til de kartlagte handels- og
servicelokalitetene. I den tredje delutredningen er resultatene fra den første delutredningen
sammenstilt med ABC-profilen til Drammen kommune. Sammenstillingen er fremstilt som et
syntesekart. Syntesekartet er benyttet som utgangspunkt for å diskutere fordelingen av ulike
arbeidsplasser opp mot rådende lokaliseringsprinsipper for areal og transport. Videre er
Drammens næringsstruktur diskutert opp mot andre sammenlignbare byer i Norge. I den
fjerde delutredningen er det sett på muligheten for lokalisering av ny næringsvirksomhet på
Konnerud, da spesielt kontorbedrifter. Rådende lokaliseringsteori og en overordnet analyse
vil bli presentert og diskutert.
Kartene i rapporten er i utgangspunktet ment for utskrift i A3-format, og de kan derfor fremstå
som litt små i rapporten.
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DELUTREDNING 1 – GEOGRAFISK FORDELING AV
ARBEIDSPLASSER1 I DRAMMEN

For å kunne kartlegge den geografiske fordelingen av arbeidsplasser 1 i Drammen sortert
etter bransje, er det nødvendig å klassifisere virksomhetene i bedriftsregisteret inn i ulike
bransjekategorier. Siden resultatet fra kartleggingen skal anvendes til en videre diskusjon av
bedriftenes lokalisering i henhold til lokaliseringsprinsipper for areal- og transport og
bedriftenes lokaliseringspreferanser, er kategoriseringen foretatt med utgangspunkt i ABCmetodikken.

2.1

Datagrunnlag

Den geografiske fordelingen av arbeidsplassene i Drammen kommune er basert på et
stedfestet bedriftsregister fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Bedriftsregisteret inneholder antall
ansatte på 15 – 74 år som har utført arbeid av minst én times varighet i referanseuken i 3
kvartal 2013, eller som var midlertidig fraværende fra arbeidsplassen. Registeret skiller ikke
på heltids- og deltidsansatte. Registreringer i 3. kvartal antas å gi det korrekte bildet av
sysselsettingen, da dette er en periode uten sommervikarer og lignende midlertidige ansatte.
Stedfestingen av virksomhetene er utført av SSB, gjennom en automatisk rutine basert på
den enkelte virksomhets oppgitte besøksadresse (oppmøtested for arbeidstakere).
Stedfestingen er ofte noe mangelfull, men erfaringsmessig plasseres ca. 90 % av alle
bedrifter i en kommune på rett sted. De resterende bedrifter er lokalisert til den grunnkrets de
tilhører. Deretter er bedriften flyttet til gateadressen oppgitt i bedriftsregisteret. Dersom
adresseinformasjon mangler, er bedriften plassert i midtpunktet til grunnkretsen. Bedrifter
som av ulike årsaker ikke eksisterer i bedriftsregisteret er ikke inkludert i kartleggingen.
Det tas forbehold om feil i datagrunnlaget. I forhold til formålet med kartleggingen er
feilmarginene godt innenfor akseptable krav. I en utredning som dette må det tas høyde for
de feil og mangler som ligger i offentlig statistikk.

2.2

Metode for inndeling i bransjekategorier

Inndelingen av bedriftene i bransjekategorier er utført med utgangspunkt ABC-metodikken og
NACE standarden 2. NACE er et standardisert system for koding av næringstype for foretak
og bedrifter i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene og i SSBs bedrifts- og
foretaksregister. Det vil si at samtlige bedrifter i bedriftsdatabasen er tilknyttet en NACE-kode
som indikerer hvilken virksomhetstype bedriften operer innenfor. ABC-metoden er et
planleggingsverktøy for å lokalisere virksomheter slik at de får dekket sine transportbehov på
en samfunnsmessig mest gunstig måte. Dette innebærer at det tas hensyn til både
virksomhetens transportbehov, og nasjonale målsetninger om å redusere ulempene av
transport i byer og tettsteder. En virksomhets transportbehov kjennetegnes ved
1

I resten av notatet vil begrepet arbeidstakere bil benyttet istedenfor arbeidsplasser, da bedriftsregisteret ikke skiller mellom
deltids- og heltidsansatte. Det må derfor tas høyde for at antall arbeidstakere som presenteres i rapportens analyser ikke
nødvendigvis er ensbetydende med fulltidsansatte som reiser til/fra jobb på samtlige ordinære arbeidsdager.
2
Norsk standard for næringsgruppering bygger på EUs tilsvarende standard (NACE Rev.2) som er regulert i en egen
rådsforordning. Standarden er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. Hovedformålet er å gi regler og
retningslinjer for næringsklassifisering og entydige definisjoner av statistiske enheter.
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transportskapende egenskaper ved ansatte, besøkende og gods. I utgangspunktet bør
virksomheter med høy besøksintensitet lokaliseres nær kollektivknutepunkt, mens
virksomheter med lav arbeidsplass- og besøksintensitet kan lokaliseres i mindre sentrale
områder, men gjerne i tilknytning til kollektivtrasene. En optimal lokalisering bestemmes ut
fra virksomheters mobilitetsprofil (virksomheters generering av transport) og områders
tilgjengelighetsprofil (tilgjengelighet med ulike transportmidler). For en mer detaljert
gjennomgang av ABC-metoden, henvises det til rapporten «Kartlegging av dagens
virksomheter i Buskerudbyen», utarbeidet i 2012 for Buskerudbysamarbeidet.
I dette prosjektet er det anvendt 11 ulike bransjekategorier (Tabell 1). Den geografiske
fordelingen av arbeidsplassene for 9 av bransjekategoriene i Drammen kommune er fremstilt
i egne kart (se Figur 1 til Figur 8). De resterende bransjekategoriene er ikke egnet for
fremstilling på kart, og er kun presentert i tabellform (Tabell 2). De samme
bransjekategoriene er anvendt som statistisk grunnlag for sammenligning med resten av
Drammensregionen og sammenlignbare byer i deloppgave 3.
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Tabell 1 Inndeling i bransjekategori og tilhørende lokaliseringsanbefaling

Bransjekategori

Offentlige og private
kontorvirksomheter

Handel, kultur og daglig
service

Undervisning, helse og
omsorg
Arealkrevende, iht.
fylkesplan for handel og
senterstruktur
Plasskrevende, iht.
fylkesplan for handel og
senterstruktur
Logistikk

Industri og verksted

Engros og transport

Bygg og anlegg
Primærnæring
3

Uplassert (bedrifter
uten fast oppmøtested)

Virksomhetstyper
Offentlig administrasjon og forvaltning; juridisk og
regnskapsmessig tjenesteyting; energiselskaper;
eiendomsutvikling, -forvaltning og -megling;
hovedkontorer og administrasjonsenheter;
forlagsvirksomhet; medievirksomhet; tjenester
tilknyttet IKT, bank- og forsikringsvirksomhet;
administrativ rådgivning; arkitektvirksomhet og
teknisk konsulentvirksomhet; annen faglig,
vitenskapelig og teknisk virksomhet;
arbeidstakerorganisasjoner m.fl.
Detaljhandel med dagligvare, klær, sko, sportsutstyr,
bøker, apotekvarer, blomster, elektronikk o.l.,
unntatt handel med arealkrevende varer;
detaljhandel med drivstoff til motorvogner,
postkontor og bankvirksomhet; hotell-, restaurant-,
café- og serveringsvirksomhet; kantiner drevet som
selvstendig virksomhet; kino, teater, museum og
annen kulturell virksomhet; treningssenter;
badeanlegg; frisør m.fl.
Grunn-, ungdoms-, og videregående skoler;
høgskoler; privatskoler; sykehustjenester; lege- og
tannlegetjenester; fysioterapi, kiropraktor,
akupunktør o.l.; barnehager; SFO; andre
sosialtjenester m.fl.
Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater;
detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner;
butikkhandel med møbler og hvitevarer; Fretex, m.fl.
Handel med biler, lette motorvogner og motorsykler;
handel med tømmer, trelast, byggevarer og
sanitærutstyr; butikkhandel med bredt utvalg av
jernvarer; fargevarer og andre byggevarer m.fl.
Godstransport med jernbane, på vei og med båt;
lagring; drift av gods- og transportsentraler;
spedisjon; postterminal; andre post- og budtjenester
m.fl.
Bryggerivirksomhet; bilverksted;
produksjon/reparasjon av metallkonstruksjoner,
kjemikalier, gummiprodukter, klær, elektrisk utstyr,
maskiner o.l.; trykking og tjenester tilknyttet trykking
m.fl.
Engros-/agenturhandel med maskiner,
husholdningsvarer, næringsmidler, jernvarer, møbler,
klær, IKT-utstyr, elektronikkutstyr og
telekommunikasjonsutstyr m.m.
Anleggsvirksomhet; elektrisk installasjonsarbeid;
spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet; VVSarbeid, snekkerarbeid; oppføring av bygninger m.fl.
Arbeidsplasser knyttet til jordbruk, skogbruk,
bergverksdrift og ressursutvinning
Utleie av arbeidskraft/vikarbyrå;
hjemmehjelpstjenester; passasjertransport med
jernbane, buss og drosje; vakttjenester;
rengjøringsvirksomhet; kjøreskole m.fl.

Lokaliserings
-anbefaling

Kartref.

A-områder

Figur 1

A- og B-områder

Figur 2

A- og B-områder

Figur 3

B- og C-områder

Figur 4

Fortrinnsvis Cområde (alt Bområde)

Figur 5

C-områder

Figur 6

C-områder

Figur 7

C-områder

Figur 8

Uplassert

Tabell 2

D-områder

Tabell 2

Uplassert

Tabell 2

3

Uplassert utgjør i vesentlig grad arbeidstakere i ulike hjemmehjelpstjenester. Hjelpe-/sykepleiere med fast arbeidssted på boog servicesentre/sykehjem havner er også plassert i denne bransjekategorien, da bedriftsdatabasen ikke skiller på arbeidstaker
hjemmehjelpstjenester og hjelpe-/sykepleiere ved ikke på ansatte bo- og servicesentre/sykehjem. Det kan derfor antas at
andelen arbeidstakere innenfor bransjekategorien undervisning, helse og omsorg er noe lav ift. virkeligheten.
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Kartlegging av bransjekategorier

Figur 1 Geografisk fordeling av offentlige og private kontorvirksomheter

Figur 2 Geografisk fordeling av virksomheter knyttet til handel, kultur og daglig service
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Figur 3 Geografisk fordeling av virksomheter knyttet til undervisning, helse og omsorg

Figur 4 Geografisk fordeling av virksomheter knyttet til arealkrevende handel
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Figur 5 Geografisk fordeling av virksomheter knyttet til plasskrevende handel

Figur 6 Geografisk fordeling av virksomheter knyttet til logistikk
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Figur 7 Geografisk fordeling av virksomheter knyttet til industri og verksted

Figur 8 Geografisk fordeling av virksomheter knyttet til engros og transport
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Syntesekart

Det er fremstilt to syntesekart som viser den geografiske fordelingen av de ulike
bransjekategoriene i sammenheng. I Figur 9 er bransjekategorier med en mobilitetsprofil 4
som faller innenfor A, A-B og B-kategorien illustrert. Det vil si bedrifter med relativt høy
arbeidsplass- og besøksintensitet, samt relativt lite godstransport. I Figur 10 fremstilles
bransjekategoriene med en mobilitetsprofil som faller innenfor B-C og C-kategorien. Det vil si
bedrifter med relativt lav arbeidsplass- og besøksintensitet, og mye godstransport.

2.4.1

Virksomheter med A, A-B og B mobilitetsprofil

Figur 9 Syntesekart som viser geografisk fordeling av de kartlagte bransjekategoriene med A, A-B og B som
mobilitetsprofil.

4

En virksomhets mobilitetsprofil beskriver virksomhetens generering av transport, og kjennetegnes
ved transportskapende egenskaper ved ansatte, besøkende og gods. De viktigste faktorene er
arbeidsplassintensitet, besøksintensitet, bilavhengighet, geografisk rekkevidde og omfang av
godstransport.
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Virksomheter med B-C og C mobilitetsprofil

Figur 10 Syntesekart som viser geografisk fordeling av de kartlagte bransjekategoriene med B-C og C som
mobilitetsprofil.

Tabell 2 Antall og andel arbeidstakere i Drammen kommune - fordelt på bransjekategorier

Bransjekategorier
Offentlige og private kontorvirksomheter
Handel, kultur og daglig service
Undervisning, helse og omsorg
Arealkrevende, iht. fylkesplan for handel og
senterstruktur
Plasskrevende, iht. fylkesplan for handel og
senterstruktur
Logistikk
Industri og verksted
Engros og transport
Bygg og anlegg
Primærnæring
Bedrifter uten fast oppmøtested (uplassert)

Drammen kommune

Antall
arbeidstakere
7929
5090
6912

Andel
arbeidstakere
22 %
14 %
19 %

456

1%

782

2%

1371
2630
2216
2442
408
5610

4%
7%
6%
7%
1%
16 %
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3

DELUTREDNING 2 – ATP-KART FOR
FORELIGGENDE SENTERSTRUKTUR I DRAMMEN

3.1

Beregningsgrunnlag

Rekkeviddekartene er utarbeidet ved bruk av ATP-modellen. Beregningsgrunnlaget er
foreliggende nettverksmodeller (gangnettverk, sykkelnettverk, kollektivnettverk og bilnettverk)
etablert i forbindelse med tidligere prosjekter for Buskerudbysamarbeidet. Beregningen av
rekkevidde tar ikke hensyn til forsinkelser som kan oppstå med de ulike transportmidlene
(f.eks. kø, omkjøringer o.l.), og kan således kun tolkes som ideell reisetid.
Rekkevidden for gående er basert på et gangnettverk hvor hastigheten/reisetiden på
lenkene i nettverket er satt til 5 km/t, uavhengig av helningsgrad. Det vil si at man går ca 400
m på 5 min og ca 800 m på 10 min.
Rekkevidden for syklende er beregnet med utgangspunkt i et sykkelnettverk som tar hensyn
til helningsgraden i terrenget. Høyeste hastighet for sykkel er satt til 35 km/t, mens laveste
hastighet er satt til 5 km/t. Rekkeviddeberegningene for sykkel baseres på gjennomsnittlig
reisetid i begge retninger på den enkelte lenke i sykkelnettverket.
Rekkevidden for kollektivtransport er basert på de bussruter som har minst én avgang i
timen. Beregningene er gjort for kollektivtilbud i morgenrush.
På hver holdeplass er det kodet hvilke ruter som benytter holdeplassen og antall
busspasseringer pr time. Det tas ikke hensyn til eventuelle «skjevheter» i frekvensen (ulike
tidsrom mellom antall passeringer).
Ventetiden på en holdeplass er satt til halvparten av frekvensen. På en holdeplass med to
avganger pr time (30 min frekvens) blir dermed ventetiden 15 min.
Bilnettverket som er lagt til grunn i rekkeviddeberegningene er etablert med basis i
datasettet Elveg (2012). Beregningene i bilnettverket er basert på at bilene i gjennomsnitt
kjører med en hastighet på 90 % av skiltet hastighet.
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Rekkeviddekart for lokale handels- og servicelokaliteter i
Drammen

Figur 11 viser rekkevidden til fots og med sykkel til lokale handels- og servicelokaliteter i
Drammen. Kartet sier ikke noe om hvilke handels- og servicetilbud som finnes ved de
kartlagte lokalitetene. Både kjøpesentre med regionalt nedslagsfelt, mindre bydelssentre og
Drammen sentrum er inkludert i rekkeviddeanalysen, da det antas at også regionale
handels- og servicelokaliteter fungerer som lokalsentre i sitt nærmiljø. Avstandsintervallene
som er benyttet for beregning av rekkevidden for gående og syklende er 5 min og 10 min.

Figur 11 Rekkeviddekart for gående og syklende – lokale handels og servicelokaliteter i Drammen

Rekkeviddekartet (Figur 12) er videre benyttet som grunnlag for en analyse av
tilgjengelighetsprofilen til de lokale handels- og servicelokalitetene i Drammen. Det er
beregnet antall bosatte i gang-/sykkelavstand (5 min og 10 min) til samtlige lokaliteter. I Figur
12 fremstilles hvor stor andel av befolkningen i Drammen kommune som har tilgang til lokale
handels – og servicelokaliteter innenfor avstandsintervallene 5 min til fots, 10 min til fots, 5
min med sykkel og 10 min med sykkel.
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Tilgjengelighetsprofil (gange og sykkel) til lokale handels- og
servicelokaliteter i Drammen

100 %

Andel av befolkningen i Drammen kommune

16

5%

90 %
31 %

80 %

50 %

70 %
76 %

60 %
50 %

95 %

40 %
69 %

30 %

50 %

20 %
24 %

10 %
0%

5 min til fots

10 min til fots

5 min med sykkel

10 min med sykkel

Grå kolonnedel: Befolkningsandel uten tilgjengelighet; Farget kolonnedel: Befolkningsandel med tilgjengelighet

Figur 12 Andel bosatte i Drammen kommune med tilgang til lokale handels- og servicelokaliteter innenfor hhv. 5
og 10 min gang-/sykkelvei.

Figur 13 viser tilgjengelighetsprofilen for de enkelte lokale handels- og servicelokalitetene i
Drammen. Det er viktig å påpeke at antall personer innenfor rekkevidden til de ulike handelsog servicelokalitetene er overlappende. Det vil si at samme person kan ha tilgang til flere
lokaliteter samtidig. Derfor er summen av antall bosatte også høyere enn det reelle
befolkningstallet

Antall bosatte i gang-/sykkelavstand (5 og 10 min) til lokale handels- og
servicelokaliteter i Drammen
Antall bosatte innenfor avstandsintervallet

18000

5 min til fots
16091

16000

10 min til fots

15246
14360

5 min med sykkel

13517

14000
12024

12000

11870

11583

11235

10 min med sykkel

10337

10000
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7032
5763

2585
1674
1044

1593

3691

3604

3349
1252
492

2507

2463
1565

700

6080
5701

5236

4822

4000
2000

9031

8872
7628

1791
1503

1297

3329
2000

5102
4617
31303014
1491
904

1899
970

0

Figur 13 Antall bosatte i Drammen kommune med tilgang til de enkelte lokale handels- og servicelokalitetene
innenfor hhv. 5 og 10 min gang-/sykkelvei.
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Antall arbeidstakere innenfor handels- og servicenæring i
de kartlagte handels- og servicelokalitetene

Figur 14 viser antall arbeidstakere ved de kartlagte handels- og servicelokalitetene i
Drammen kommune (se Figur 11). Illustrasjonen viser at andelen arbeidstakere innenfor
varegruppen dagligvare er høyest for bydelssentrene utenfor sentrum: Unntaket er Maxisenteret, hvor ca 50 % av de sysselsatte jobber innenfor dagligvarebransjen. Åskollen
bydelssenter har et smalere utvalg av handel- og servicetjenester sett i forhold til tilsvarende
bydelssentre i Drammen. På Fjellsenteret er det pr. d.d. ingen handels- og servicetilbud.
Gulskogen senter har den største andelen arbeidstakere innenfor varegruppen utvalgsvare,
hvor i underkant av ca 50 % av de sysselsatte på senteret jobber innenfor denne
varegruppen. I Drammen sentrum og Strømsø sentrum jobber nesten 50 % av
arbeidstakerne innenfor handel og service i virksomheter knyttet til restaurant- og
cafévirksomhet.

Figur 14 Antall arbeidstakere innenfor handel og service i de kartlagte handels- og servicelokalitetene
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Rekkeviddekart for regionale handels- og servicelokaliteter i
Drammen

Figur 15 illustrerer rekkevidden med bil og kollektiv til Gulskogen senter, mens Figur 16 viser
rekkevidden til Drammen sentrum. Avstandsintervallene som er benyttet for beregning av
rekkevidden er 5 min med kollektivtransport, 10 min med kollektivtransport, 20 min med
kollektivtransport, 30 min med kollektivtransport og 10 minutter med biltransport.

Figur 15 Rekkeviddekart for kollektiv- og biltransport, Gulskogen senter
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Figur 16 Rekkeviddekart for kollektiv- og biltransport, Drammen sentrum

Rekkeviddekartene (Figur 15 og Figur 16) er videre benyttet som grunnlag for en analyse av
tilgjengelighetsprofilen til de regionale handels- og servicelokalitetene i Drammen. Det er
beregnet antall bosatte innenfor hhv. 5, 10, 20 og 30 minutters reise med kollektivtransport,
og antall bosatte innenfor 10 minutters reise med bil. I Figur 17 fremstilles hvor stor andel av
befolkningen i Drammen som har tilgang Gulskogen senter og Drammen sentrum innenfor
de ulike avstandsintervallene og transportmidlene.
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Andel av befolkningen i Drammen kommune

Tilgjengelighetsprofil (kollektiv- og biltransport) til regionale handels- og
servicelokaliteter i Drammen
100 %
90 %
80 %

5 min - kollektiv

89 %

87 %

10 min - kollektiv

94 %

20 min - kollektiv

70 %

30 min - kollektiv

60 %

10 min - bil

54 %

50 %

43 %

40 %
30 %

23 %

20 %
10 %
0%

14 %
1%

3%
Gulskogen senter

7%
Drammen sentrum

Figur 17 Andel bosatte i Drammen kommune med tilgang til regionale handels- og servicelokaliteter innenfor hhv.
5, 10, 20 og 30 min reise med kollektivtransport og 10 min med bil.

Drammen kommune

Asplan Viak AS

Arbeidsplasslokalisering i Drammen

4

21

DELUTREDNING 3 – LOKALISERINGSPRINSIPPER

I avsnitt 4.1 er den geografiske fordelingen av de ulike bransjekategoriene diskutert opp mot
anbefalte lokaliseringsprinsipper for samordnet areal- og transportplanlegging. Her er det tatt
utgangspunkt i kartleggingen av de ulike bransjekategoriene fra deloppgave 1, samt en
kartlegging av ABC-lokaliteter utført i forbindelse med prosjektet kartlegging av dagens
virksomheter i Buskerudbyen (2012). Videre er det i avsnitt 4.2 gjort en vurdering av
Drammens næringsstruktur sett i forhold til øvrige kommuner i Drammensregionen og andre
sammenlignbare byer.

4.1

Sammenligning av bransjekategorienes geografiske
fordeling og ABC-lokaliteter i Drammen kommune

Ved bestemmelse av ABC-profil for Drammen kommune er følgende kriterier lagt til grunn 5:
A-område (svært god tilgjengelighet for gående, syklende, kollektivreisende)
B-område (middels god tilgjengelighet for gående, syklende, kollektivreisende, god med bil)
C-område (god tilgjengelighet med bil, nærhet til regional hovedvei med god standard)
D-område (god tilgjengelighet med bil, lav tilgjengelighet med andre transportformer, uten
nærhet til regionalt hovedvegnett)
ABC-kartene kan blant annet benyttes til
•

•
•
•
•

Identifisere områder med behov for bedre kollektiv- og/eller sykkeltilgjengelighet,
blant annet sett i forhold til antall arbeidsplasser (endre områders
tilgjengelighetsprofil)
Å sette krav til hvor nye virksomheter kan og ikke kan lokaliseres, basert på
virksomhetens lokaliseringsprofil (samt flytting av eksisterende)
Avgrense hvor det kan åpnes for nye utbyggingsområder (både bolig og næring)
Utgangspunkt for å motivere virksomheter med «feil lokalisering» til å flytte til mer
egnet lokalisering dersom de har økonomi til dette
Grunnlag for utarbeidelse og samordning av parkeringsnormer på regionalt nivå

5

I hovedsak er ABC-kategoriseringen basert på data fra prosjektet kartlegging av dagens virksomheter i
Buskerudbyen, utført i 2012. Det er gjort noen mindre endringer av tilgjengelighetsprofilen for enkelte
næringsarealer ifm lokalsentre. Bl.a. er arealene ved nærsentret på Konnerud endret fra C-område til B-område. I
tillegg er C-områder med mer enn 1 km avstand til regionale hovedveier endret til D-område.
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Figur 18 Syntesekart for virksomheter med A/A-B/B mobilitetsprofil og næringsarealer med ABCtilgjengelighetsprofil

Kort oppsummering
•
•
•
•

Hovedtyngden av A- og B-virksomhetene er konsentrert på 4-5 lokaliseringer
(Åssiden, Bragernes, Grønland, Strømsø og Gulskogen).
De største A- og B-virksomhetene ligger hovedsakelig på rett sted ift
tilgjengelighet/ABC-prinsippet.
Det er vesentlig færre arbeidsplasser på Strømsø enn Bragernes og Grønland.
Strømsø er et A-område med særlig god regional tilknytning.
Brakerøya er et B-område med lav utnyttelse. 6

6

Brakerøya er kategorisert som et B-område på grunn av manglende tilgjengelighet for gående og
syklende. Området har en god kollektivdekning.

Drammen kommune

Asplan Viak AS

Arbeidsplasslokalisering i Drammen

23

Figur 19 Syntesekart for virksomheter med B-C/C mobilitetsprofil og næringsarealer med ABCtilgjengelighetsprofil

Kort oppsummering
•
•
•
•

B-C og C-virksomhetene er stort sett spredt utover hele byområdet.
En del mindre B-C og C-virksomheter i A-områder på Bragernes og Strømsø.
Mindre konsentrasjoner av B-C og C-virksomheter på Åssiden, Gulskogen
industriområde, Bangeløkka og Kobbervikdalen/Eikhaugen.
En del B-C og C-virksomheter på B-områder ved Gulskogen.
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Drammens næringsstruktur i forhold til Drammensregionen6
og sammenlignbare byer

4.2

I Figur 20 er Drammen kommunes næringsstruktur sammenlignet med de øvrige
kommunene i Drammensregionen 7. I Drammen kommune er ca 60 % av alle
arbeidsplassene i kommunen knyttet til A-, A-B- og B-virksomheter. I resten av
Drammensregionen er andelen ca 40 %. Videre er ca 20 % av arbeidsplassene i Drammen
kommune innenfor B-C- og C-virksomheter. I Drammensregionen utgjør arbeidsplassene i BC- og C-virksomheter ca 30 %. Virksomheter uten fast oppmøtested utgjør ca 20 % i
Drammen og ca 30 % i Drammensregionen.

Andel arbeidstakere fordelt på bransjekategorier
Drammen kommune i forhold til Drammensregionen (Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker)
30 %

25 %

25 %
22 %

20 %

19 %
19 %
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14 %
12 %

10 %
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10 %
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5%

7%

4%
1% 2%

0%
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Offentlig/
privat
kontorvirks.
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kultur og
daglig service

2%

2% 2%

Undervisning, Arealkrevende Plasskrevende
helse og
varer
varer
omsorg

1%

1%
Logistikk

Industri

Engros og
transport

Bygg og
anlegg

Primærnæring

Uplassert

Figur 20 Sammenligning av næringsstrukturen i Drammen kommune og Drammensregionen - andel
arbeidsplasser fordelt på kartlagte bransjekategorier (grå søyler er bransjekategorier som ikke er fremstilt på kart)

7

Drammensregionen består i dette prosjektet av Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommune. Drammen kommune
er utelatt for å få frem likheter og forskjeller mellom regionen og kommunen.
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I Figur 21 er næringsstrukturen i Drammen kommune sett i forhold til sammenlignbare
kommuner/byer. Siden det ikke er mulig å finne en tilsvarende by som har de samme
geografiske og demografiske karakteristikkene som Drammen, er utvalget av
sammenlignbare byer basert på én eller flere egenskaper som det antas har en eller flere
likheter med Drammen. Egenskaper som har blitt vektlagt i utvalget av sammenlignbare byer
er befolkningsstørrelse, geografisk beliggenhet ift Oslo og næringslivsstruktur. Det vil si at de
sammenlignbare byene også har egenskaper som skiller dem fra Drammen.
I Tabell 3 er like og ulike egenskaper mellom Drammen kommune og de sammenlignbare
kommuner/byer fremstilt.

Tabell 3 Like og ulike egenskaper ved kommuner/byer sammenlignet med Drammen

Kommune/by
Trondheim
kommune

Haugesund
kommune

Skedsmo
kommune
(Lillestrøm)

Fredrikstad
kommune
Skien
kommune

Drammen kommune

Karakteristikk
Kunnskapsby med
lange tradisjoner
innenfor forskning,
undervisning og
utdanning
Handelsby med
kunnskapsintensiv
industri (skips/offshorenæring)
Handelsby med
teknologi og
forskningsnæring
(Kjeller).

Handels- og
industriby. Største
by i sin region
Handels- og
industriby. Største
by i sin region

Like egenskaper
• handels- og
servicesentrum
i regionen

Ulike egenskaper
• Befolkningsstørrelse
• Geografisk
beliggenhet ift Oslo

•

handels- og
servicesentrum
i regionen

•
•

Befolkningsstørrelse
Geografisk
beliggenhet ift Oslo

•

Geografisk
beliggenhet ift
Oslo
handels- og
servicesentrum
i regionen
Befolkningsstør
relse

•

Befolkningsstørrelse

•

Geografisk
beliggenhet ift Oslo

Befolkningsstør
relse

•

Geografisk
beliggenhet ift Oslo

•
•
•
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Innenfor offentlig og privat kontorvirksomhet er andelen arbeidsplasser i Drammen vesentlig
større enn i Haugesund og Fredrikstad. I Skien og Skedsmo er andelen noe lavere enn i
Drammen. Trondheim har litt flere offentlige og private arbeidsplasser enn Drammen. Når det
gjelder handel, kultur og daglig service er det kun Fredrikstad og til dels Skien som skiller
seg noe ut mellom de kommunene som er sammenlignet. For undervisning, helse og omsorg
er andelen arbeidsplasser ganske lik mellom Drammen og Trondheim, mens Skedsmo har
en vesentlig mindre andel. Dette kan antageligvis forklares ut fra at Skedsmo ikke har et
storsykehus lokalisert i kommunen. Både Fredrikstad og Skien har fylkessykehuset lokalisert
i sin kommune, noe som antageligvis er årsaken til at andelen arbeidsplasser er noe større
her. Buskerud sentralsykehus er også lokalisert i Drammen, men her er antall arbeidsplasser
en del lavere enn i Fredrikstad. Sykehuset i Skien har omtrent like mange arbeidsplasser
som sykehuset i Drammen, men i Skien er antall sysselsatte noe lavere, og derfor gir
sykehuset et større utslag. For arealkrevende varer er det ingen vesentlige forskjeller mellom
kommunene. Innenfor plasskrevende varer og logistikk er det kun Trondheim som skiller seg
ut med en mindre andel arbeidsplasser i forhold til de andre kommunene. Andelen
arbeidsplasser innenfor industri og verksted er vesentlig høyere i Haugesund og Fredrikstad i
forhold til de andre kommunene. Drammen og Trondheim har omtrent like stor andel
industrirelaterte arbeidsplasser. For annen arealkrevende forretning er andelen i Drammen
og Skedsmo noe høyere i forhold til de andre kommunene. Det samme er tilfelle for engros
og transport, hvor spesielt Skedsmo har en vesentlig større andel arbeidsplasser. Innenfor
bransjekategoriene bygg og anlegg, primærnæring og uplasserte bedrifter er det ingen
vesentlig mellom samtlige kommuner.
Andel arbeidstakere fordelt på bransjekategorier
Drammen kommune i forhold til andre byer (Trondheim, Haugesund, Lillestrøm, Fredrikstad og Skien)
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Figur 21 Sammenligning av næringsstrukturen i Drammen kommune, Trondheim kommune, Haugesund
kommune, Skedsmo kommune, Fredrikstad kommune og Skien kommune.
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5

DELUTREDNING 4 – NÆRINGSVIRKSOMHET PÅ
KONNERUD

5.1

Lokaliseringsteori for kunnskapsintensiv forretningsmessig
tjenesteyting (KIFT) og servicenæringene

En stadig større andel av befolkningen jobber innenfor privat og offentlig tjenesteyting, og
sett under ett har veksten i tjenestesektoren vært sterkest i byer og tettsteder av en viss
størrelse (NOU 2004: 19). Dette skyldes ikke minst at administrative funksjoner,
kulturinstitusjoner, utdannings- og forskningsaktiviteter, og ulike typer forretningsmessig
tjenesteyting har hatt en tendens til å lokalisere seg sentralt. Kunnskapsintensiv
forretningsmessig tjenesteyting (KIFT) består i hovedsak av kontorbedrifter som selger
informasjon og kunnskap til andre virksomheter. KIFT-virksomheter kan deles i tre kategorier
(aksjonsprogrammet.no 2012):
•
•
•

Profesjonelle tjenester og utviklingsbistand (herunder bl.a. juridiske tjenester,
regnskap, revisjon, div. konsulent- og rådgivningstjenester)
Tekniske tjenester og utviklingsbistand (herunder bl.a. arkitektvirksomhet,
rådgivende ingeniører, byggeteknisk og annen teknisk konsulentvirksomhet,
annonse- og reklamevirksomhet)
Operative tjenester og utviklingsbistand (utleie og formidling av arbeidskraft,
kontorservice, renhold m.m.)

I følge Eirik Vatne 8 (2005) foretrekker KIFT-bedrifter å lokalisere seg sentralt i storbyene.
Dette forklares ut fra at byen kan tilby en fysisk nærhet til attraktive relasjonspartnere, og
elektronisk kommunikasjon synes ikke å være fullverdig erstatning for sosiale og kulturelle
møtesteder. Videre hevder Vatne at en viktig lokaliseringspreferanse for KIFT-virksomheter
er at det eksisterer en minste kritisk masse av andre aktører (forskningsmiljøer, forvaltning,
andre selskaper m.m.) og uformelle og formelle nettverk for informasjonsutveksling og
kunnskapsutvikling (såkalt «local buzz»). Isaksen m.fl. (2008) trekker også frem tilgang til et
stort fagmiljø med aktører som kan utfylle hverandres aktivitet og kompetanse som en viktig
lokaliseringsfaktor for KIFT-virksomhetene. Dette medfører derfor at KIFT-virksomheter har
en tendens til å «klumpe seg sammen» (agglomerere) (Onsager m. fl. 2010). Som oftest
oppstår samlokaliseringene i nærhet til regionale knutepunkt, noe som fører til reduserte
transportkostnader for besøkende og ansatte. De ulemper som er beskrevet ved
agglomerasjon og samlokalisering har blitt knyttet til sterkt økte kostnader (personell,
tomter/lokaler, kø, miljøproblemer) for bedrifter og samfunn når tetthet og størrelse har
passert et visst nivå.
I lokaliseringsteorien for servicenæringene vektlegges det andre lokaliseringspreferanser i
forhold til KIFT-virksomhetene. For servicenæringene vektlegges økonomiske terskler og
8

Eirik Vatne er professor ved Norges Handelshøyskole med lokaliseringsteori og urban geografi som
spesialiseringsfelt.
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rekkevidde for å forklare tjenestebedrifters lokalisering og servicenæringens regionale
fordeling (Onsager m. fl. 2010). Teorien bygger på at servicenæringen er rasjonelle aktører;
dvs. at kunder velger nærmeste sted for å dekke behov, og tjenesteprodusenter velger beste
lokalisering etter markedsgrunnlaget. Dette fører til utvikling av sentralsteder (dvs. byer og
tettsteder) med ulike størrelser og funksjoner. Etter teorien får man et finmasket nett av
tjenestenæringer med en desentralisert lokalisering for å dekke daglige behov (f.eks.
dagligvarebutikker, frisører, apotek m.m.) og en mer konsentrert lokalisering og et mer
grovmasket nett for sjeldnere brukte tjenester.
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Syntesekart over dagens virksomheter på Konnerud

I Figur 22 illustreres den geografiske fordelingen av dagens virksomheter på Konnerud. Som
figuren viser er de fleste arbeidstakerne på Konnerud i hovedsak knyttet til bransjekategorien
undervisning, helse og omsorg. Denne kategorien utgjør ca 35 % av alle arbeidstakerne på
Konnerud (se Tabell 4). Lokaliseringen av denne bransjekategorien er relativt spredt ut over
hele Konnerud. Dette kan forklares med at barnehager, skoler o.l. ofte er lokalisert i mindre
boligområder. Lokaliseringsbetingelsene for personrettet tjenesteyting er vanligvis avhengig
av nærhet til kundene, og i denne sektoren er det derfor større sammenheng mellom aktivitet
og bosetting (NOU 2004: 19). Når det gjelder bransjekategorien handel, kultur og daglig
service, utgjør denne ca 10 % av alle arbeidstakerne på Konnerud. Denne bransjekategorien
er i hovedsak lokalisert ved Konnerudsenteret. Lokaliseringsbetingelsene for denne
bransjekategorien er i følge lokaliseringsteorien for servicenæringene knyttet til sentralsteder
i byer og tettsteder. Området rundt Konnerudsenteret kan i denne sammenheng anses som
et sentralsted for Konnerud. Av de kontorvirksomheter som er lokalisert på Konnerud i dag,
er gjennomsnittlig antall arbeidstakere pr bedrift 1-2 personer, noe som antyder at dette i
hovedsak er kontortjenester knyttet til enkeltmannsforetak/hjemmebedrifter registrert på
arbeidstakerens bostedsadresse. Videre er ca 26 % av alle arbeidstakerne på Konnerud
innenfor bransjekategorien uplassert. Dette kan i hovedsak forklares ut fra at arbeidstakere
ved bo- og servicesentre/sykehjem er plassert i denne kategorien (se fotnote 2 på side 7).
Det kan derfor antas at andelen arbeidstakere innenfor bransjekategorien undervisning,
helse og omsorg i realiteten er en del større enn 35 %. Bransjekategoriene offentlig/privat
kontorvirksomhet, engros og transport, industri og verksted 9, logistikk, bygg og anlegg og
primærnæring utgjør en meget liten del av dagens arbeidstakere på Konnerud (Tabell 4).

9

Sørvangen næringspark, som er en bedrift for yrkeshemmede, utgjør en vesentlig andel av
arbeidstakerne innenfor bransjekategorien industri og verksted.
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Figur 22 Syntesekart som viser geografisk fordeling av de kartlagte bransjekategoriene med A til C som
mobilitetsprofil på Konnerud.

Tabell 4 Antall og andel arbeidstakere på Konnerud - fordelt på bransjekategorier

Bransjekategorier
Offentlige og private kontorvirksomheter
Handel, kultur og daglig service
Undervisning, helse og omsorg
Arealkrevende, iht. fylkesplan for handel og
senterstruktur
Plasskrevende, iht. fylkesplan for handel og
senterstruktur
Logistikk
Industri og verksted
Engros og transport
Bygg og anlegg
Primærnæring
Bedrifter uten fast oppmøtested (uplassert)

Drammen kommune

Antall
arbeidstakere
86
137
476
0
0
11
104
73
89
5
341

Andel
arbeidstakere
7%
10 %
36 %
0%
0%
1%
8 %9
6%
7%
0%
26 %
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Rekkeviddekart og handelstilbud – Konnerudsenteret

Figur 23 illustrerer rekkevidden for gående og syklende til Konnerudsenteret. Sentrale deler
av Konnerud har god tilgjengelighet for gående til Konnerudsenteret, mens resten av bydelen
har god tilgjengelighet med sykkel.

Figur 23 Rekkeviddekart for gående og syklende – Konnerudsenteret
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Figur 24 illustrerer rekkevidden med bil og kollektivtransport til Konnerudsenteret. Kartet
viser at det er relativt god kollektivforbindelse med Drammen sentrum. Det er også god
biltilgjengelighet til Drammen sentrum. Dette betyr at det kan være attraktivt å reise med
kollektivtransport fra Konnerud til Drammen sentrum.
Den regionale kollektivdekningen er lav, og betinger overgang til/fra lokalbuss til regionalt
kollektivtilbud i Drammen sentrum (tog/regional buss). Således kan det være aktuelt å
benytte kollektivtransport fra Konnerud for arbeidsreiser ut av Drammensregionen, dersom
arbeidsplassen ligger nær et kollektivknutepunkt og parkeringsdekningen er lav.
Erfaringsmessig kan det samtidig antas at det er mindre aktuelt med arbeidsreiser den andre
veien (tog/buss til Drammen med overgang til lokalbuss til Konnerud), både grunnet
ulempene med å bytte fra høyverdig til et mindre attraktivt kollektivtilbud, og antatt generelt
god parkeringsdekning på Konnerud. Sammenligner man rekkeviddekartet for bil- og
kollektivtransport for Drammen sentrum (Figur 16) med rekkeviddekartet for Konnerud (Figur
24), ser vi at bil- og kollektivtilgjengeligheten for resten av Drammen kommune til/fra
Konnerudsenteret er vesentlig dårligere enn for Drammen sentrum. Hvis man sammenligner
rekkeviddekartet for bil- og kollektivtransport for Konnerud med rekkeviddekartet for
Gulskogen senter (Figur 15), ser vi at bil- og kollektivtilgjengeligheten til/fra Konnerud er
bedre enn for Gulskogen senter.

Figur 24 Rekkeviddekart for kollektiv- og biltransport - Konnerudsenteret
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Figur 25 viser antall arbeidstakere innenfor handel og service på Konnerudsenteret. Ca. 70
% av arbeidstakerne på senteret jobber innenfor dagligvarebransjen, mens ca 20 % jobber
innenfor varegruppene apotek og utvalgsvare. Legetjenester utgjør ca 5 %. Det er også
åpnet et treningssenter på senteret, men dette var ikke registrert i bedriftsdatabasen.
Andelen arbeidstakere og hvilke varegrupper som er representert er tilnærmet lik som for
Ligosenteret og Vårveien (se Figur 14). Åskollen bydelssenter har et smalere tilbud. De mer
sentrumsnære bydelssentrene (Maxi-senteret, CC varehus, Gulskogen senter og Grønland)
har en langt mindre andel arbeidstakere innenfor dagligvare. Disse bydelssentrene har
derimot en større andel sysselsatte innenfor utvalgsvarer og restaurant-/cafévirksomhet.

Figur 25 Antall arbeidstakere innenfor handel og service på Konnerudsenteret
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Diskusjon - mulig etablering av KIFT-virksomheter og
styrking av handels- og servicetilbudet på Konnerudsentret

Med utgangspunkt i rådende lokaliseringsteorier og Konnerudsenterets tilgjengelighetsprofil
vurderes området ikke å oppfylle lokaliseringsbetingelsene som etterspørres ved etablering
av kontorbedrifter og andre KIFT-virksomheter av en viss størrelse.
For det første har større kontorbedrifter ofte behov for spesialisert kompetanse som krever et
regionalt arbeidsmarked. En eventuell etablering vil således kunne føre til økt
transportomfang inn og ut av bydelen, og som da hovedsakelig vil være bilbasert gitt lav
regional kollektivdekning. For det andre er geografisk nærhet til kunder og
samarbeidspartnere ansett som en viktig lokaliseringsbetingelse for kontorbedrifter/KIFTvirksomheter. En lokalisering på Konnerud vil derfor kunne føre til svekket konkurranseevne
ift tilsvarende bedrifter med mer sentral lokalisering, og dermed gi et redusert næringsliv på
sikt.
En mulig variant for å øke antall lokale kontorarbeidsplasser på Konnerud kan være
etablering av et kontorhotell på Konnerudsenteret. Et kontorhotell er et kontorlokale hvor
man som privatperson eller bedrift kan leie kontorplass i kortere eller lengre perioder. Dette
kan også være et godt alternativ for arbeidstakere som ønsker en kombinasjon av
stedsuavhengig arbeid og arbeid på en ordinær arbeidsplass. Et kontorhotell kan også bidra
til å redusere transportarbeidet ved at bosatte jobber lokalt i perioder. For mer informasjon
om kontorhotell og stedsuavhengig arbeid henvises det til nettsidene til Kompetansesenter
for stedsuavhengig arbeid (www.stedsuavhengig.no).
Når det gjelder handels- og servicetilbudet på Konnerudsenteret anses dette som like godt
eller bedre i forhold til andre bydelssentre i Drammen kommune. Andelen arbeidstakere
innenfor restaurant- og cafévirksomhet er likevel en del lavere sammenlignet med begge
bydelssentrene på Åssiden. Et bedre tilbud innenfor disse varegruppene ville muligens
bidratt til å styrke sentrets attraktivitet. Forslagsvis kunne et bydelstorg med ett eller flere
serveringssteder muligens gjort senteret til en mer attraktiv handels- og møteplass for
bydelens innbyggere.
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