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Forord
Nedre Eiker er i rask utvikling. Det bygges mange
nye boliger og vi opplever betydelig vekst i
folketallet i kommunen. Denne utviklingen stiller
oss overfor store utfordringer når det gjelder å
planlegge for framtida. Det er vanskelig å spå
hvordan framtida vil bli, men vi må ha visjonære
mål og strategier å arbeide etter. Vi kan ikke
overlate utviklingen til tilfeldighetenes spill.
Kommunen lanserer følgende visjon for
utviklingen fram mot år 2050:
Nedre Eiker –
nærhet til alt og muligheter for alle
Samfunnsdelen til kommuneplanen som vi nå
legger fram, skal bidra til at visjonen nås. Hva
legger vi så i ”nærhet til alt og muligheter for
alle”? Attraktivt sentrum, korte avstander, trygge
bo‐ og oppvekstmiljø, blågrønne kvaliteter, godt
tjenestetilbud og varierte arbeidsplasser er
viktige stikkord. Det er imidlertid vanskelig å
gjøre alt samtidig. For å snevre det inn har
kommunen pekt ut fem satsingsområder fram
mot 2026;




Folkehelse
Fortetting og stedsutvikling
Miljø og infrastruktur




Næringsliv og arbeidsplasser
Tjenester og produksjon

Folkehelse er utpekt som hovedsatsingsområde
og forebygging står her sentralt. Vi ønsker å legge
til rette for sunne levevaner og et sosialt og aktivt
liv for alle. For å klare dette er det viktig at vi
jobber sammen. Det som forebygger dårlig helse
og usunne livsforhold, kan være med på å gjøre
Nedre Eiker til en god og sunn kommune å leve i,
en trygg kommune å vokse opp i og en attraktiv
kommune å flytte til.
Samarbeid trekkes fram mot slutten av dette
dokumentet. Vi har korte fysiske avstander innad
i kommunen og et aktivt næringsliv og engasjerte
innbyggere og frivillige/ideelle organisasjoner.
Forholdene ligger godt til rette for at vi sammen
kan nå målene vi har satt oss!

Ordfører Nedre Eiker kommune
Mjøndalen 9. februar 2015
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1. 1. Hva er en kommuneplan?
Kommuneplanen er Nedre Eikers langsiktige,
overordna styringsdokument og består av to
deler, en samfunnsdel med tilhørende
handlingsdel og en arealdel. Her fastslås
viktige satsingsområder, mål og oppgaver for
kommunen fram mot 2026.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens
overordna styringsdokument. Her belyses
langsiktige utfordringer, samtidig som det
settes mål for kommunesamfunnet som
helhet og kommunen som organisasjon for de
neste 12 åra.

Kommuneplanens arealdel omfatter hele
kommunen og er et juridisk bindende kart
med tilhørende bestemmelser og
planbeskrivelse, hvor det gis rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak som kan
iverksettes og ikke. Forutsetninger og føringer
for arealdelen gis i samfunnsdelen.
Kommuneplanens handlingsdel viser hvordan
kommunen skal følge opp samfunns‐ og
arealdelen. Det er her vi finner de konkrete
tiltakene som må gjennomføres for å nå måla.
Handlingsdelen rulleres årlig og samkjøres
med kommunens økonomiplan.

Nedre Eikers kommuneplan
‐ kommunens overordna styringsdokument

Kommuneplanens
samfunnsdel

Kommuneplanens
arealdel

Mål fram mot 2026

Juridisk bindende kart
med bestemmelser

Kommuneplanens handlingsdel
Konkrete tiltak som gjennomføres for å nå måla i samfunns‐ og
arealdelen
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1.1 Kunnskapsgrunnlag og bakgrunnsinformasjon
1.1.1

Rammer og føringer for
planarbeidet

Nasjonale rammer og føringer
 Plan‐ og bygningsloven
 Sivilbeskyttelsesloven
 Naturmangfoldloven
 Folkehelsemeldingen
(St. Meld. 34 (2012‐2013))
 Nasjonale forventninger til regional og
nasjonal planlegging
 Statlig planretningslinje for klima‐ og
energiplanlegging i kommunene
 Rikspolitiske retningslinjer for sam‐
ordna areal‐ og transportplanlegging
 Rikspolitiske retningslinjer for barn og
planlegging

Med grunnlag i SSBs framskriving vil økinga
fram mot år 2026 være på ca. 3700 nye
innbyggere. Befolkningsøkinga fram mot 2050
er estimert til 10.000 nye innbyggere.
Befolkningsøkinga påvirker dimensjonering av
tjenestetilbud, boligbygging, etablering av
skoler, barnehager og sykehjem og
helsetilbud.
1.1.3 Faglige utredninger
I forbindelse med kommuneplanarbeidet er
det utarbeida 13 interne utredninger:














Regionale rammer og føringer
 Areal‐ og transportplan for
Buskerudbyen, 2013‐23
Kommunale rammer, føringer, og innspill
 Kommunal planstrategi 2012‐2015
 Planprogram for samla kommuneplan
2015‐2026, Samfunnsdel og arealdel
 Innspill til kommuneplanarbeidet
1.1.2 Premisser for planarbeidet
Et hovedpremiss for planarbeidet har vært
Statistisk sentralbyrås (SSB) befolknings‐
framskrivninger. Beregningene viser at Nedre
Eiker trolig vil få 8000 nye innbyggere innen
2040, med sterkest vekst tidlig i perioden.
Dette tilsvarer en årlig vekst på 1,12 %.
Befolkningssammensetninga viser en økning
innenfor alle aldersgrupper. Sterkest vekst vil
det være innenfor aldersgruppene 67‐79 år,
og 80 år og eldre, hvor antallet vil øke med
130‐140 %.1

Befolkningsutvikling
Folkehelse
Fortetting og byutvikling
Overordna arealbruk og miljø
Næringsliv og sysselsetting
Idrett, kultur og fritid
Klima og samfunnssikkerhet
Transport
Oppvekst
Helse og omsorg
Regionalt samarbeid
Kommunal infrastruktur og eiendom
Ressurser

Utredningene er ikke politisk vedtatte
dokumenter eller en del av kommuneplanen,
men belyser noen av utfordringene
kommunen står overfor. Utredningene i sin
helhet er tilgjengelige på kommunens
nettsider.
”5‐minuttersbyen”2 er en mulighetsstudie
utarbeida av eksterne konsulenter som ser
nærmere på byutvikling og befolkningsvekst i
Mjøndalen og Krokstadelva. Studien er
tilgjengelig på kommunens nettsider.
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1

Se intern utredning om Befolkningsutvikling på
kommunens nettsider for mer informasjon.

Mulighetsstudie utarbeida av alt.arkitektur,
Siv.ark Elin Børrud, Studio HP og Plan Urban på
vegne av Nedre Eiker kommune.
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2. Visjon 2050 og langsiktig utviklingsstrategi
2.1 I Nedre Eiker har vi følgende visjon

Nedre Eiker – nærhet til alt og
muligheter for alle
Nedre Eiker er et attraktivt sted å bo og vokse
opp. Korte avstander mellom store
sammenhengende tur‐ og grøntområder, blå
vannveier og et levende sentrum med
mangfoldig kulturtilbud og yrende liv
kjennetegner kommunen. Tjenestetilbudet er
godt og tilpassa innbyggernes behov og lokale
arbeidsplasser og et næringsliv i vekst gir
spennende jobb‐ og utviklingsmuligheter i
nærområdet.

Med visjonen ønsker vi å oppnå følgende:
 Mjøndalen og Krokstadelva er
kommunens naturlige sentrum og
kjennetegnes av et yrende liv.
 Nedre Eikers blågrønne kvaliteter bidrar til
trivsel og bedre helse for innbyggerne.
 Innbyggerne trives i trygge bo‐ og
oppvekstmiljø med korte avstander til det
meste.
 Lokale tjenestetilbud og varierte
arbeidsplasser reduserer avstandene og
øker attraktiviteten til Nedre Eiker.
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2.2 Langsiktig og overordna utviklingsstrategi
Kommunens organisasjon er redskapet som
anvendes for å utvikle lokalsamfunnet slik
kommunen ønsker. Strategien skal være
oppskriften på hvordan organisasjonen skal
utvikle seg og hvilket verdigrunnlag den skal
bygge sitt arbeid på.
2.2.1

Strategiens to virkeområder

INNAD
Kommuneorganisasjonens holdninger og
arbeidsmåter utvikles slik at det oppnås
samhandling og effektiv bruk av tilgjengelige
ressurser. Organisasjonen har følgende fem
roller:






Myndighetsutøver og forvalter av
fellesskapets verdier
Tjenesteyter og produsent
Tilrettelegger og samfunnsutvikler
Eiendomsforvalter
Arbeidsgiver

UTAD
Kommuneorganisasjonen innrettes slik at den
er i stand til å utvikle lokalsamfunnet i
henhold til utpekte satsingsområder.
Utviklingsarbeidet har to hovedfokus:




Nedre Eiker kommune vil styre utviklingen
av lokalsamfunnet også gjennom
samhandling og samarbeid med
innbyggere, næringsliv, ideell og frivillig
sektor.
Kommunen vil bidra til å gi idealisme og
dugnadsånd større handlingsrom for
derved å utløse større merverdi av den
samla ressursbruken.

2.2.2 Strategiske prinsipper
Det legges tre strategiske prinsipper til grunn
for hvordan Nedre Eiker kommune skal agere,
planlegge og virke både innad i organisasjonen
og utad mot samfunnet.
FØRE VAR
Nedre Eiker kommune håndterer usikkerhet
på alle beslutningsnivå, både for nye tiltak og i
eksisterende virksomheter.
Eksisterende og framtidige problemstillinger
identifiseres så tidlig som mulig.
Problemstillinger skal belyses og analyseres.
Ulike handlingsalternativ og utfordringer med
tilhørende risiko, usikkerhet og konsekvenser
skal vurderes og legges til grunn for videre
beslutningstaking.
FOREBYGGENDE
Nedre Eiker kommune reduserer
sannsynlighet og risiko for uønska hendelser
og konsekvenser gjennom systematisk,
tverretatlig og tverrfaglig arbeid.
God planlegging, prosjektering og utførelse på
tvers av etater og fagområder gir helhetlige
løsninger.
Forebygging legges til grunn ved all
beslutningstaking og ved valg av tiltak.
Løsninger som ivaretar folkehelseaspektet
prioriteres.
FORUTSIGBAR
Nedre Eiker kommune har tydelige rutiner,
rammer og føringer som er lett tilgjengelige
for allmennheten.
Sammen med individuell og likeverdig
behandling og avklart saksgang og
behandlingstid skapes forutsigbarhet og
trygghet for innbyggere, næringsliv, ideell og
frivillig sektor.
Samarbeid og kommunikasjon innad bidrar til
et mer sømløst møte med kommunen.
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2.3 Satsingsområder fram mot 2050
Nedre Eiker kommune har pekt ut fem
satsingsområder, som gir retning for alle
etater i kommunen. Satsingsområda skal
sammen med de tre strategiske grepa bidra til
at kommune oppnår visjonen og de langsiktige
måla.

Hovedmål mot 2050:
Mjøndalen og Krokstadelva utgjør til
sammen kommunens naturlige sentrum
med gode kollektivknutepunkter.

3. Satsingsområde Miljø‐ og infrastruktur
1. Satsingsområde Folkehelse
Hovedmål mot 2026:
Nedre Eiker oppnår bedring i
folkehelseprofilen i forhold til dagens nivå.
Strategiene føre var og forebyggende er
godt forankra og følges i egen
organisasjon. Hensynet til folkehelse
inngår som vekta beslutningskriterium i all
virksomhet og i alle vedtak der dette er
relevant.
Hovedmål mot 2050:
Nedre Eikers helseprofil skal være på
høyde med de beste i landet.

2. Satsingsområde
Fortetting og stedsutvikling
Hovedmål mot 2026:
Nedre Eiker jobber aktivt for å binde
Mjøndalen og Krokstadelva sammen med
tettere bebyggelse ned mot
Drammenselva og flere og bedre
forbindelser over elva.
Solbergelva, Steinberg, Åsen, Stenseth,
Langeløkka/Hovjordet og Ytterkollen
videreutvikles som gode bo‐ og
oppvekstmiljø hvor skolene utgjør
naturlige samlingspunkt. Stedene er nært
knytta til sentrum gjennom gode
forbindelser for myke trafikanter og
kollektivtrafikk. Steinberg og Solbergelva
videreutvikles som nærsentra og på
Steinberg er jernbanestasjonen
knutepunktet.

Hovedmål mot 2026:
Nedre Eiker har en sammenhengende
blågrønn struktur fra Drammenselva og
opp mot marka. Den blågrønne strukturen
utgjør et sammenhengende ”nett” som er
godt tilrettelagt for rekreasjon og
friluftsliv samtidig som det ivaretar det
rike biologiske mangfoldet og landbruks‐
og kulturlandskapet.
Kommunen utbedrer og etablerer ny
infrastruktur som favoriserer gående,
syklende og kollektivreisende i og mellom
sentrumsområda og langs skoleveiene.
Kommunens bygg, boligmasse,
eiendommer og infrastruktur fornyes,
utbedres og vedlikeholdes. Nødvendige
flomsikringstiltak er gjennomført.
Hovedmål mot 2050:
Nedre Eiker er en miljøvennlig kommune
med ”blågrønne verdier” som ivaretar det
rike biologiske mangfoldet og landbruks‐
og kulturlandskapet. Den blågrønne
strukturen utgjør et sammenhengende
nett av tilrettelagte rekreasjons‐ og
friluftslivsområder.
Nedre Eikers infrastruktur er
sammenhengende og godt utbygd og gjør
at flertallet av innbyggerne velger å gå,
sykle og reise kollektivt.
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4. Satsingsområde
Næringsliv og arbeidsplasser
Hovedmål mot 2026:
Nedre Eiker legger til rette for at
kompetansekrevende næringer finner det
attraktivt å etablere seg i kommunen.
Egendekningen av arbeidsplasser økes.
Hovedmål mot 2050:
Nedre Eiker har et mangfoldig og robust
næringsliv som tåler konjunkturendringer.
Kommunens egendekning av
arbeidsplasser har økt til 80 %.

5. Satsingsområde
Tjenester og produksjon
Hovedmål mot 2026:
Nedre Eikers prioriteringer og
tjenestetilbud gjenspeiler kommunens
strategier utad mot lokalsamfunnet og er
føre var, forebyggende og forutsigbart.
Innbyggerne har oversikt over, og er godt
kjent med, kommunens tjenestetilbud.
Tilbudet har god kvalitet og blir oppfattet
som rettferdig, godt koordinert og
forutsigbart.
Andelen tjenester utført av ideelle,
frivillige og private utgjør et supplement til
det kommunale tjenestetilbud.
Hovedmål mot 2050:
Nedre Eiker tilbyr tjenester av god
kvalitet, og tjenestetilbudet blir av
innbyggerne oppfattet som rettferdig,
godt koordinert og forutsigbart.
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Gitte økonomiske rammebetingelser
Det er nødvendig at kommunens politiske og
administrative ledelse til enhver tid
kommuniserer hva innbyggerne realistisk kan
forvente seg av kommunale tjenester i forhold
til de økonomiske rammene Nedre Eiker
kommune har til rådighet. Kommunens
inntekter består i hovedsak av:




Skatteinntekter
Statlige overføringer til kommunen
Brukerbetaling

Kommunens økonomiske handlingsrom
Nedre Eiker kommune sin mulighet for å
påvirke det økonomiske handlingsrommet er i
praksis på tre områder:




Kommunen kan øke det totale
skattenivået ved å innføre eiendomsskatt.
Brukerbetalingen
Driftsutgiftene kan påvirkes av:
‐ Kvalitet og prioritering
‐ Investeringspolitikken
‐ Hva kommunen binder kapital i
‐ Hvordan kommuneorganisasjonen
utfører tjenestene

Kommunens anvendelse av det økonomiske
handlingsrommet
Kommunen er en relativt stor aktør i
lokalsamfunnet. Kommunens totale drift og
investeringer påvirker således i betydelig grad
andre lokale aktører sine utviklingsmuligheter
og den samla lokale verdiskapningen.
Avhengig av hvilket kvalitetsnivå kommunens
tjenesteyting og produksjon skal oppfylle, vil
også kvalitetskrava påvirke hva det er mulig å
satse på og hvor mye.
Sammenhengen mellom satsingsområda
Sammenhengen mellom de utpekte
satsingsområda vises innledningsvis i kap. 3.
Folkehelse har en overordna rolle i forhold til
de øvrige satsingsområda.
I dette kapittelet gis hovedmåla for
satsingsområda både for det langsiktige
perspektivet fram mot 2050, og for
kommuneplanperioden fram mot 2026. I
kapittel 3 beskrives satsingsområda nærmere,
og det gis spesifikke strategier og delmål for
hvert enkelt satsingsområde i et 12‐års
perspektiv.
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3. Satsingsområder fram mot 2026
Bedring i folkehelsa krever kontinuerlig og
helhetlig arbeid over en tidsperiode som
strekker seg langt utover kommuneplan‐
perioden på 12 år.

Figuren under viser hvordan folkehelsemåla
griper inn i og påvirker de andre
satsingsområda.

Fortetting
og
stedsutvikling

Tjenester
og

Folkehelse

produksjon

Næringsliv
og
arbeidsplasser

Miljø
og
infrastruktur

Visjonen, nærhet til alt og muligheter for alle, nås gjennom målretta
arbeid innen satsingsområda.
Fastsetting av strategiske grep og delmål for det enkelte satsingsområdet
tar utgangspunkt i de tre strategiske prinsippene:

Føre
var
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3.1 Folkehelse fram mot 2026
”Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å
påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel,
forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade
eller lidelse, eller som beskytter mot
helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling
av faktorer som direkte eller indirekte påvirker
helsen.”3 Folkehelseinstituttet overvåker
folkehelsa ved å foreta årlige målinger innen
levekår/miljø, levevaner og fysisk og psykisk
helse.
Det samme arbeidet som forebygger dårlig
helse og usunne livsforhold vil være med på å
gjøre kommunen til en god og sunn kommune
å leve i, en trygg kommune å vokse opp i og en
attraktiv kommune å flytte til. I Nedre Eiker
skal inkludering, mestring og god fysisk og
psykisk helse stå i sentrum. Innbyggerne skal
kjenne tilhørighet gjennom oppvekst, voksen‐
liv og alderdom. Kommunen skal ha høyt fokus
på oppvekstvilkår for barn og unge.
Folkehelsearbeid krever hele samfunnets
innsats, ikke bare kommunens. Kommunen
har en sentral posisjon i arbeidet og må bruke
alle sine roller i utøvelse, tilrettelegging og
samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor
i oppgava med å bedre folkehelsa.

3.1.1

Hovedmål for folkehelse

Mål for 2026
Nedre Eiker oppnår bedring i
folkehelseprofilen i forhold til dagens nivå.
Strategiene føre var og forebyggende er godt
forankra og følges i egen organisasjon.
Hensynet til folkehelse inngår som vekta
beslutningskriterium i all virksomhet og i alle
vedtak der dette er relevant.

3.1.2

Strategiske grep for folkehelse

Med utgangspunkt i føre var, forebyggende og
forutsigbar, skal Nedre Eiker:










Være tidlig ute med å kartlegge/oppdage
endringer i innbyggernes behov.
Innsatsområder prioriteres etter kunnskap
om innsats og virkning, lokalkunnskap og
tilgjengelig statistikk.
Ta en aktiv og bevisst rolle i samarbeid
med andre offentlige instanser, ideell og
frivillig sektor og privat næringsliv for å
utnytte hele spekteret av ressurser.
Samarbeid med ideell og frivillig sektor
skal være avtalefesta innen bevisst
utpekte områder.
Sette av midler til folkehelsetiltak i
kommunens årlige budsjett. Etatene skal
rapportere oppnådde mål for folkehelse.
Ha kunnskap om folkehelse og ta hensyn
til forbedring av denne i alt arbeid.
Ha egen folkehelseplan som utdyper og
følger opp målsettingene.
Utnytte kommunens samla kompetanse
innen folkehelse til beste for
befolkningen.
Gjøre informasjon om friluftsliv,
aktiviteter, arrangementer og
tjenestetilbud oppdatert og lett
tilgjengelig.

3

Helse‐ og omsorgsdepartementets temaside for
folkehelse:
http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Tema/fol
kehelse.html?id=10877 Lest 15. mai 2014.
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3.1.3

Delmål for folkehelse

Delmål 1
Nedre Eiker reduserer ulikheter i levekår og
bidrar til en god oppvekst.
Ulikheter i levekår er nært knytta til inntekt og
mulighet til å forsørge seg selv: Utdanning er
en viktig levekårsfaktor, det samme er tilgang
til et variert arbeidsmarked. I den andre enden
er akseptable levekostnader en forutsetning
for den enkelte for å klare seg godt. I tillegg
spiller helsefremmende bo ‐ og nærmiljø en
rolle for å hindre sykdom og plager.
Kommunen arbeider forebyggende for å gi
barn og unge en trygg oppvekst og god
overgang til voksen tilværelse. Kommunen
har riktig dimensjonering av tjenester til
mennesker i en vanskelig livssituasjon og
arbeider forebyggende for å redusere sosiale
forskjeller. Nærmiljøets betydning for
folkehelsa veier tungt ved planlegging og
tilrettelegging av boligområder. Måling av
levekårsfaktorer viser bedring innen
prioriterte innsatsområder.

Delmål 2
Nedre Eiker legger til rette for sunne
levevaner og bygger opp under folks
mulighet til å ivareta egen helse.
Dagens og framtidas helseutfordringer er nært
knytta til levevaner. Levevaner påvirkes av det
sosiale miljøet og henger derfor sammen med
levekår, sosioøkonomisk status, normer og
forventninger i ulike grupper og samfunnslag.
Levevaner er den enkeltes valg, men valga er
avhengige av tilbud og tilrettelegging, og kan
påvirkes.

Kommunen prioriterer tiltak som bidrar til
sunne levevaner, og bygger opp under en
sunn livsstil. Opplysningsarbeid og
forebyggende tiltak for barn og unge er høyt
prioritert, og kommunen samarbeider med
privat næringsliv og ideell og frivillig sektor om
helhetlige løsninger. Kommunen har en synlig
helseprofil og går foran med et godt
eksempel. Måling av livsstilsfaktorer viser
bedring innen prioriterte innsatsområder.

Delmål 3
Nedre Eiker er pådriver for å skape et
inkluderende, sosialt og aktivt liv for alle.
Inkludering og fysisk aktivitet reduserer
sjansen for å utvikle psykiske og fysiske
lidelser og hindrer mange livsstilsykdommer.
Et bredt spekter av møteplasser og nettverk
på tvers av kjønn, alder, etnisitet og
funksjonsevne er med på å hindre ensomhet
og utestenging. Bomiljø med bebyggelse som
ivaretar behov i alle livsfaser bidrar til å skape
varig sosial tilhørighet. Bredt utvalg av og
enkel tilgang til å utøve fysisk aktivitet er viktig
for bekjempelse av livsstilsykdommer.
Kommunen har et bredt og lett tilgjengelig
tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv. Det er
tilrettelagt for å kunne gå og sykle i stor grad
uavhengig av årstid. Marka er lett tilgjengelig
for et variert kultur‐ og friluftsliv. Kommunen
samarbeider med privat, ideell og frivillig
sektor om tilbud og oppgaver, og har ekstra
oppmerksomhet på barn og unge, eldre,
personer med annen etnisk bakgrunn og
personer som har redusert mulighet til å
oppsøke tilbud. Måling av helsefaktorer viser
bedring innen prioriterte innsatsområder.
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Delmål 4
Nedre Eiker jobber aktivt for å sikre barn og
unge en god oppvekst med mulighet til
utfoldelse og mestring.
En god start i livet, trygg oppvekst, trygt
bomiljø og god overgang til voksenlivet er
vesentlig for å forebygge problemer seinere i
livet. God oppvekst fremmer god fysisk og
psykisk helse, gode levevaner og gir bedre
forutsetning for å fullføre utdanning og stå i
jobb. En trygg oppvekst innebærer at barn
opplever mulighet til utfoldelse, læring og
mestring i trygge omgivelser hjemme, i fritida,
i barnehage og på skolen. Et nærmiljø som gir
identitet og tilknytning er også positivt
forsterkende faktorer.
Arbeid med folkehelsetiltak for barn og unge
er et langsiktig arbeid som vil gi resultater i
neste generasjon. Det er derfor viktig å
framheve området spesielt. En investering
som sikrer barn og unges bo‐ og
oppvekstmiljø, er en investering for framtida.



Alle barn som begynner på skolen skal ha
så gode språkferdigheter at skolene i liten
grad har behov for å gi barn som er
oppvokst i Norge tospråklig opplæring
eller særskilt norskopplæring.



Nedre Eiker kommune skal gjennom å
satse på en praktisk tilrettelagt opplæring,
komme godt over landsgjennomsnittet
når det gjelder å fullføre videregående
opplæring.

Barnehagene er en viktig pedagogisk arena i
forhold til å stimulere barnas utvikling
gjennom leik. Barnehagene har også en viktig
rolle når det gjelder norskopplæringen.



Opplæringa skal skje i trygge rammer der
det er nulltoleranse for mobbing, og der
samarbeidsevne og omsorg for medelever
har høyeste prioritet.

For skolene i kommune er det et mål å ruste
elevene for en framtid i endring. Dette
innebærer at skolene har fokus på å utvikle
elevenes evne til læring, grunnleggende
ferdigheter og sosial kompetanse. Et trygt og
godt opplæringsmiljø med fokus på tilrettelagt
opplæring er en forutsetning for å lykkes.



Skolene i Nedre Eiker har fokus på
vurdering som fremmer læring.



Det i gangsettes et utredningsarbeid for å
vurdere hvordan framtidas skolestruktur
og kretsgrenser skal tilpasses veksten i
folketallet og bosettingsmønsteret.



Det opprettes et videregående
opplæringstilbud i Nedre Eiker.

Kommunen har et helhetlig, tverretatlig
perspektiv på barns helse og utvikling.
Helsetjeneste, barnevern, barnehage, skole,
bibliotek og kultur og idrett har et bredt tilbud
for å ivareta barn og unges oppvekstmiljø.
Tilbud og tiltak forsterker og utfyller
hverandre slik at barn og unge ikke ”faller
mellom to stoler”.

Følgende er sentralt:
 Kommunen skal ha 100 % reell
barnehagedekning med rullerende
opptak.
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Delmål 5
Nedre Eiker kommune har godt koordinerte
tjenester som bygger på prinsippet om egen
mestring og ivaretar innbyggernes behov.
Nedre Eikers innbyggere tar ansvar for egen
helse, og kommunen satser bredt på
forebygging og tidlig innsats for å støtte opp
under dette.

Nedre Eiker er en foregangskommune innen
bruk av omsorgsteknologi for at eldre som har
behov for tjenester skal oppleve trygghet og
mestring. Teknologien skal komme i tillegg til
menneskelig kontakt.
Kommunen planlegger og dimensjonerer
tjenester i forkant av endring av behov i
befolkningen og tar høyde for forventa økning
av antall personer med demens.

Kommunens tjenester til barn, unge og
familier samarbeider tett med skole og
barnehage, og finner effektive
samhandlingsarenaer med fastleger og andre
samarbeidspartnere.
Innbyggere som har behov for kommunale
omsorgstjenester skal som hovedregel motta
dette i eget hjem. Frivillige og ideelle
organisasjoner er et verdifullt bidrag og
supplement til de kommunale tjenestene.
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3.2 Fortetting og stedsutvikling fram mot 2026
Fram mot 2040 er det forventa at
innbyggertallet i Nedre Eiker skal vokse med
8000 innbyggere. I tråd med regional areal‐ og
transportplan for Buskerudbyen skal
flesteparten av de nye innbyggerne bosette
seg i Mjøndalen og Krokstadelva. Krokstadelva
og Mjøndalen oppleves i dag som to adskilte
tettsteder. Det er et sterkt ønske fra
kommunens side å binde stedene bedre
sammen i en helhetlig sentrumsutvikling.
Steinberg, Åsen, Stenseth, Ytterkollen,
Langeløkka/Hovjordet og Solbergelva er
viktige boligområder i kommunen. Her ønsker
kommunen å videreføre oppbyggingen av
gode nærsentra som skaper identitet og
tilhørlighet. På Steinberg er det gode
muligheter for boligfortetting. Steinberg
ønskes utviklet til et tettsted nært knytta til
sentrum. Solbergelva ligger nær Drammen og
kollektivaksen på nordsida av elva og er
aktuell for framtidig boligutbygging.
Dalbunnen med Drammenselva,
kulturlandskapet, et aktivt landbruk og de
skogkledde åssidene med bekker og tjern er
en del av Nedre Eikers identitet. Sammen
utgjør de en stor ressurs, ikke bare for det
biologiske mangfoldet, men også som et
estetisk innslag med stort potensial knytta til
rekreasjon og aktivt friluftsliv. Nedre Eiker
ønsker å bygge videre på dette og
videreutvikle kommunens naturlige fortrinn.
Med korte avstander til både urbane og
landlige kvaliteter skal kommunen være et
attraktivt og inkluderende sted å bo!

3.2.1

Hovedmål for fortetting og
stedsutvikling

Mål for 2026
Nedre Eiker jobber aktivt for å binde
Mjøndalen og Krokstadelva sammen med
tettere bebyggelse ned mot Drammenselva og
flere og bedre forbindelser over elva.
Solbergelva, Steinberg, Åsen, Stenseth,
Langeløkka/Hovjordet og Ytterkollen
videreutvikles som gode bo‐ og oppvekstmiljø
hvor skolene utgjør naturlige samlingspunkt.
Stedene er nært knytta til sentrum gjennom
gode forbindelser for myke trafikanter og
kollektivtrafikk. Steinberg og Solbergelva
videreutvikles som nærsentra og på Steinberg
er jernbanestasjonen knutepunktet.
3.2.2

Strategiske grep for fortetting og
stedsutvikling

Med utgangspunkt i føre var, forebyggende og
forutsigbar, skal Nedre Eiker:







Justere og definere sentrumsavgresninger.
Det utarbeides områdeplaner for
sentrumsområder og nærsentra med
fokus på varierte og tilpassa bomiljø og
fortetting med kvalitet.
Gjennom langsiktig planlegging og
strategiske oppkjøp bidra til å opprette og
ivareta bl.a. grønne kvaliteter og gode
traséer for gående, syklende og
kollektivtrafikk.
Videreutvikle en effektiv
parkeringspolitikk som bidrar til økt andel
syklende, gående og kollektivreisende.
Ta en aktiv rolle for å påvirke/samarbeide
med Statens Vegvesen om ny trasé for E
134 gjennom/utenom Mjøndalen for å
frigi arealer til sentrumsutvikling og
grøntområder.
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3.2.3

Delmål for fortetting og stedsutvikling

Delmål 1
Mjøndalen og Krokstadelva bindes tettere
sammen og tilrettelegges med hovedfokus på
gående, syklende og kollektivreisende.
Tilgrensende områder på begge sider av
Drammenselva er opparbeida som
sentrumsområder. Ny transportåre som
krysser Drammenselva er etablert for å
forbedre kollektivtilbudet og gang‐ og
sykkelveinettet over elva. Kommunens
nærområder bindes sammen av et sømløst
kollektivtilbud og et godt utbygd gang‐ og
sykkelveinett.
Mjøndalen stasjon videreutvikles som
kollektivknutepunkt med planfri kryssing av
jernbanesporet for gående og syklende.
Adkomster til sentrumsområda med
tilhørende arealbehov avklares og det
etableres ny hovedadkomst inn til Mjøndalen
sentrum fra Nedre Eiker bru/Fjerdingen.

Delmål 3
Nedre Eikers grønne lunger og
sammenhengende blågrønne struktur er godt
egna som sosiale møteplasser,
rekreasjonsområder og transportårer for
gående og syklende.
Sentrum er attraktivt for aktiviteter,
rekreasjon og ferdsel ved utvikling av parker,
møteplasser, lekeområder, smetter og
grøntområder. Vann og vassdrag utgjør
estetiske innslag i sammenhengende tur‐ og
grøntdrag. Trafikksikre og lite støyutsatte
ferdselsårer for myke trafikanter fra
Drammenselva, gjennom sentrum, og opp til
marka etableres. Kommunen og lokale lag og
foreninger samarbeider om et godt
vedlikehold og kvalitetsheving av områda slik
at attraktiviteten opprettholdes.

Delmål 2
Mjøndalen og Krokstadelva videreutvikles til
et levende sentrumsområde og et attraktivt
sted å bo.
Det tilrettelegges for at variert
boligbebyggelse, tjenesteyting, handel og
kulturliv etableres i gang‐ og sykkelavstand fra
kollektivknutepunktet eller
hovedkollektivaksen. Alle som ønsker å bo
sentralt skal ha mulighet til det og det
fortettes med kvalitet i sentrumsområda for å
få plass til den forventa befolkningsveksten.
Kvartalsstruktur og torg videreutvikles i
Mjøndalen og forsøkes oppretta rundt Tråkka/
Tusenårsstedet i Krokstadelva. Det er godt
tilrettelagt for at innbyggerne kan benytte seg
av de gode pendlermulighetene, og la
kommunen være et attraktivt sted å bo selv
om man ikke jobber her. Pendler‐ og
arbeidsparkering løses på en miljømessig
tilfredsstillende måte.
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Delmål 4
Steinberg og Solbergelva videreutvikles som
nærsentra med gode bo‐ og oppvekstmiljø.
Steinberg og Solbergelva videreutvikles som
nærsentra med utgangspunkt i tettstedets
forutsetninger. Trygge og gode nærmiljø og
oppvekstområder skaper identitet og
tilhørighet. Ny boligbebyggelse etableres i gå‐
og sykkelavstand fra hovedkollektivaksen. Det
etableres trafikksikre og støysvake traséer for
myke trafikanter internt i tettstedet, og mot
kommunens sentrumsområder. Ved
opprusting og bygging av skoler og
idrettshaller er det fokus på flerbruk og gode
møteplasser.

Delmål 5
Åsen, Stenseth, Ytterkollen og Langeløkka/
Hovjordet videreutvikles som gode bo‐ og
oppvekstmiljø.
Åsen, Stenseth, Ytterkollen og Langeløkka/
Hovjordet videreutvikles som trygge og gode
nærmiljø og oppvekstområder som skaper
identitet og tilhørighet. Det etableres
trafikksikre og støysvake traséer for myke
trafikanter internt i boligområdet og til
kommunens sentrumsområde. Ved opprusting
og bygging av skoler og idrettshaller er det
fokus på flerbruk og gode møteplasser.
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3.3 Miljø og infrastruktur fram mot 2026
Forventa befolkningsvekst i Nedre Eiker og
behov for en ny utbedra infrastruktur legger
økt press på natur‐, skog‐ og
jordbruksområder. For å forhindre tap av
blågrønne verdier må kommunen jobbe aktivt
for gode, arealeffektive løsninger knytta til ny
infrastruktur, trafikale løsninger og
sentrumsutvikling av Mjøndalen/Krokstadelva.

3.3.2

Med utgangspunkt i føre var, forebyggende og
forutsigbar, skal Nedre Eiker:



3.3.1

Hovedmål for miljø og
infrastruktur


Mål for 2026
Nedre Eiker har en sammenhengende
blågrønn struktur fra Drammenselva og opp
mot marka. Den blågrønne strukturen utgjør
et sammenhengende ”nett” som er godt
tilrettelagt for rekreasjon og friluftsliv samtidig
som det ivaretar det rike biologiske
mangfoldet og landbruks‐ og
kulturlandskapet.
Kommunen utbedrer og etablerer ny
infrastruktur som favoriserer gående,
syklende og kollektivreisende i og mellom
sentrumsområda og langs skoleveiene.
Kommunens bygg, boligmasse, eiendommer
og infrastruktur fornyes, utbedres og
vedlikeholdes. Nødvendige flomsikringstiltak
er gjennomført.

Strategiske grep for miljø og
infrastruktur








Kontinuerlig kartlegge verdier knytta til
friluftsliv, naturtyper, biologisk mangfold
og kulturlandskap.
Ha en oppdatert miljøplan som dekker
klima og ivaretakelse av det biologiske
mangfoldet.
Være pådriver for å bevare kulturminner
som kilder til kunnskap, opplevelser og
bruk, og som kan bidra til å ivareta
kommunens identitet.
Fortsette med å sette av midler årlig til
planlegging og gjennomføring av
flomsikringstiltak.
Planlegge og bygge robuste bygninger og
infrastruktur som tåler økt flomfare og
andre klimaendringer.
Motvirke overvannsproblemene og
fremme befolkningens trivsel ved å stille
minimumskrav til blågrønne overflater ved
etablering av nye byggeområder.
Ha en oppdatert trafikksikkerhetsplan
med fokus på barn og myke trafikanter.
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3.3.3

Delmål for miljø og infrastruktur

Delmål 1
Nedre Eiker tilrettelegger for økt bruk av
miljøvennlig transport.

Delmål 2
Nedre Eiker sikrer og ivaretar kommunens
blågrønne struktur med tilhørende verdier.

Kommunen opparbeider og satser på anlegg
for gående, syklende og kollektivreisende som
binder sammen kommunens sentrums‐, bolig‐
og næringsområder. Anleggene er trafikksikre
og lett tilgjengelige. Gang‐ og sykkelveier
kobles sammen med turveinettet og den
blågrønne strukturen der det er
hensiktsmessig.

Kommunen har en helhetlig plan som sikrer
den blågrønne strukturen. Planen ivaretar
verdiene knytta til biologisk mangfold,
kulturlandskap, rekreasjon og tur‐ og
friluftslivsområder.

Kommunen samarbeider med partene i
Buskerudbyen for å etablere felles
transportløsninger og et godt, hyppig og
sømløst kollektivtilbud. Det samarbeides også
om å utrede mulig trasé for høystandard
kollektivtilbud/bybane med tilhørende
arealbehov på nordsida av Drammenselva.
Ved prioritering av trafikanter legges følgende
rekkefølge til grunn; fotgjenger, syklist,
kollektivtrafikk og biltrafikk.

Kommunens satsing på folkehelse medfører at
sammenhengende korridorer, smetter og tur‐
og grøntdrag sikres og vedlikeholdes slik at de
er lett tilgjengelig for innbyggerne.
For å sikre beboerne tilgang til gode
naturopplevelser legges det til rette for
hyttebygging i utvalgte deler av kommunens
skogsområder.
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Delmål 3
Areal og infrastruktur knytta til vei og
jernbane sikres og forbedres.
Kommune bidrar til å bedre togtilbudet ved å
avsette arealer for dobbelsporet jernbane og
stasjonsutvikling.
E134 og Fv. 283 benyttes som
hovedferdselsårer for gjennomgående
biltrafikk. Ny trasé for E 134 gjennom eller
utenom Mjøndalen utredes og avklares.
Det etableres flere nye krysningspunkter over
Drammenselva for å knytte kommunen tettere
sammen med koblinger mot lokalt og
regionalt veinett.
Gamle riksvei, Drammensveien, Steinberg‐
veien, Nordlysveien og Hagatjernveien
benyttes til lokal trafikkavvikling,
kollektivakser, busstraseer og hovedruter for
sykkel.

Delmål 5
Nedre Eiker jobber aktivt for å redusere faren
for flom. Gjennomføring av tiltak, økt
kompetanse og styrka beredskap bidrar til
trygghet hos innbyggerne.
Gjennom et aktivt samarbeid med Norges
vassdrags‐ og energidirektorat gjennomføres
nødvendige flomsikringstiltak for
Drammenselva og sidevassdraga.
Økt kompetanse og beredskap gjør
kommunen bedre rusta til å møte framtidige
klimaendringer og økt flomfare. Formidling og
kommunikasjon knytta til gjennomføring av
tiltak, intern kunnskapsheving og
beredskapsplaner bidrar til trygghet hos
innbyggerne.
Der det er mulig utformes flomsikringstiltak
slik at de utgjør positive bidrag for nærmiljøet,
spesielt med tanke på tilrettelegging av
rekreasjonsområder for gående og syklende.

Delmål 4
Nedre Eikers bygg, boligmasse og
eiendommer tilrettelegges og vedlikeholdes.
Kommunalteknisk infrastruktur bygges ut og
fornyes.
Kommunens bygg, boligmasse og eiendommer
forvaltes, utvikles, tilrettelegges og
vedlikeholdes. En helhetlig vurdering legges til
grunn ved prioriteringer.
Vann, avløp og overvannstraseene er under
kontinuerlig utbygging, fornying og
rehabilitering. Behandling av vann, avløp og
overvann skjer på en miljømessig måte og
dimensjoneres med tanke på framtidige
klimaendringer.
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3.4 Næringsliv og arbeidsplasser fram mot 2026
Arbeid er viktig for trivsel og god folkehelse.
Nedre Eiker er en del av arbeidsmarkedet i
Drammens‐, Oslo‐ og Kongsbergregionen.
Kommunen har en høy arbeidsmarkeds‐
integrasjon, noe som betyr at andelen
pendlere er høy. Et lokalt forankra næringsliv
som tåler konjunkturendringer er viktig for å
skape utvikling i Nedre Eiker.
3.4.1

Hovedmål for næringsliv og
arbeidsplasser

Mål for 2026
Nedre Eiker legger til rette for at
kompetansekrevende næringer finner det
attraktivt å etablere seg i kommunen.
Egendekningen av arbeidsplasser økes.
3.4.2

Strategiske grep for næringsliv og
arbeidsplasser

Med utgangspunkt i føre var, forebyggende og
forutsigbar, skal Nedre Eiker:





Ha en forutsigbar og effektiv
saksbehandling.
Yte tjenester og ha en produksjon som er
forutsigbar for innbyggere og
næringsdrivende.
Ha en strategisk næringsplan.

3.4.3

Delmål for næringsliv og
arbeidsplasser

Delmål 1
Nedre Eiker avsetter tilstrekkelig med arealer
til næring i kommuneplanens arealdel.
Arealene som avsettes til næringsformål gir
nærhet til markedet og kundene.
Bestemmelsene er fleksible, gir muligheter for
avskjerming mot boligbebyggelse og rom for
variasjon i tomtestørrelser og bygningsmasse.
Utvidelsesmuligheter er tydelig avklart
gjennom god, helhetlig og forutsigbar
planlegging.

Delmål 2
Nedre Eiker bidrar aktivt med å legge til rette
for nødvendig infrastruktur i tilknytning til
næringsområda.
Kommunen bidrar aktivt til å etablere teknisk
infrastruktur som veinett, parkering, gang‐ og
sykkelveier, vann, avløp og renovasjon i
tilknytning til næringsområder. Kommunen er
aktiv pådriver for å utvikle kollektivtilbudet
der dette ikke er godt nok.

Delmål 3
Nedre Eiker bidrar til et livskraftig sentrum
hvor beboerne utgjør en del av kundemassen
for det lokale forretnings‐ og næringslivet.
I sentrumsområda kombineres ulike
boenheter med publikumsretta og
arealintensive forretninger og næringer. Ved
ny bebyggelse skal det som et minimum
legges til rette bygningsmessig for
forretning/næring i første etasje.
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3.5 Tjenester og produksjon fram mot 2026
Nedre Eiker kommune har ansvar for og
drifter offentlige tjenester innenfor helse,
oppvekst, kultur, tekniske tjenester,
samfunnssikkerhet og beredskap. Alle som bor
i kommunen har flere møtepunkter med
kommunen. Ulike livsfaser og roller gjør at
behova for tjenester varierer for den enkelte
gjennom livet. Et tydelig definert og
forutsigbart tjenestetilbud er med på å avklare
forventinger og å gi trygghet. Nedre Eiker skal
være en kommune der innbyggerne opplever
å bli godt ivaretatt, får god service og
likeverdig behandling i alle møter med
kommunen.
Innbyggerne skal føle tilhørighet til og ansvar
for kommunen de bor i. Samspill med
innbyggerne og tydelig skille mellom
kommunens og den enkeltes ansvar må derfor
etableres og avklares. Det er den enkelte
innbyggers ansvar å ta vare på eget liv og
helse, men kommunen yter hjelp og støtte når
det trengs.
Kommunens ressursbruk styres inn mot
prioriterte satsingsområder. Det tenkes
helhetlig og tilbud koordineres på tvers av
etatene slik at de kommunale ressursene får
størst mulig effekt. Riktig kompetanse i
organisasjonen sikres for å ivareta
målsettingen om å levere gode tjenester
overfor innbyggerne.

3.5.1

Hovedmål for tjenester og
produksjon

Mål for 2026
Nedre Eikers prioriteringer og tjenestetilbud
gjenspeiler kommunens strategier utad mot
lokalsamfunnet og er føre var, forebyggende
og forutsigbart. Innbyggerne har oversikt over,
og er godt kjent med, kommunens
tjenestetilbud. Tilbudet har god kvalitet og blir
oppfattet som rettferdig, godt koordinert og
forutsigbart.
Andelen tjenester utført av ideelle, frivillige og
private utgjør et supplement til det
kommunale tjenestetilbud.
3.5.2

Strategiske grep for tjenester og
produksjon

Med utgangspunkt i føre var, forebyggende og
forutsigbar, skal Nedre Eiker:









Samordne kartlegginger og
kvalitetssystemer på tvers av etatene
og identifiserer endringer i
innbyggernes behov. Prioriterte og
lovpålagte tilbud dimensjoneres ut fra
dette.
Vektlegge forebyggende arbeid knytta
til folkehelse ved alle valg og
prioriteringer i kommunen.
Prioritere og dimensjonere tjenester
på en forutsigbar måte innenfor
kommunens økonomiske rammer.
Jobbe systematisk og langsiktig for å
sikre og erverve arealer til offentlige
formål. Funksjon, tilgjengelighet og
framtidige utvidelsesmuligheter skal
vektlegges.
Opprette samarbeidsforum på tvers
av etatene innad og utvikle rutiner for
aktiv medvirkning fra innbyggere og
politikere.
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3.5.3

Delmål for tjenester og produksjon

Delmål 1
Kvalitet, omfang og nivå på kommunale
tjenester er tydelig avklart. Saksgangen er
effektiv og forutsigbar.
Tjenestene kommunen tilbyr er med på å
definere kommunens omdømme og
attraktivitet som bosted, og som innbygger
forventer og ønsker man rask oppfølging og
kvalitet. Ved å utarbeide målbare
kvalitetsindikatorer viser kommunen hva
innbyggerne kan forvente av omfang, kvalitet
og nivå på de ulike tjenestene.
Kvalitetsindikatorene vurderes opp mot
kommunens samla ressurser og er synlige
både for innbyggere og ansatte.

Delmål 2:
Nedre Eiker arbeider strategisk for å ha et
godt koordinert tjenestetilbud. Tilbudet
tilpasses og dimensjoneres ut fra framtidige
behov og prioriterte satsingsområder.
Kommunen driver brukervennlig og
kostnadseffektivt. Koordinering, sambruk og
flerbruk spiller en sentral rolle.
Det avklares hvilke tilbud som skal
sentraliseres og hvilke som skal plasseres i
tettsteder som bidrag til levende nærmiljø.
Tilbudene framstår som helhetlige for
innbyggerne. Informasjon om tilbudene er lett
tilgjengelig og oversiktlig presentert.
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Delmål 3
Nedre Eiker har riktig kompetanse innenfor
alle fagområder og i alle ledd.
Kompetansebehov, intern
kompetanseutvikling og rekruttering ses i
sammenheng med kommunens
satsingsområder, prioriteringer og endringer i
kommunens tjenestetilbud. Egen
organisasjonsutvikling og mål om å
samarbeide på tvers av etatene for å opprette
et helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud
skal også vektlegges.

Delmål 4
Nedre Eiker samarbeider aktivt med ideelle
og frivillige organisasjoner, private kunst‐ og
kulturaktører, næringsdrivende og andre
offentlige instanser.
Kommunen samarbeider aktivt med offentlig
instanser for å sikre gode, kostnadseffektive
løsninger av kommunale oppgaver og
tjenester.
Et godt, helhetlig, tidsriktig og mangfoldig
kultur og fritidstilbud omfatter ulike
aktiviteter innen kultur, friluftsliv, idrett,
trossamfunn og andre sosiale møteplasser.
Frivillig, ideell og privat sektor er viktige
samarbeidspartnere for å utvikle et
mangfoldig tilbud til innbyggerne i Nedre
Eiker.

Kommunen har en avklart og tydelig definert
rolle i alt samarbeid med frivillig, ideell, privat
og offentlig sektor. Kommunens samla
prioriteringer og tiltak legges til grunn for
samarbeidet og kommunens valg av rolle;
pådriver, tilrettelegger eller drifter.
Delmål 5
Nedre Eiker jobber systematisk med
samfunnssikkerhet og beredskap.
Kommunens helhetlige risiko‐ og
sårbarhetsanalyser er oppdatert og politisk
forankra. Analysen med tilhørende
tiltaksplaner og beredskapsplaner rulleres
hvert fjerde år.
Kommunen ser på trygging av innbyggernes
liv, helse, miljø og materielle verdier som
viktig. Alle sårbarhetsmomenter som kan
påvirke kommunen er kartlagt og samla i en
helhetlig risiko‐ og sårbarhetsanalyse.
Vurderinger av framtidige utfordringer som
for eksempel klima inngår i analysen.
Tiltaksplaner reduserer sannsynligheten for at
alvorlige uønska hendelser oppstår.
Overordna og sektorvise beredskapsplaner gir
klare føringer for hvordan kommunen skal
håndtere uønska hendelser. Samarbeid er
etablert med offentlige, frivillige og private
aktører som kan bidra dersom en alvorlig
uønska hendelse inntreffer.
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Besøksadresse:
Rådhusgata 2
3050 Mjøndalen
Postadresse:
Postboks C
3051 Mjøndalen
E‐post:
post@nedre‐eiker.kommune.no
Telefon: 32 23 25 00
www.nedre‐eiker.kommune.no
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