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Et samfunn der vi kan bevege oss mer  



“I Drammen er det  

godt å ha barn!  

Her er noe  

å finne på til  

alle årstider!” 
 

Heidi, 32 år   





I Drammen kan hele familien være sammen  

om friluftsaktiviteter - på skøyteisen, på stranda, i 

skogen. Her er det godt å bo!  

 



“Den daglige trimmen 

får jeg ved å sykle til og 

fra jobben. Jeg ønsker 

meg bedre sykkelstier

Ingrid, 48 år





“Aktiv transport” er den mest praktiske og 

miljøvennlige måten å øke fysisk aktivitet på i det 

daglige liv. Drammen har kilometervis med flotte 

sykkelstier!  

 



“Vi pendler begge til Oslo, og 

er glad i å bevege oss etter 

en lang dag.

Wilhelm og Elisabeth, 25 år





I Drammen bor vi nær naturen, og friluftslivet 

begynner helt nede ved jernbanestasjonen. 



“Drømmen er  

å kunne padle  

til jobben

Erik, 55 år





“Aktiv Transport” gjelder for vannveiene  

våre også! Drammen ligger flott til ved elv  

og fjord. Vi kan padle eller ro til jobben. 



“Jeg vil ha noe 

spennede  

å gjøre i  

fritiden

Adil, 17 år





I Drammen er forholdene lagt til rette  

for at alle skal trives, enten du liker spenning 

eller bare vil ha et sted å møte vennene dine. 



“Jeg liker å gå tur  

i nabolaget.  

Da treffer jeg så  

mange hyggelige 

mennesker

Frank, 85 år





Nærmiljøet er viktig for store og små.  

I Drammen tar vi vare på hverandre. 



“Det er morsomt  

å leke i sneen

Marius, 3 år





Det lokale, fysiske miljøet oppmunterer  

eller hindrer oss i å ha en aktiv fritid.  

Drammen ligger i naturskjønne omgivelser  

- vi har gode, trygge nærområder der  

alle kan delta i lek og trening. 



“Jeg liker å 

bevege meg 

ute, og går 

gjerne en tur i 

lunsjen

Mette, 58 år





Å kunne knyte på seg skoene og ta en rask tur i 

lunsjen er en effektiv måte å få ny arbeidslyst på. 

I Drammen har vi lett tilgang på grøntarealer - vi 

kan gå langs elva eller på stier i parker og andre 

grønne lunger. 



“Det beste jeg vet? Å 

løpe uten halsbånd.  

Det nestbeste?  

Å løpe med 

halsbånd

Yarra, 3 år





Drammen er et godt sted å bo  

for både mennesker og dyr. 



“Lave terskler 

gjelder også i  

uterommene

Olav, 33 år





I Drammen vil vi gjøre det lettere for alle å  

delta i et aktivt friluftsliv. Drammen har  

langt på vei godt utbygd offentlig transport,  

gode parkeringsforhold, og  gangveier og  

badeplasser tilrettelagt for rullestolbrukere. 



“Det beste med 

Drammen er  

at vi kan bade  

i sentrum

Lars, 14 år





Drammenselva er ren - her kan vi bade og 

padle og rusle langs elvebredden. 



“Jeg jobber  

ofte lange  

dager foran en 

skjerm. Da er det 

deilig å bruke 

helgene i  

skogen 

Paul, 55 år





I Drammen er det et godt utbygd løypenett 

som passer for enhver  

alder og ethvert ambisjonsnivå. 



“Jeg liker å være 

uavhengig av 

foreldretransport  

- skal jeg se vennene 

mine  

går eller  

sykler jeg

Ellen, 22 år





I Drammen er det lett å komme seg  

fra sted til sted uten å måtte bruke bil. 



“Etter skoletid drar jeg 

med vennene mine og 

sklir.  

Om sommeren  

bader vi i  

Blektjern

Emma, 12 år





I Drammen kan alle ha nærkontakt med 

naturen, sommer som vinter. Vi har 

skibakker og badevann i rikt monn. 



“Etter timer på 

skolebenken,  

slapper jeg best  

av i naturen

Henrik, 22 år





I Drammen jobber vi for at naturen skal 

være den samme om 25 år, vi bevarer den 

for kommende generasjoner. 



Folk skal være friskere av å bo i Drammen! 
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