
BYNÆRT FRILUFTSLIV I 

DRAMMEN 



 

VISJON: 

 

 "Miljø- og 

kompetansebyen 

Drammen - en 

tett, mangfoldig 

og levende by i et 

vakkert landskap" 



PROSESSER I DRAMMEN 

 

• Rullering av kommuneplan - Ny bystrategi 

for Drammen 2036 

• Rullering av handlingsplan for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv 2013-2016 

• Prosjekt ”Aktiv i friluft” 
 

 



FRA GOD TIL BEDRE! 



KOMMUNEPLANENS 

MÅLSETTING:  

  

 ”Drammen skal være 

den byen som tilbyr de 

beste muligheter for 

fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv for alle, og 

gjennom det styrke 

befolkningens trivsel og 

helse”. 

 

 



Nøkkeltall/info for Drammen 

• Regulerte arealer etter pbl. for å sikre friluftslivets inter. 

• Lang tradisjon for oppkjøp av grunn (1837) 

• Drammen kommunen er 120.000 dekar stor 

• 90.000 dekar er skog og utmark   

• 12.000 dekar er jordbruksarealer 

• 15.000 dekar er i offentlig eie i DK 

• 2600 dekar er park, leke- og rekreasjonsområder 

• 53 lekeplasser driftes (- skoler og barnehager) 

• 660 dekar plenarealer 

• 170 km turveier 

• 160 km maskinpreparerte skiløyper 



HOVEDPLANENS FRILUFTSSTRATEGI 

Drammen kommune skal: 

 

1. videreføre tilretteleggingen for det tradisjonelle 

friluftslivet 

 

2. legge til rette for nye spesialiserte friluftslivsaktiviteter 

på særlig egnede områder 

 

3. føre en restriktiv forvaltning som tar hensyn til naturen 

og friområder 

 



Fortsettelse: 

4. gjennom målrettet økonomisk satsing bidra til at 

friluftsaktiviteter benyttes blant byens innbyggere, med 

særlig fokus på barn og unge med ulik kulturell 

bakgrunn 

 

5. videreføre arbeidet med oppkjøp av områder med 

særlig verdier knyttet til friluftslivs- og 

rekreasjonsformål 

 

6. sikre og utvikle gode forhold for friluftsliv i nærmiljøet 

ved å legge vekt på de arealer som er lettest 

tilgjengelig for alle grupper av befolkningen 
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Bynært 
friluftsliv 

Målgrupper 

*inaktive 

*ungdom 

*integrering 

 

Skal synliggjøres i 
AREALPLAN 

4 år 

= output 

Mål/definisjon 

*Effektmål 

*Prosjektmål 

Kartlegging av status og 
muligheter 

*Turveier, stier, smetter, 
gangveier, sykkelveier 

*Eksisterende anlegg 

*Nyanlegg 

*kartfesting 

Tilrettelegging 

*Tiltak 

*Universell utforming 



PROSJEKTMÅL FOR BYNÆRT FRILUFTSLIV 

  

FASE 1: 

 Kartlegging av status og muligheter for friluftsaktiviteter i 

nærmiljøet som et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. 

  

 

 

 



Kartlegging av status: 

•Sykkel-, og gangstier, turveier, tråkk og stier 

•Friluftsmuligheter fra kollektivknutepunktene 

•Grønne korridorer(parker, friarealer og 

lekeplasser) 

 

•Bruk av friområder i byen i dag? 

•Hva er gode måleindikatorer? 



Kartlegging av utviklingspotensialet: 

• Hvordan utvikle sykkel-, og gangstier, tråkk og stier, 
turveier, parker, lekeplasser og friarealer 

• Hvordan gjøre friluftslivsmulighetene mer tilgjengelig fra 
kollektivknutepunkt 

• Hvordan gjøre friluftslivet mer tilgjengelig, særlig for 
minoritetsgrupper/flerkulturelle 

• Definere aktuelle områder for utvikling av det 
tradisjonelle friluftsliv(kartfeste) – også på tvers av 
kommunegrensene 

• Definere aktuelle områder for utvikling av det moderne 
friluftsliv(kartfeste) – også på tvers av 
kommunegrensene 
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• Infrastruktur 

• Anleggsplan 

• Drift 

Bynært 
friluftsliv 

• Aktivitetstiltak 

• Brukerfokus 

• Organisatorisk utvikling 

Aktiv i 
friluft 



Ønskede effekter på lang sikt: 

 

• Drammenserne bruker fritiden i 

marka, og parker/friområder i 

den bebygde sonen nær sitt 

eget bosted. 
 

 



Ringvirkninger 

• Økt miljøfokus 

• Bedre helse 

• Bedre trivsel 

• Bra omdømme 

• Attraktivt bomiljø 
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VIDERE ARBEID 

• Forankring i egen og deltakende organisasjoner 

• Organisering av arbeidet 

• Oppdragsbeskrivelse 

• Anskaffelse og oppstart 

• Oppstart august 2012 

• Kartlegging ferdig 2013 

 


