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Planprogrammet - Bakgrunn for 
dekningsanalysen

• Førende arealstrategier - Sikre viktig grønnstruktur, 
naturmangfold og tilgjengelighet til sjø og vassdrag

• Klimavennlig kommuneplan - … tilrettelegge for en 
klimavennlig utvikling gjennom å tilrettelegge for fortetting i 
utvalgte områder, videreutvikle eksisterende byer og tettsteder, 
hindre nedbygging av grønnstruktur og dyrka mark

Dekningsanalyse – et faktagrunnlag i tillegg eksisterende 
kunnskap i planverk



Ny grønnstruktur

• Vi vokser med 1% årlig. Da burde vel andelen grønnstruktur 
også vokse med 1%?

• Nærlekeplasser (og til en viss grad kvartalslekeplasser) sikres 
gjennom ordinære reguleringsplaner

• Dekningsanalysen skal hjelpe oss å identifisere områder med 
underdekning

• De store grepene tas i kommuneplanen
• Erverv?



Yxney og Smeodden/Sandbånn 

Bilde fra sb.no
Bilde Melsomvik vel og NMU



Bugårdsparken

Bilder: sb.no



Kjørkåsen, Andebu

Bilde: Andebu NMU



Metode
Rekreasjonsareal inndelt i:
1. Juridisk sikrede rekreasjonsarealer
2. Potensielle rekreasjonsarealer

Tettsteder
som definert av SSB

Formålskoder
som definert i 
veileder til 
kart og planforskriften 



Størrelse på areal og lengde gangavstand

Avstand er reell gangavstand langs kjent gangnettverk



6 temakart i fortellingskartet



Eksempel Nordbyen i Stokke

Gangavstand 500 meter til
Rekreasjonsarealer mellom 5000 – 100 000 kvm

Juridisk sikret Potensielt Dagens K-plan



Reguleringsplan Dunkjevlehagen



Eksempel Nordre Holt Andebu

Gangavstand max 300 meter til
Rekreasjonsarealer på minimum 750 kvm

Juridisk sikret Potensielt Dagens K-plan



Eksempel Framnes

Gangavstand max 1000 meter til
Nærturterreng - minimum 100 000 kvm
Juridisk sikret Potensielt Dagens K-plan



Dekningsanalysen – et verktøy

Alle bør ha tilgang til forskjellige 
typer rekreasjonsarealer innenfor 
akseptabel avstander til boligen.

I tettbebyggelse - større press

Dekningsanalysen synliggjør 
områder med behov for juridisk 
sikring av rekreasjonsareal 
• i ulik størrelse for ulik funksjon
• kort nok avstand

Dekningsanalyse grønnstruktur - rekreasjon 

https://storymaps.arcgis.com/stories/0532d542befd402582fbd1ed4102f809

	Lysbildenummer 1
	Planprogrammet - Bakgrunn for dekningsanalysen
	Ny grønnstruktur
	Yxney og Smeodden/Sandbånn 
	Bugårdsparken
	Kjørkåsen, Andebu
	Metode
	Størrelse på areal og lengde gangavstand
	6 temakart i fortellingskartet
	Eksempel Nordbyen i Stokke
	Reguleringsplan Dunkjevlehagen
	Eksempel Nordre Holt Andebu
	Eksempel Framnes
	Dekningsanalysen – et verktøy

