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Nasjonale mål for sykling angir høye 
forventninger til byene

• Målet i nasjonal transportplan (NTP) er at all økning i persontransporten i de 
store byene skal tas med kollektiv, gange og sykkel

• For sykkel er målet i NTP at innen 2023 skal 8% av alle reiser gjøres på sykkel

• For å nå dette målet må sykkelandelen i byene, herunder Drammen, være på 
mellom 10 og 20 %



Forpliktet regionalt i sykkelsatsingen

• Vedtatt mål om nullvekst i personbiltrafikken. Andelen som går, sykler og 
reiser kollektivt må da øke betydelig

• Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet (vedtatt 2016)
• Definerte mål

• Strategier for økt sykkelbruk

• Definert regionalt sykkelvegnett
• Synliggjort behovene for ulike sykkelanlegg, med kostnadsvurdering

• Handlingsplan for sykkel
• Lokale handlingsplaner avspeiles i denne



Vedtak fra økonomiplanen for nye Drammen

• Sykkelplanen vedtatt av Drammen kommune med ambisjoner om 20% 
sykkelandel [innen 2036] og ambisjoner om «Norges beste sykkelby» legges 
til grunn

• Sykkelplanen oppgraderes med nye prosjekter for hele den nye kommunen 
og sendes til ny politisk behandling i 2020 

• Rådmann skal i revidert budsjett budsjettere med at vedtatte handlingsplaner 
for sykkel med de ambisjonene som ligger til grunn skal gjennomføres

• Investeringsbudsjettet for sykkel økes med 5 mill for 2020

• Drammen kommune skal være ambisiøse på å søke statlige bidrag til sykkel-
og gangeprosjekter



Vedtak i kommunestyret for 1.tertial

• Kommunestyret behandlet saken i møte 16.06.2020 sak 90/ 20. Det ble 
politisk fremmet og vedtatt at:

• Satsingen på sykkelplanen utvides med 4 millioner

• Men det ble samtidig store innstramminger i sekkepostene for investering, 
blant annet til sykkel



Kommuneplanens arealdel for tidligere 
Drammen har en tilhørende sykkelstrategi

Ѵ



Tidligere Drammens sykkelstrategi

Definert satsingsområder med strategier for:

• Helhetlig utforming

• Komfort

• Trygghet og sikkerhet

• Sykkelkultur

Viktig med satsing innen alle satsingsområdene for å 
oppnå målene



Tidligere Drammens sykkelnett
- Definert som del av sykkelstrategien



Sykkelplan for tidligere Nedre Eiker

• Mål om å doble sykkelandelen innen 2023:
• Sykkelandelen skal være minimum 8 % av daglige reiser

• Målgruppe hverdagssyklisten/transportsyklisten
til daglige gjøremål

• Definerer sykkelrutenettet og forslag til 
fremtidig standard for sykkelrutenettet

• Planen presenterer også andre virkemidler for økt 
sykkelandel



Sykkelnett for tidligere Nedre Eiker



Svelvik hadde ingen sykkelplan tidligere, 
men…

• Svelvik har en trafikksikkerhetsplan (2017-2022). Denne omtaler naturlig nok 
kun trafikksikkerhetstiltak og har ikke definerte mål om sykkelandel eller 
definert sykkelrutenett

• Ifbm. kommunesammenslåingen ble det utarbeidet en mulighetsstudie som 
en helhetlig strategi for langsiktig utvikling av tilbudet for gående og syklende 
langs Svelvikveien mellom Svelvik og Drammen
• Vurderer dagens standard, potensial for syklende og behov

• Foreslår løsninger og prioritert rekkefølge

• Inneholder kostnadsoverslag



Overordna kommunale planer vdr. sykkel

Vi har flere overordna planer som omhandler sykkel i gatebruken, herunder

• Kommuneplanens arealdel for tidligere Drammen
• Herunder ligger også Drammens sykkelstrategi med kart over sykkelnettet

• Områderegulering Mjøndalen sentrum

• Sentrumsplan for Drammen sentrum

Overordna planer som dette skal gi føringer for alle planer og byggesaker 
innenfor de aktuelle formålene innen planavgrensningene



Kommuneplanens arealdel for Drammen

Bestemmelser

• Alle søknadspliktige tiltak etter § 20-1 skal ta 
hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende og 
reisende med kollektivtransport, trafikksikkerhet
og framkommelighet på berørt veinett

• Sykkelnettet skal følge de traseene temaplanen for 
sykkel viser. Det skal tilrettelegges for sykkel i nye 
utbyggingsprosjekter, med effektive 
sykkelforbindelser til hovednettet. Hovedtraseene
for sykkel skal primært etableres som et eget
tilbud til syklende, adskilt fra gangtrafikk.

Retningslinjer

• Statens vegvesens sykkelhåndbok, sykkelstrategien 
og opplevelse av trygghet bør være 
beslutningsgrunnlag for valg av type anlegg, 
trafikksikkerhet skal vektlegges

• Linjene for høystandard sykkelvei skal ha ekstra 
høyt fokus på fremkommelighet for syklister

• Anlegg innenfor sentrumsområdene eller langs 
sentrumsgatene bør ha høy materialmessig
kvalitet og sikre høy fremkommelighet for 
syklister

• Gate- og veganlegg skal anlegges med 
tilrettelegging for sykkel i henhold til temaplanen 
[les: definert hovedsykkelnett] eller anvise til 
alternativ rute som bygges samtidig med anlegget



Handlingsplaner for sykkel

• Tidligere Drammen kommune har en handlingsplan som oppfølging av 
Sykkelstrategien. I denne gis forslag til prioritering. 

• Handlingsplan for både tidligere Nedre Eiker kommune og tidligere Drammen 
kommune er hjemlet i et felles handlingsprogram for sykkel (2018-2023) 
gjennom Buskerudbysamarbeidet
• Konkretiserer oppfølgingstiltak fra strategidelen av Felles sykkelplan

• Konkretisering og prioritering av regionale strekninger

• Synliggjør finansieringsbehov



Oppfølging av planene for sykkel

• Handlingsplanene har blitt brukt som utgangspunkt for innspill til søknad om 
midler fra Buskerudbyen og koronamidler

• Handlingsplanene har blitt brukt som utgangspunkt for planlegging og 
gjennomføring av tiltak for syklende

• Sykkelplanene/strategiene blir brukt

som grunnlag for:
• utbyggingsavtaler, gjennomføringsavtaler,

• inn i planer etter Plan- og bygningsloven 

• eget planarbeid for utvikling av sykkelnettet



2020: Harmonisering av planene

• Arbeidet med å harmonisere planene og definere sykkelnett for tidligere 
Svelvik kommune har startet og er forventet til politisk behandling vinteren 
2020/21



Noen utfordringer i dag

• Syklisters fremkommelighet prioriteres ikke høyt nok i hierarkiet mellom ulike 
trafikantgrupper. 

• Økonomisk gjennomføringsevne gjenspeiler ikke målsettingen
• Betydelig redusert budsjett etter kommunesammenslåingen
• Buskerudbypakke 2 er skrinlagt 

• Liten planreserver på større tiltak 

• Gode sykkeltiltak gjennomføres, men bilen velges fortsatt fremfor sykkelen 
fordi det fortsatt er lite køproblematikk i Drammen og lett å parkere bilen

• Bilister som ikke overholder skilt og bommer gjør at vi ikke kan utnytte 
verktøykassen godt nok - kultur



Eksempler på enkle tiltak for syklister

• Bedre skilting
• Bedre eller ny oppmerking
• Reasfaltering
• Etablering av sykkelfelt, sykkelboks
• Sykling mot enveiskjøring
• Forkjørsregulering
• Avkjørselssanering
• Forbedrede overganger mellom ulike 

typer sykkelanlegg
• Fjerne langsgående bilparkering for å 

lage sykkelfelt, som i Oslo 



Sykkelfelt

• Eget felt i 
kjørebanen

• Enveis

• Kan etableres 
ensidig ved 
behov

• Sykkelboks 
eller 
tilbaketrukket 
stopplinje kan 
etableres inn 
mot lyskryss



• Tryggere og mer 
oversiktlige 
krysningspunkt

• Kreve kun én 
avkjørsel pr 
eiendom og maks 
bredde på 4-5 meter

• Bla. disse to endres i 
år, kan gjøres flere 
steder

Innsnevring av kryss



Fjerne gateparkering, etablere sykkelfelt

• Sikrer syklisters tilgjengelighet 

• Sikrer bedre fremkommelighet og 
sammenheng

• Gjennomføres strategisk i Oslo

• Billig tiltak

• Handel har i mindre grad blitt  
påvirket – økt enkelte steder

• Kan gjennomføres mange steder i 
Drammen



Utbedring av systemskifter

• Systemskifter er overganger 
mellom ulike typer sykkelanlegg, 
for eksempel fra gang- og sykkelvei 
(ensidig) til sykkelfelt (tosidig)

• Flere utbedringssteder dette er 
aktuelt



Større tiltak for syklister

• I handlingsplanene for de tidligere kommunene beskrives behov for tunge 
(dyre) tiltak og enklere (billige) tiltak

• Enklere tiltak kan gjennomføres i påvente av tyngre tiltak

• Andre steder kan enkle tiltak være det eneste behovet

• Følgende presenteres tiltak for det kommunale vegnettet i tidligere Drammen 
og Nedre Eiker som ligger i gjeldende handlingsplaner
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2 – Sykkelforbindelse Sykehuset
Enten ny undergang eller forbedring av 
dagens undergang

8 – Nedre Strandgate
Utvidelse av gang- og sykkelarealet, 
gjennomføres 2020 fra Bølgen til Erik 
Børresen. Fra Bybrua til Skutebrygga med 
Bybru-prosjektet.

11 - Øvre Storgate – Øvre Torggate
Permanent: Øvre Sund bru til Roklubben: 
Sykkelvei med fortau bygges 2020.
Gamle Kirkeplass til St. Olavs gate: fjerne 
gateparkering, etablere sykkelfelt mot 
kjøreretning.
St. Olavs gate til Bragernes torg: Rullevennlig 
dekke
Mindre tiltak: forbedret skilting. Fjerne 
gateparkering og etablere sykkelfelt mellom 
Roklubben og Gamle Kirkeplass

12 – Grønland
Permanent: Fjerning av gateparkering, 
opparbeide sykkelvei/sykkelfelt
Midlertidig: Oppmerking

13 – Buskerudveien – Muusøya
Regulere gang- og sykkelvei/Sykkelvei med 
fortau
Mindre tiltak: forbedre krysningspunkter, 
innsnevring av kryss (gjøres ett sted 2020), 
oppmerking, fjerning av gateparkering, 
endring av snitt ved bom

14 – Nedre Storgate – Bragerhagen
Gjennomført forprosjekt, parkering endres til 
gjennomgående ensidig, vurdert 
forkjørsregulering og stengning av sidegater
Mulig tiltak: forbedret skilting, ventebøyle 
ved lyskryss, detektering av syklister i lyskryss, 
forbedret dekke, forbedre og synliggjøre 
skilting

16 – Hotvetveien
Permanent tiltak: Løfte gang- og sykkelveien, 
prosjektering pågår 2020
Midlertidig tiltak: oppmerking

17 Henrik Ibsens gate
Permanent tiltak: Etablere gang- og sykkelvei, 
prosjektering pågår 2020
Midlertidig tiltak: oppmerking

18 Betzy Kjeldsbergs gate
Forkjørsregulering, 2020

21 Hermanstorffs gate
Permanent: Regulere (2019-) og bygge 
sykkelvei med fortau

24 Knoffs gate
Permanent: Gang- og sykkelvei/Sykkelvei med 
fortau. Prosjektering pågår.

Oversikt over tiltak på kommunalt vegnett
i tidligere Drammens handlingsplan



Fysiske tiltak Nedre 
Eiker



Strekning 3: 
Permanent: Gang- og 
sykkelvei
Midlertidig: Redusert 
fartsgrense

Strekning 4: 
Permanent: Sykkelvei 
med fortau
Midlertidig: Skilting og 
oppmerking

Strekning 5:
Permanent: Gang- og 
sykkelvei
Midlertidig: Bedre 
oppmerking av 
krysningspunkt for 
syklister

Oversikt over tiltak på kommunalt vegnett
i tidligere Nedre Eikers sykkelplan

Strekning 6: 
Permanent: Regulere 
gang- og sykkelvei, 
oppgradere til gsv-
standard m/asfaltering, 
fjellsikring, ny 
belysning
Midlertidig: evt. nytt 
grusdekke

Strekning 7: Ny bru

Strekning 8: 
Oppmerking, skilting 
og fartsdempende 
tiltak

Strekning 10: 
Permanent: regulere 
og bygge ny gang- og 
sykkelvei
Midlertidig: Omlegging 
av rute, skilt, 
oppmerking

Strekning 11: 
Permanent: Gang- og 
sykkelvei

Strekning 12:
Permanent: Gang- og 
sykkelvei

Strekning 16:
Permanent: Skilting, 
oppmerking og 
fartsdempende tiltak

Generelt:
• Innsnevring av kryss
• Forbedring av 

systemskifter
• Bedre skilting
• Vurdere behov for 

oppmerking
• Bytte ut 

betonggriser til 
brøytebommer



Andre typer gode, enkle tiltak som kan 
gjennomføres uten store direkte kostnader 
• Satse på sertifisering av kommunale arbeidsplasser for å få flere voksne til å sykle

• Vist seg å ha god effekt, ref. Syklistenes landsforening

• Gjennomføring av pop-up sykkelverksteder
• Mange sykler rundt på sykler med stort vedlikeholdsbehov, uten kunnskap eller tid til å ordne selv

• Subsidiering av elsykkelkjøp
• TØI-rapport viser at folk som kjøper seg elsykler sykler mer enn dobbelt så mye som de med vanlig 

sykkel i daglige reiser
• Videreføre og evt. utvide elsykkelbibliotekene fra 2021 (Finnes i Drammen, Svelvik og Krokstadelva)

• Stille krav i saker som kommer til politisk behandling om god sykkeltilrettelegging, både 
infrastruktur og parkering

• Sertifisering av Drammen som trafikksikker kommune – hjertesone rundt skoler
• Utfordring: Foreldre som kjører elever utgjør ikke bare en stor risiko trafikksikkerhetsmessig for 

skolebarna, men gjør også at barna ikke sykler/går til skolen



Eksempler på billige, enkle tiltak som 
gjennomføres i 2020

• Forkjørsregulering av Betzy Kjeldsbergs gate for å gi bedre fremkommelighet 
for syklister, gir også bedre fremkommelighet for bussen

• Tillate sykling mot enveiskjøring på 13 strekninger slik at syklister får raskeste 
rute. Mange av disse brukes også ulovlig i dag av syklister

• Parkeringsregulering: Endrer parkeringsregulering fra skiftende fra side til side 
til ensidig


