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Bakgrunn for presentasjonen
• Hovedutvalg for tekniske tjenester og
Kommunestyret vedtok mars 2020 at planen ble
sendt på høring
• Ønske om innspill fra rådene på planen, og håper
på tilbakemelding gjennom vedtak i saken som
ligger til møtet
• Høringsfrist er 4. juni 2020

Politisk vedtatt føring for planen
Fra vedtak av økonomiplan 2020-2023:
• Sykkelplanen vedtatt av (tidligere) Drammen kommune med ambisjoner om 20%
sykkelandel 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

Harmonisering til en ensartet plan
• Sykkelstrategi for tidligere Drammen kommune
• Tidligere Nedre Eiker kommune sin sykkelplan
• Tidligere Svelvik kommune hadde ikke sykkelplan, verken definert
sykkelnett eller vedtatte ambisjoner
• Planen er supplert med
• Ny fagkunnskap fra ulike kilder
• Nye vedtatte planer etter PBL som berører sykkelnettet er hensyntatt
• Nasjonal reisevaneundersøkelse er benyttet som analysegrunnlag
• Kunnskap, inkl. rapporter og utredninger fra Statens vegvesen, Viken fylkeskommune samt
Buskerudbyen

Visjon
Drammen kommunes visjon for
sykkelsatsingen frem mot 2031 er:

Drammen skal være Norges beste
sykkelkommune, med god
tilrettelegging for sykling i og
mellom alle kommunedelene

Målsetting

Det skal være attraktivt å
sykle for alle, spesielt
«hverdagssyklisten» som
kan bruke sykkelen til
dagligdagse formål

Sykkelplan som verktøy
• Til tross for at planen har en 10 års horisont sies det ikke noe om når sykkelnettet skal
være «ferdig» utbygd i henhold til planen, men hvilken strategi og rekkefølge man skal
følge når man har midler til gjennomføring
• Planen skal også fungere som et grunnlag for å kunne sette krav i reguleringsplaner,
utbyggingsavtaler og byggesaker slik at det kan avsettes arealer og stilles krav til
utbyggerfinansiering av sykkelnettet i henhold til plan. Videre skal planen være
bakgrunnsteppe for søknad om tilskuddsmidler og for å gi innspill til andre vegeiere

Situasjonsanalyse og faglig grunnlag:
Vi ser at det er spesielt potensiale for:
•
•
•
•
•
•

Flere sykkelreiser på korte avstander
Med elsykkel øker gjennomsnittlig reiselengde og høydeutfordringer utvannes
Mer bruk av elsykler; salget økte kraftig i 2020 og mer i 2021
Overgang til sykkel på arbeidsreiser, reiser til skole, handel og service
Tilgjengeliggjøring av sykler til privat og offentlig bruk
Bedre drift og vedlikehold
• Økt fokus på trafikksikkerhet
• Bedre synliggjøring av sykkelrutene

• Tilrettelegging og bedre sammenheng i sykkelnettet

Satsingsområder
• Med utgangspunkt i målene for sykkelsatsingen, utfordringer fra
reisevaneundersøkelsen og faglig grunnlag er det angitt 14 satsingsområder for
måloppnåelse

Satsingsområder del 1
1. Arealpolitikk som fremmer korte hverdagsreiser
2. Sørge for at plan- og byggesaksbehandlingen underbygger føringene i
sykkelplanen
3. Videreutvikle et sykkelnett som sikrer innbyggerne god tilgjengelighet til
sykkelnettet. Minst 80% av befolkningen bor innenfor 200 meters avstand fra
sykkelnettet
4. Videreutvikle sykkelnettet gjennom metoden «trinnvis utbygging»
5. Sørge for at sykkelnettet oppleves som sammenhengende
6. Sørge for at sykkelnettet oppleves som godt synlig gjennom rødmerking,
skilting og oppmerking
7. Sørge for at sykkelnettet er trafikksikkert og oppleves som trygt

Satsingsområder del 2
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Sørge for at sykkelnettet er godt driftet og vedlikeholdt, og innbyr til sykling gjennom hele året
Bidra til etablering av tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser med god sikkerhet og
tilgjengelighet i alle kommunedeler, spesielt i tilknytning til kollektivknutepunkter og
sentrumsområder
Bidra til at befolkningen får økt tilgang på elsykler og/eller andre mikromobilitetsløsninger,
gjennom for eksempel gode utlånsmuligheter, tilskuddsordninger og ordninger som gjør det
mulig å teste bruk av elsykkel
Sørge for at innbyggerne får god informasjon om sykkelnettet, sikker sykkelparkering,
eventuelle utlånsmuligheter/tilskuddsordninger og annen informasjon som fremmer sykling
Bidra til at kommunen som arbeidsplass sertifiseres som «Sykkelvennlig arbeidsplass»
Stimulere til offentlig/privat samarbeid med tanke på å tilrettelegge for at flere velger å sykle
til jobben (garderobeforhold, sykkelparkering, mm.)
Aktivt bidra til faglig utvikling gjennom deltakelse i nettverk og samarbeid med
forskningsinstitusjoner og studenter

For å nå satsingsområdene trengs
• Målrettet satsing innen de ulike satsingsområdene
• Politisk vilje
• Økonomisk gjennomførbarhet innen
• Investeringer
• Drift
• Holdningsskapende arbeid
• Nok ressurser
• Samarbeid mellom alle vegeierne og ulike virksomheter – fordeling
av ansvar

Sykkelnettet
• Som del av sykkelplanen er det definert et sykkelnett for hele den nye
kommunen. Dette er digitalt tilgjengelig
• Det er definert hovedruter, lokalruter og grønne turveier, samt ruter
som må avklares i fremtidig planarbeid
• Sykkelnettet er mer finmasket enn hva det var i de tidligere
kommunene med utgangspunkt i strategien om at minst 80 % av
innbyggerne skal bo innen 200 meter fra sykkelnettet

Utforming av sykkelnettet
• Sykkelnettet skal utformes mest mulig enhetlig med få systemskifter for å sikre
trafikksikre løsninger, god fremkommelighet og lesbarhet
• Hovedruter
• De viktigste forbindelsene inn mot og gjennom sentrumsområder, og mellom
kommunedelene
• Sykkelvennlige forbindelser til for eksempel kollektivknutepunkter,
sentrumsområder og større arbeidsplasser
• Følger ofte hovedveiene fordi disse ofte er naturlige korridorer også for
syklende
• Skal ha høy standard og være tilrettelagt for effektiv transport, både på
strekning og gjennom kryss
• Som hovedregel skal det tilrettelegges med separate anlegg for syklister.

Utforming av sykkelnettet
• Lokalruter
• Forbindelser fra hovednett til/gjennom boligområder
• Kobling til lokale målpunkter i kommunedelene, som skoler, butikker og
rekreasjonsområder og marka
• Ligger i stor grad i eksisterende boliggater uten fysisk plass til egne anlegg
• Skal som hovedregel forsøkes anlagt med separat anlegg for syklister
• Grønne ruter er turveier der det ikke er egen tilrettelegging for syklende, men lenker
som oppleveles som attraktive å sykle i
• Ruter som skal avklares i kommende planarbeid kan være hovedruter eller lokalruter
• bør ha en minimumsstandard med tilrettelagt gang- og sykkelvei - avklares i det
enkelte prosjekt og sees i sammenheng med eksisterende tilgrensende
tilrettelegging og parallelle ruter

Eksempel på fremstilling av forslag til sykkelnett og anleggstype
Foreslått sykkelnett

Forslag til tilrettelegging

Føringer for sykkelnettet
- Separate sykkelanlegg foreslås rødmerket
• Forskning har vist til flere syklister som følge av rødmerking
• Forbedrer synligheten av sykkelnettet og oppfattelsen av tilrettelegging
• Gjelder kun separate sykkelanlegg, herunder sykkelveier og sykkelfelt
• Altså ikke
• gang- og sykkelveier
• fortau langs sykkelveiene
• Veibane der sykkelnettet går i blandet trafikk

Kriterier for prioritering av strekningsvise tiltak
• Som grunnlag for kommende handlingsplaner er det foreslått et sett kriterier
som skal brukes for prioritering av strekningsvise tiltak.
• Hver strekning gis poeng ut fra kriteriene, og de strekningene som får høyest
poeng har også høyest behov for tiltak.
• Kriteriene skal bidra til at prioriteringsrekkefølgen sikrer utbygging der det er
størst behov – altså ikke geografisk fordeling
• Utbyggingsprosjekter fra andre avdelinger eller utbyggere, større
byutviklingsprosjekter eller tilskuddsordninger kan imidlertid påvirke
utbyggingsrekkefølgen

Kriteriene som er valgt som grunnlag for
prioritering
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avstand fra nærmeste nærsenter og kollektivknutepunkt i kommunedelene
Avstand fra grunnskoler
Sentralitet, herunder særlig høy aktivitet/funksjonstetthet
Trafikkmengde
Eventuell bussfrekvens
Andel tungtrafikk
Eksisterende tilbud for syklister
Manglende lenke mellom to strekninger
Antall ulykker siste 10 år

Handlingsprogram
• Med bakgrunn i vurderingskriteriene utarbeidet handlingsprogram for det
kommunen har ansvar for. Dette er delt inn i konkrete og ikke-konkretiserte
strekninger
• Fysisk tilrettelegging langs veier og gater i det kommunale vegnettet,
rangert som høy og middels ut fra score ut fra vurderingskriteriene
• Andre tiltak som sykkelparkering, rødmerking, kryssutbedringer,
trafikksikkerhetstiltak spesielt rettet mot syklister, tilskuddsordning til
sykkelparkering, kampanjer oa.
• Flere av strekningene – behov for regulering, typisk med dere som høringspart

Fylkesveger og riksveger
•
•
•
•
•

Mange av strekningene i sykkelnettet ligger på riksveier eller fylkesveier
Mange av veistrekningene får høy score ut fra vurderingskriteriene
Planen inneholder vedlegg over tiltak med middels/høy rangering
Grunnlag for innspill til SVV/Viken fylkeskommune
De fleste prosjektene er store og kostbare prosjekter

Prosess for planen
• Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Buskerudbyen har vært med i
prosessen for utarbeidelsen av planen
• Planen ble fremmet til politisk behandling i Hovedutvalg for tekniske tjenester
9. mars 2021 og kommunestyret 23.mars 2021
• Planen ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn
• Høringsfrist er 4.juni for innspill på kart, vurderingskriterier og innhold
• Sluttbehandling i september 2021 i hovedutvalg og kommunestyre
• Det planlegges for at planen blir en del av kommuneplanprosessen og revideres
igjen i den forbindelse

Takk for meg!

