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Føring fra vedtak av økonomiplan 2020-2023
Sykkelplan
• Sykkelplanen vedtatt av 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

Forslag til visjon og målsetting
Drammen kommunes visjon for sykkelsatsingen frem mot 2031 er at

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

Harmonisering til en ensartet plan
• Tatt utgangspunkt i sykkelplanene for tidligere Drammen
• Tidligere Nedre Eiker kommune sin sykkelplan er benyttet og integrert/oppgradert
• Full gjennomgang av tidligere Svelvik kommune som ikke hadde sykkelplan
• Supplert med
• Ny fagkunnskap
• Nye vedtatte planer som berører sykkelnettet er hensyntatt
• Nasjonal reisevaneundersøkelse er benyttet som analysegrunnlag
• Kunnskap fra Statens vegvesen, Viken fylkeskommune samt Buskerudbyen er innhentet
som grunnlag for planen

Potensiale for:
• Flere sykkelreiser på korte avstander
• Overgang til sykkel på arbeidsreiser, reiser til skole, handel og service
• Mer bruk av elsykler; salget har økt kraftig i 2020
• Med elsykkel øker gjennomsnittlig reiselengde og høydeutfordringer forsvinner

• 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

Drift og vedlikehold
• God drift og vedlikehold er avgjørende for at flere skal velge sykkel fremfor bil
• Sommer: ujevnheter, hull, sand og grus er et stort problem + manglende
sammenheng i sykkelnettet
• Vinter: hyppigere brøyting og strøing kan føre til at flere velger sykkelen
• Manglende vedlikehold har stor innvirkning på trafikksikkerhet
• I Statens vegvesens rapport Temaanalyser av sykkelulykker, basert på data fra
dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken, ble mangelfull drift og vedlikehold registrert
som medvirkende faktor i 18 % av ulykkene.
• En Svensk analyse av ca. 4000 sykkelulykker fra 2007-2012 viser at 8 av 10 alvorlig skadde
syklister ble skadet i en singel-ulykke og hvor 44% av disse var forårsaket av dårlig drift og
vedlikehold

Andre tiltak i driftssituasjon
•
•
•
•

Tilstrekkelig feiing av sykkelnettet
Hyppigere utskiftning av slitelag (øverste asfalt lag),
Bedre belysning, spesielt ved krysningspunkter
Klipping av vegetasjon langs gang- og sykkelveier, spesielt i
frisiktsoner
• Bedre merking av sykkelveier

Sykkelnettet
• Som del av sykkelplanen er det definert et sykkelnett for hele den nye
kommunen
• Det er definert hovedruter, lokalruter og grønne turveier. Noen ruter
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

Eksempel på fremstilling av forslag til sykkelnett og behov for tiltak

Foreslått sykkelnett

Ønsket tilrettelegging
(Tiltak)

Utforming av sykkelnettet
• Hovedrutene 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.
• Lokalruter skal som hovedregel være tilrettelagt med separat anlegg for
syklister, men dette må vurderes opp mot omgivelser og stedlig karakter,
spesielt gjennom parkene.
• Grønne ruter er turveier der det ikke er egen tilrettelegging for syklende, men
lenker som allikevel er attraktive å sykle i
• Ruter som skal avklares i kommende planarbeid bør ha en minimumsstandard
med tilrettelagt gang- og sykkelvei. Dette må avklares i det enkelte prosjekt og
sees i sammenheng med eksisterende tilgrensende tilrettelegging og
tilretteleggingen langs parallelle ruter

Føringer for sykkelnettet
- Separate sykkelanlegg foreslås å rødmerkes
• 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
• I tillegg vil utbyggingsprosjekter fra andre avdelinger eller utbyggere, større
byutviklingsprosjekter eller tilskuddsordninger som kan 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

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

Økonomiske konsekvenser-investeringer
Investeringskostnader

•

Det er definert et utgangspunkt for type anlegg på de ulike strekningene der det er behov for nybygging
eller ombygging av eksisterende anlegg. Byggingen har estimerte priser som fordeler seg slik:

* i disse prisene er det forutsatt bygging i jomfruelig terreng. Det er ikke medtatt fjerning av eksisterende
asfalt, kantstein, rødmerking, reasfaltering av tilliggende kjørebane og lignende. Det er heller ikke beregnet
mva (25%), uforutsette kostnader (20%), administrative kostnader, rigg og drift, skilt og oppmerking eller
fjerning av evt. parkering. Sluk og belysning er medberegnet. Planleggings- og prosjekteringskostnader
kommer i tillegg.

Økonomiske konsekvenser-drift
Det er foreslått noen flere hovedruter i Drammen kommune enn det var i de tre tidligere kommunene.
Suppleringen av hovedsykkelnettet, samt de endringer som er gjort for å få minst 80% av befolkningen innen
200 meters avstand fra sykkelnettet, gir en økt driftskostnad. Merkostnaden er estimert til rundt kr 350 000,pr år for brøyting og strøing.
Øvrige kostnader på tiltak som er foreslått i planen som det ikke er dekning for i dagens økonomiplan er bla.
Feiing av sykkelnettet, ca. kr 3200,- pr km
Klipping av vegetasjon, ca. kr 500,- pr km
Langsgående oppmerking ca. kr 30 pr lm
Der er i tillegg behov for å styrke planleggingskapasiteten for å håndtere
økt sykkelsatsing. Dette gir et behov på i størrelsesorden 1 mill. kr.

Videre prosess
• Planen fremmes til politisk behandling i Hovedutvalg for tekniske tjenester 9.
mars 2021
• Det foreslås at planen legges ut på høring i 6 uker
• Sluttbehandling i juni 2021 i hovedutvalg og kommunestyre

