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Grunnlag - Politisk prosess for planen

1. Behandling av Økonomiplan for 2020-2021 
(10.12.2019): vedtatt at sykkelplanen skulle legge til 
grunn en ambisjon om 20% sykkelandel og en visjon 
om at Drammen skulle bli «Norges beste sykkelby» -
senere endret til «Norges beste sykkelkommune»

2. Første behandling av sykkelplanen var i hovedutvalg for 
tekniske tjenester 09.03.2021, og i Kommunestyret 
23.03.2021. Planen ble lagt ut på høring

3. I løpet av høringsperioden ble planen behandlet i 
Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse, alle den 27.05.2021



Bakgrunn for presentasjonen

• Forslaget til sykkelplan kommer til sluttbehandling i 
neste møte

• Planen er oppdatert etter innspill fra 
førstegangsbehandling av planen og innkomne 
høringsinnspill

• Høringsfrist var 4. juni 2020

• Det kom inn 6 høringsuttalelser



Planen inneholder

• Visjon og mål for sykkelsatsingen

• Konkretisering av 14 satsingsområder for å nå disse

• Definisjon av et finmasket sykkelnett hvor 86% av 
innbyggerne bor innen 200 m fra sykkelnettet

• Forslag til type anlegg på de ulike strekningene som 
grunnlag for videre utredninger

• Kriterier for prioritering når det skal planlegges for 
og gjennomføres strekningsvise tiltak

• Handlingsprogram for det kommunale veinettet og 
for vegnett der kommunen ikke er vegeier



Hva planen er ment å brukes til

• Synliggjøre satsingsområder og tiltak for å kunne nå vedtatt mål og ambisjon 
for sykkelsatsingen

• Å definere et helhetlig sykkelnett, med god tilgjengelighet for innbyggerne (86% 
bor innen 200 m)

•Oversikt over dagens anleggstyper
•Forslag til type anlegg på strekningene

• Prioriteringsverktøy for videre utbygging av sykkelnettet

• Grunnlag for
•Å stille krav i private og offentlige planer etter Plan og bygningsloven
•Utbyggingsavtaler for utbyggerfinansiering av tiltak
•Søknad om eksterne midler, som fra Buskerudbyen og andre tilskuddsordninger
•Gi innspill til de Statens vegvesen og Viken fylkeskommune og deres prioriteringer



Førstegangsbehandling av planen
Hovedutvalg for tekniske tjenester og Kommunestyret mars 2021

Vedtak fra begge behandlingene:

• Forslag til Sykkelplan for Drammen tas til betraktning og sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med en høringsfrist på 6 uker.

• Avsnitt om tilrettelegging til og på skoler og arbeidsplasser, og tilrettelegging for endres til:
… tilrettelagt til og FRA og på skoler og arbeidsplasser, herunder sykkelparkering, garderobemuligheter og andre fasiliteter. Ref. 
Satsingsområde 13. Dette bør spesifiseres i endelig utgave av sykkelplanen.

• Det som er beskrevet i Drammen kommunes parkeringsveileder med parkeringsstrategi under beskrivelsen av satsingsområde 9, 
Sykkelparkering, tas med i sin helhet i sykkelplanen

Kommunestyret vedtok i tillegg:

• Visjon og mål: Teksten s 14 i dokumentet endres til: Drammen skal være Norges beste sykkelkommune med god tilrettelegging for sykling i og 
mellom kommunedelene. Foranliggende tekst som omhandler samme, redigeres tilsvarende.

Begrunnelse: Visjon for sykkelplan må omfatte hele kommunen. Teksten for øvrig i dokumentet ivaretar byen Drammen.

• Feltet “sykkel” er i en rivende utvikling hvor vi daglig ser ny teknologi som elektriske sparkesykler og andre mikromobilitetsløsninger. Målet 
om “20 prosent sykkelandel” må inkludere disse ordningene så fremt disse er tillatt benyttet i sykkelfelt og i behov av tilsvarende 
infrastruktur. Sykkelplanen må inkludere mikromobilitet og det må lages en plan innenfor sykkelplanen hvordan det kan legges rette for flere 
typer av teknologi som benytter sykkelinfrastrukturen.

• Strekningen Daler/Nordenga til samlepunkt Gamle Mjøndalen cellulose legges inn i sykkelplanen (vedlegg 8) med høy prioritet.



Endringer av planen før høring (1/2)

• De konkrete vedtakspunktene ble lagt inn i planen. I tillegg ble det det gjort følgende 
endringer:

• Mikromobilitet Definisjonen av «sykkel» er presisert i planen slik det kommer fram at 
planen også omfatter andre mikromobilitetsløsninger, som for eksempel elsparkesykler. 
Dette gir potensiale for flere sykkelreiser på korte avstander, og planen er oppdatert i 
henhold til dette. I beskrivelsen av Drammen som sykkelby i 2031 står det nå at Drammen 
følger ny teknologi innen sykler og andre mikromobilitetsløsninger med tilhørende 
utlånsmuligheter for innbyggerne

• Kostnader Planen er supplert med enkle kostnadsoverslag for utbygging i henhold til 
foreslått anlegg på strekninger, rødmerking av separate sykkelanlegg og kostnader for økt 
drift og vedlikehold

• Ny NTP Etter at planen ble sendt til politisk behandling har det kommet ny Nasjonal 
transportplan (2022-2033) med nye mål for transportsystemet og sykkelsatsing på 
nasjonalt nivå. Planen er oppdatert i henhold til denne.



Endringer av planen før høring (2/2)

Konkretisering av planen som verktøy 

• Planen skal 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 
• Prioritering av tiltak når vi har tilgjengelige midler

• Søknad om tilskuddsmidler til fysiske tiltak

• Å gi innspill til andre vegeiere for prioritering og videre utbygging av sykkelnettet 



Offentlig høring 

• Planen ble sendt på høring til Statens vegvesen, Viken fylkeskommune, Syklistenes 
landsforbund og nabokommunene Lier, Øvre Eiker og Holmestrand

• I tillegg ble det annonsert i Drammens tidende og på Drammen kommunes 
nettsider

• Som del av høringen ble planen presentert og behandlet, med formål om 
høringsinnspill, i Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rådet for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Den ble også presentert for fagrådet i Buskerudbyen

• Nærutvalgene fikk tilsendt planen med oppfordring om å gi innspill

• Høringssaken fikk også omtale på nyhetssendingen til NRK Buskerud



Høringsinnspill - 6 innkomne

• Viken fylkeskommune ønsket å presisere at planen ikke var bindende for dem, men et godt grunnlag for kommunens innspill til 
fylkeskommunens egen handlingsplan. Videre virket sykkelnettet fornuftig, det samme at videre konkretisering av type anlegg på 
strekninger vurderes strekningsvis for hvert prosjekt

• Syklistenes landsforening mente planen var godt gjennomarbeidet. De foreslo å styrke to av satsingsområdene for å omfavne mer 
av næringslivet, herunder blant annet interne motivasjonskampanjer og uttesting av incentivordninger, og støtteordninger til 
bedrifter for rådgivning med tilrettelegging til aktive reiseveier og tiltak på arbeidsplasser.
Videre presiserte de at fremtidsrettet tilrettelegging separerer gående, syklende og motorisert trafikk. Dersom sykkelandelen skal 
økes må syklister prioriteres for å oppnå effektiv transport og det er viktig at sykkelveiene driftes godt og riktig vinterstid, spesielt 
sammenlignet med bilveiene.

• Nærutvalget for kommunedel 6 Austad-Danvik-Fjell ønsket økt involvering for erfaringsvise gode løsninger, at kommunen har et 
mer aktivt samarbeid med FAU ved skolene på Danvik og Fjell, bedre tilbud ut i bydelene og bilfrie soner rundt barneskolene. 
De pekte på høyere potensial for flere syklende i folketette kommunedeler og muligheter for pilotprosjekter blant barnefamilier og 
lavinntektsfamilier. Videre ble det pekt på utfordringer med smale gater, manglende tilrettelegging og for 
dårlig vintervedlikehold på flere veier i kommunedelen. Det var også ønskelig med interaktivt kart over pågående arbeid.

• Tre grunneiere hadde merknader til hvor sykkelnettet burde gå for å unngå våtmark og dyrka mark, og til at en rute merket “grønn 
turvei” burde endres til “lokalrute” i kartet fordi det forekommer biler der



Høringsuttalelser fra rådene

• Eldrerådet
• Forslaget til sykkelplan tas til etterretning

• Ungdomsrådet
• Forslaget til sykkelplan for Drammen tas til etterretning med innspillene gitt til saksbehandler i 
møtet:

•Ønsker økt tilgang på sykkelparkering der de pleier å være
•Ønsker økt tilgang på utlån av sykler som de kan ha over en periode
•Bedre synliggjøring

• Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
• Forslaget ble tatt til etterretning med følgende kommentar:
• Fotgjengere er blitt mykere trafikanter sammenlignet med syklister enn før pga el-sykler i høy 
hastighet. Ved utbygging og oppgradering av sykkelnettet er det viktig med fysisk skille mellom 
gående og syklende.
• Bedre merking av hvor syklistene kan ferdes, og hvilken retning trafikken går. Bedre markeringer, 
tydelighet og lesbarhet ifht blinde, svaksynte, de med kognitive utfordringer



Endringer av planen etter høring

• Endringer i kartet
• Skogsbilveien mellom Stryken og Konnerudgata er endret fra grønn turvei 

til lokalrute

• Sykkelnettet sør for Miletjern justert slik at det følger dagens trase

• Høringsrundene i rådene gav ingen endringer i planen, men støttet 
opp under behov for egne anlegg til syklister, separert fra andre 
trafikanter



Sykkelplanens forhold til økonomi

• Planen beskriver hvilken strategi og rekkefølge man skal følge de neste 10 årene 

• Tilgjengelige midler vil være avhengig av årlige innspill og vedtak av økonomiplanen for 
kommende år

• Et vedtak av sykkelplanen binder altså ikke opp midler og er ikke et vedtak av når sykkelnettet 
skal være «ferdig» utbygd 

• Planen vil altså være et verktøy for å kunne prioritere videre utvikling med de midlene man har 
tilgjengelig i økonomiplanen

• Den vil også være et grunnlag for søknad om eksterne midler, som fra Byvekstavtale til andre 
tilskuddsordninger, og for å gi innspill til de andre vegeierne

• Planen vil være grunnlag for krav i andre planer som danner grunnlag for 
ekstern finansiering gjennom utbyggingsavtaler

x x


