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Litt generelt om kommunens TS-arbeid 

Trafikksikkerhet ivaretas gjennom:

• Planlegge og gjennomføre investeringsprosjekter som bidrar til økt trafikksikkerhet 
(budsjettposter innenfor TS, sykkel, Buskerudbyen).

• Utøve myndighet og forvaltning
• Uttalelser til plansaker/byggesaker, avkjørselssaker, godkjenning av arbeidsvarslingsplaner, 

skiltvedtak m.m.

• Behandle innspill fra innbyggere. 

• Drift/vedlikehold av veinettet (siktrydding, dekkeutbedring, belysning m.m.)

• Bidrag i ulike holdningskampanjer

• Innspill til fylkeskommunen og Statens vegvesen om prioritering av tiltak på fylkes-
og riksveinettet



Kunnskapsinnhenting foregår bl.a. gjennom:

• Fartsmålinger (radar og fartstavler)

• Automatiske og manuelle trafikktellinger  

• Ulykkesanalyser

• Innspill fra befolkningen, lokalkunnskap, befaringer



Strategiske tilnærminger til TS-arbeidet

• Nullvisjonen og det faglige grunnlaget for nullvisjonen 
(forebygge de alvorligste ulykkene og utvikle et 
veitrafikksystem som bygger på menneskets 
forutsetninger)

• Innsats rettet mot gående og syklende

• Innsats rettet mot barn/unge – spesielt skolevei



Ny TS-plan for Drammen
• Planarbeidet er igangsatt, sannsynlig politisk behandling i februar 2021.

• Alle grunnskoler og FAU i kommunen har blitt invitert til å gi innspill, vi har 
mottatt innspill fra over 25 skoler og FAU-er.

• Formålet med planen er å legge føringer for bruk av kommunens 
investeringsmidler på det kommunale veinettet, og gi innspill til 
fylkeskommunens prioriteringer på det fylkeskommunale veinettet.

• Planen skal være en strategi for TS-arbeidet i de 4 kommende årene (2021-
2024). Det skal utarbeides årlige handlingsprogram i tråd med planens 
strategier.

• Målsettingen med TS-arbeidet er å etablere trafikksikre løsninger som: 

a) Bidrar til å redusere risikoen for ulykker med gående og syklende

b) Bidrar til at flere velger å gå og sykle (aktiv og miljøvennlig transport)



Kriterier for vurdering av behov og 
prioritering av tiltak i ts-planen

• Planens prioriteringer skal bygge på faglig 
kunnskap om risikofaktorer og faglig kunnskap 
om effekten av ulike tiltak

Det gjøres

• Kartlegging av antall potensielle brukere som vil 
ha nytte av fysiske tiltak, med særlig 
vektlegging av skolereiser

• Kartlegging av risikofaktorer for gående og 
syklende, som hastighet, trafikkmengde, av 
separate anlegg for gående/syklende m.m.

• Prioritering av tiltak skal til slutt bygge på 
nytte/kostnadsvurderinger



30 % av ulykkene i Drammen 2010-2019 
skjedde på det kommunale veinettet



Det har ikke vært en like markant nedgang i antall 
ulykker med drepte og hardt skadde i Drammen 
som i landet forøvrig



Det har vært noe nedgang i antall sykkelulykker, men 
ikke i antall fotgjengerulykker i Drammen 2010-2019



65 % av ulykkene med drepte og hardt skadde 
på det kommunale veinettet i Drammen (2010-2019) 
var fotgjenger- og sykkelulykker

Dette underbygger hvorfor kommunen bør 
satse på sikkerhet for gående og syklende. 

Politiske målsettinger om å øke andelen som 
går, sykler og reiser kollektivt forsterker 
behovet for denne satsingen ytterligere. 



Gulskogen

Tas med som eksempel på grunn av spørsmål om Eikerveiene i forrige 
hovedutvalgsmøte



Skolekretsgrenser barneskoler



Eksempel på tiltak på kort sikt



Planer på mellomlang sikt

Sundland – område under utbygging



Nytt trafikksystem vil gi Gulskogen et betydelig positivt løft

• Tilfartsvei vest, del 1 + 
Sundlandgata avlaster Prof. 
Smiths allé.

• Prof. Smiths allé kan 
prioriteres til kollektivgate 
og adkomstgate

• Tilfartsveg vest/Konnerud vil 
fjerne trafikk fra Prof. Smiths 
alle i retning Konnerudgata

Plan for Sundland



Sundlandvegen

Tverrsnitt på del som ikke ligger inntil jernbane



Planer på lengre sikt

Gulskogen Nord



Gulskogen Nord

Kommunedelplan for området er under arbeid på grunnlag av vedtak i formannskapet i tidligere 
Drammen kommune av 03.09.2019.



Kommunedelplanen skal tilrettelegge for trafikksikre og 
attraktive løsninger for gående og syklende, og legge til rette for 
bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.


