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Jeg ønsker en spesifikasjon på følgende investeringsprosjekter på  

 

 KK P11 Sykkelplan 
 KK P11 Trafikksikkerhetstiltak / trygge skoleveier  
 KK P11 Vei.   

 
Hvor og hva skal utføres? 
 

Svar 

 

Det vises til svar - som etter ønske  - ble gitt i Hovedutvalg for tekniske tjenester 22. 11 2022. 

 

Svaret var som følger: 

Generelt: Vurdert at spørsmålet gjelder planlagte tiltak i 2023. Investeringsplanen er et levende 
dokument og endringer skjer, årsaker til det er:  

 Behov for rehabiliteringstiltak etter hendelser som har medført akselerert nedbrytning av 
veinettet 

 Samarbeid med andre kabelaktører som ofte har svært kort planhorisont 
  Investeringsmidlene på vei samordnes også med kommunens egne trafikksikkerhets-

prosjekter og investeringer i sykkelsatsing for å sikre best mulig utnyttelse av 
investeringsmidlene.  

 
 

Sykkelplan – tiltak 2023 
• Gang- og sykkelvei fra Gamle Riksvei til Brudeberget, inkl. omlegging av krysset med 

Nordlysveien, mur for å sikre frisikt i krysset og omlegging av privat avkjørsel 
• Bygge sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate mellom CO Lunds gate og 

Marienlysttråkket 
• Bygge regulert gang- og sykkelvei langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra nybygget 

sykkelvei med fortau til Verven ved Holmestrandsveien 
• Oppgradere sykkelveivisning 
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• Øke tilbudet av trygg sykkelparkering 
 
 
 
Trafikksikkerhetstiltak – tiltak 2023 

• Bygging av snarveier 
• Skomakergata/Seilmakergata, fortau 
• Reguleringsplan for tiltak i Korvaldveien 
• Skilter 
• Humper 
• Bommer 
• Grunnerverv Strandveien 
• Delvis gang- og sykkelvei fra pendlerparkering Nedre Eiker kirke til Brudeberget 

 Videre jobbes det for å få gjennomført: 
• Fortau Strømbakken, mellom 2. og 3. Strøm terrasse 
• Fortau og sikring av kryssingspunkt Verksveien (søkt om tilskuddsmidler for 2023) 
• Fortau og sikring av kryssingspunkt Ulevannsveien/Nordlysveien 
• Belysning av gangfelt 

 
 
Vei – tiltak 2023 

• Ole Bullsgate, mur og reasfaltering av gate  
• Prestebråtan, utbedring av fortau og vei  
• Hermann Wildenveysgate-Kastanjesletta, utbedring av fortau og vei  
• Slåttaveien, utbedring fortau og vei  
• Rødgata og Professor Smiths vei, utbedring av fortau og vei  
• Myrabakken og Bergås Terrasse, utbedring av fortau og vei  
• Bergåsveien, utbedring overvann og asfaltering  
• Boliggater Hågenstadfeltet, utbedring overvann og asfaltering  
• Boliggater Grevlingstien- Rådyrlia mfl, hele feltet asfalteres  
• Tegleverksveien, ny kulvert  

 
 
Oppgradering Veibelysning (inkl. i Vei) 

• Utskiftning av veilysarmaturer 
• Sluttføre utskifting i tidligere Nedre Eiker 
• Åssiden, Underlia og Bragernes Vest 
• Tidligere Svelvik kommune 

• Etablering av måling i ca. 20 tennskap 
• Ferdigstille Konnerud 
• Ferdigstille Steinberg 
• Skifte ut tenntråd med EX 

 
• Gjennomføre luft til bakke prosjekter med Glitre og andre aktører. 

 


