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De siste dagene har kommunen asfaltert turstien på nedsiden av Nordlysveien fra Bjørkedokk, 

gjennom Langløkka og bort til Hovjordet og Årbogen. 

 

Hva er bakgrunnen for at dette har blitt gjort, og hvorfor har ikke nærutvalg for 

Krokstadelva/Stenseth eller innbyggere blitt involvert før dette ble besluttet?  
 

Svar 

 

Strekningen mellom Bjørkedokk og Hovjordet som det her spørres om er en kommunal gang- og 

sykkelvei, og ikke en turvei. Det er flere grunner til at denne har blitt asfaltert. 

 

Strekningen inngår i hovednettet for sykkel i vedtatt Sykkelplan for Drammen kommune (vedtatt av 

kommunestyret 28.08.2021, sak 130/21), og asfaltering av denne strekningen er prioritert i 

investeringsplan Vei (vedtatt i Teknisk hovedutvalg 05.04.2022, sak 50/22). Strekningen er også 

skolevei for mange. 

 

I Vei og gatenorm for Drammen kommune (vedtatt i Kommunestyret 24.05.2022, sak 53/22) sier at 

«Asfaltdekker kan benyttes på alle veityper og for alle trafikkbelastninger. For kommunale veier vil 
det normalt bare være asfaltdekker som er aktuelt og benytte» 
 
Grunnlaget for denne asfalteringen er bedre fremkommelighet og mer effektiv drift og vedlikehold, 

spesielt brøyting og strøing. Sykkelplanen beskriver hvilke tiltak som bør gjennomføres for å oppnå 

målet om å bli Norges beste sykkelkommune, og påpeker at drift og vedlikehold er viktige faktorer for 

å gjøre det attraktivt og trygt å sykle hele året. Asfaltering av denne gang- og sykkelveien er et tiltak 

for å tilrettelegge bedre for sykling og muliggjøre drift og vedlikehold i tråd med denne. 
 

Tilrettelegging, drift og vedlikehold av veg og gatenettet prioriteres faglig utfra politisk vedtatte planer 

og retningslinjer og tilgjengelige økonomiske rammer. 

 

Om man i dette området ønsker å benytte turveier med grusdekke finnes det på nordsiden av 

Nordlysveien. 


