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I desember 2019 vedtok kommunestyret følgende i forbindelse med behandling av budsjett og
økonomiplan for 2020-2023:
« Skoleveisatsningen skal styrkes. Andel av midler i vei og sykkelbudsjett skal innrettes mot veier som er
skoleveier i trafikksikkerhetsøyemed».
Kan rådmannen redegjøre for hvilke prosjekter som prioriteres og hvordan arbeidet med å sikre
skoleveiene i kommunen i tråd med dette vedtaket blir gjennomført?
Svar
Kommunene har jobbet med trafikksikkerhet i alle år, herunder tryggere skoleveier. Alle de tidligere
kommunene hadde trafikksikkerhetsplaner, hvor hovedtemaet har vært hvordan man kan få gående og
syklende tryggere til og fra skolen. Dette er videreført i Drammen kommune. I tillegg mottas ukentlig
flere henvendelser fra publikum som vurderes. Sekkepostene til trafikksikkerhet og oppfølging av
sykkelplan har i stor grad vært rettet inn mot trygge skoleveier.
Investeringsbudsjettet for 2020 innen disse sekkepostene ble bare halvparten av hva vi hadde i 2019.
Mulighetsrommet er derfor betraktelig redusert. Midler fra regjeringens korona-krisepakke til Øvre
Storgate har derfor kommet godt med i år, i tillegg fra tilskudd fra Buskerudbyen. Rebevilgninger fra
2019 gjør at vi kan fullføre prosjekter som ble påbegynt i 2019, men som fullføres i år.
Drammen kommunes prosjekter som bidrar til tryggere skoleveier er følgende i 2020:





Sykkelvei med fortau i Øvre Storgate mellom Roklubben og Øvre Sund bru (korona-krisepakke)
Gang- og sykkelvei
o Hagatjernsveien
o Singelen
o Lennsmannsløkka - Gomperudgata
Fortau
o Betzy Kjeldsbergs vei
o Danvikbakken
o Gamborgsvei
o Verven
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Opprydning av avkjørsler, innstramming av kryss for bedre sikt og kortere krysningsvei
o Cellulosen
o Bjelkeveien
o Solbakken
o Stjerneveien
Siktutbedringer
Intensivbelysning
Fartsmålinger
Fartshumper
Utskifting av betonggriser til brøytebommer, ulykker har skjedd ved påkjøringer, dette muliggjør
også brøyting
Skilter
Etablering av rekkverk og autovern på en rekke steder
Varme i undergangen Tamburgata så den ikke blir så glatt vinterstid
Forkjørsregulering for bedre framkommelighet for syklister og buss
Tillate sykling mot enveiskjøring på en rekke strekninger for at syklister skal få korteste og
dermed mer attraktiv vei
Breddeutvidelse av Strandveien mellom Bølgen & Moi og Erik Børresens gate
Sykkelparkering på Bragernes torg, Strømsø torg, kulturskolen, Union Scene, Øvre Torggate,
Amtmand Bloms gate, Schwenckegata, ved Globusgården og knutepunkt Svelvik
Sykkelparkeringsbokser (trygg sykkelparkering med app-løsning/nøkkelløsning)
o Bragernes torg
o Kjøsterud skole
o Knutepunkt Mjøndalen
Sykkelhotell Mjøndalen stasjon
Nytt dekke i Landfalltråkket
Regulering/forprosjekter/detaljprosjektering for utførelse av tiltak 2021.
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