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FORORD 

Øvre Eiker kommune vil satse sterkere på sykkelen som transportmiddel på de daglige 
reisene. Foreliggende sykkelplan er utarbeidet som et underlag for prioritering av tiltak og 
ressurser framover mot 2023. Planen dreier seg både om fysiske tiltak og supplerende tiltak 
som kan bidra til å synliggjøre og alminneliggjøre sykling som transportform. Planen er 
utarbeidet som en del av Buskerudbysamarbeidet.   

Arbeidet har vært ledet av en tverretatlig arbeidsgruppe, med følgende deltakere: 

 Inger Marie Holst - Statens vegvesen 

 Synne S Gurigard - Buskerudbysamarbeidets sekretariat 

 Arne Tronrud - Øvre Eiker kommune (oppdragsansvarlig) 
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1 INNLEDNING 

1.1 Satsing på sykkeltrafikken 

Overordnede føringer fra Nasjonal transportplan 2014-2023 blir fulgt opp gjennom den felles 
areal- og transportplanen for Buskerudbyen, der sykkeltrafikken er et eget satsningsområde. 
Oppfølgingen skjer gjennom kommunale sykkelplaner.  

Sykkelplanen for Øvre Eiker definerer et rutenett bestående av hovedsykkelruter og lokale 
sykkelruter. Sammen skal de bidra til å knytte gode og sikre forbindelser i og mellom 
tettstedene og ut til nabokommunene. Sykkelrutene følger i hovedsak eksisterende veinett – 
både riks-, fylkes- og kommunale veier. For sykkelsatsingen er følgende mål vedtatt: 

 Sykling som transportform skal fremmes og alminneliggjøres 

 Det skal bli bedre framkommelighet og sikkerhet for syklister 

 Sykkeltrafikken i byer og tettsteder skal dobles 

 Sykkelen skal stå for 8 prosent av de daglige reisene på landsbasis 

 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen 

Målgruppen for planarbeidet er hverdagssyklistene, det vil si unge og voksne mennesker 
som sykler til daglige gjøremål som arbeid og skole/utdanning. På denne typen reiser bidrar 
sykling til færre motoriserte reiser og mindre utslipp. Anlegg av et attraktivt sykkelveinett er 
derfor også et klimatiltak. Samtidig har Øvre Eiker kommune fokus på trygge skoleveier. Det 
er ingen motsetning i dette; i de fleste tilfeller vil barnas behov for en trygg skolevei kunne 
forenes med voksnes behov for rask og trygg sykling.  

For mange vil sykling være den mest nærliggende formen for fysisk aktivitet i hverdagen. 
Sykling gir gratis mosjon, frisk luft og opplevelse og i tillegg en følelse av mestring. Det vises 
til dokumentasjon om betydningen av daglig mosjon i den offentlige helseportalen1. 

1.2 Potensial for økt sykling 

I årene framover må en forvente økte bilkostnader og større knapphet på parkeringsplasser. 
I byområdene vil derfor store deler av veksten i reisevirksomheten måtte skje på andre måter 
enn med privatbil.  

Ut fra dette vurderes potensialet for økt sykkelbruk som betydelig. I bytrafikken er sykling den 

enkleste og mest effektive transportformen, med god rekkevidde og høy hastighet fra 
dør til dør. Sammenliknet med bilen har sykkelen særlige fortrinn på korte og mellomlange 

turer i byområdet, ikke minst i rushtida. I prinsippet vil syklisten kunne ta seg fram uavhengig 
av bilkøer og begrensninger som ellers gjelder i parkeringssystemet. Skal potensialet for 
sykling utnyttes fullt ut, må imidlertid tilbudet legges bedre til rette. Ikke minst må en skape 
en bedre sammenheng i sykkelveinettet og sørge tiltakene blir synlige og lett lesbare. De må 
dessuten driftes både sommer og vinter2. Tiltakene vil i seg selv bidra til å heve syklistenes 
status og gjøre dem til en selvsagt del av byens transportbilde.  

                                                
1
 Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for å utvikle overvekt og fedme, diabetes type 2, 

hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, muskel- og skjelettlidelser og enkelte kreftformer. Se 
«www.helsenorge.no

 
». 

2
 Klimaeffekt av økt sykling og suksesskriterier for økt sykling. Civitas m fl, okt 2012. 
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Figur 1-1: Hokksund – oversiktskart (Kilde: Finn kart) 

 
Fakta om Øvre Eiker 

 
Areal: 457 km2 hvorav 418 km2 landareal. 
 
Folketall per 1. jan 2013: 17.752 personer. Folkevekst siste år 1,9 %.  
 
Egendekning arbeidsplasser: 69,7 % (2012), Inn- /utpendling 2012: 2646 / 5405 personer 
 
22 % av befolkningen er under 18 år. Innvandrere utgjør 9.8 %. 
 
Sykkelandel blant reiser: 4,1 % (nasjonal RVU 2009), dvs omtrent som landsgjennomsnittet. 
 
Barneskoler: Hokksund (på Lerberg), Røren, Vestfossen, Darbu, Ormåsen, Skotselv   
Ungdomsskoler: Hokksund, Vestfossen og Skotselv 
Videregående skole: Eiker vgs (Hokksund) 
 
Utviklingsområder i kommuneplanen: Hobbelstad og Loesmoen (Hokksund), Vestfossen, 
Darbu, Ormåsen, Skotselv. 
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2 ØVRE EIKER KOMMUNE - DAGENS SITUASJON 

2.1 Beskrivelse 

Øvre Eiker kommune ligger i Drammensregionen, med kommunene Kongsberg, Flesberg, 
Sigdal, Modum, Nedre Eiker og Hof i Vestfold som nærmeste naboer. Kommunen framstår 
som en grønn jordbruksbygd, med tyngden av bebyggelsen lokalisert langs Drammenselva 
og Vestfosselva og møtepunktet mellom disse. Folketallet nærmer seg 18.000, hvorav ca 40 
prosent er bosatt i og rundt kommunesenteret Hokksund. Topografien er gunstig for sykling, 
med det meste av bebyggelsen plassert i dalbunnen og de nære åssidene.  

Hokksund er administrativt senter, handelssenter, stasjonsby og kollektivknutepunkt. I 
sentrum er det bymessig gatestruktur og i hovedsak nyere, bymessig bebyggelse. Tilbudet 
innenfor handel og service i sentrum er godt, selv om en står overfor konkurranse fra kjøpe-
sentre både i egen kommune og utenfor. I nær sykkelavstand fra sentrum og stasjonen ligger 
boligområder av eldre og nyere dato, som Loesmoen mot øst, Røren/Brenna mot vest, 
Gamle Hokksund og Lerberg/ Hobbelstad (utviklingsområde) mot nord.  

To stamveier går gjennom kommunen. Motorveien E134 tangerer Hokksund, men følger for 

øvrig en landlig veitrasé lagt helt utenfor tettbebyggelsen. Riksvei 35 tar utgangspunkt i E134 

ved Langebru, skjærer gjennom Hokksund via Brugatene og følger Ringeriksveien nordover 

mot Modum. Hokksund bru er den eneste brukryssingen over Drammenselva mellom Mjøn-

dalen og Skotselv.  

Regiontoget mellom Kongsberg og Eidsvoll stopper på Darbu, Vestfossen og Hokksund. 

Darbu og Vestfossen stasjoner er nylig oppgradert, mens Hokksund stasjon står for tur. 

Bergensbanen stopper bare i Hokksund (Skotselv stasjon er nedlagt). Det er stoppesteder 

for regionale ekspressbusser på E134 ved Langebru og på R35/F283 ved Lerberg. Skotselv 

betjenes av ekspressbusser på rv 35, med holdeplass ved Knivedalen. For øvrig tjener Hokk-

sund stasjon som knutepunkt for lokale og regionale busser. 

De sentrale delene av kommunen har sykkelvennlige avstander og topografi, med tyngden 

av bebyggelsen plassert i dalbunnen og litt opp i de slake dalsidene. En kan mange steder 

foreta alternative veivalg, og stigningsforholdene er i hovedsak gunstige. Unntaket er bolig-

feltet Ormåsen, som ligger tilbaketrukket i marka på ca kote 195, ca 180 meter over Hokk-

sund sentrum. Høydeforskjellen utgjør trolig en større barriere mot sykling til jobb og skole 

enn avstanden (Hokksund sentrum ligger på kote 10-15). 

Tabell 2-1: Avstander fra kommunesenteret – lokalt og regionalt 

Hokksund → 
sentrum 

Loesmoen 
 

Røren Vestfossen Ormåsen Skotselv Darbu 

 0,5-1,5 km 2 km 5 km 6,4 km 10,1 km 10,5 km 
       

Hokksund → 
sentrum 

Mjøndalen Åmot i 
Modum 

Drammen 
sentrum 

Kongsberg 
sentrum 

  

 6,2 km 14,6 km 17,4 km 20,7 km   
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Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fastsatte sykkelandelen i Øvre Eiker til 4,1 % i 2009, 
(sykkelturer som andel av de daglige reisene). Det er omtrent som landsgjennomsnittet, men 
under halvparten av det en har registrert i enkelte foregangsbyer på området3. Ut fra dette er 
det all grunn til å tro at en synlig satsing på sykkelen vil ha betydning for sykkelbruken.  

2.2 Sykkelveier 

Gjennom de siste tiårene er det anlagt gang- og sykkelveier med en rimelig god dekning 
langs veinettet inn mot tettstedene og ved skolene. Ved viktige kryssingspunkt er det anlagt 
underganger, som ved Lerberg og Langebru. Det er imidlertid mange åpenbare mangler i 
tilbudet, også gjennom tettstedene. Dels er det mange steder lav standard, og dels mangler 
fysiske tiltak helt. Sykkelveiinspeksjoner langs eksisterende anlegg har dessuten påpekt 
dårlig dekke og andre avvik.  

Viktige strekninger med fysiske tiltak anlagt i Øvre Eiker: 

 fv 35 Fossveien sør for Vestfossen og fv 35 Spærenveien nord for Vestfossen (gang- 

og sykkelveier, den sistnevnte åpnes i 2014) 

 rv 35 Ringeriksveien nordover til Ulleren (gang- og sykkelvei) 

 rv 35 Hokksund bru og Skolebakken (atskilt gang- og sykkelvei, men smalt på brua) 

 kv Drammensveien inn mot Hokksund (gang- og sykkelvei, 2012) 

 fv 62 Skotselvveien nordover til Skotsmoen og del av Verksveien gjennom Skotselv 

(gang- og sykkelvei, «bygdegate») 

 fv 66 Smørgravveien og Røkebergveien østover til Holegata (gang- og sykkelvei) 

Bortsett fra i sentrumsgatene i Hokksund og Vestfossen er fortau bare unntaksvis anlagt 
langs veinettet. For tiden planlegges nye fortausanlegg langs fv 61 Semsmoveien og langs 
Loesmoveien, begge med tanke på trygg skolevei. Fortau er imidlertid ikke å betrakte som et 
sykkeltiltak. Nedsatt fartsgrense og fartsreduserende tiltak er gjennomført i både i bolig-
områder og i sentrumssonene. I sykkelsammenheng anses det som et avbøtende tiltak.  

Flere steder representerer jernbanen en fysisk barriere i bebyggelsesstrukturen og en risiko-
faktor. Det arbeides med planer for planskilte kryssinger flere steder, i samråd med Jern-
baneverket. Av disse har den foreslåtte tverrveien til Hokksund sentrum fra vest (Haugveien) 
størst potensial som sykkeltrasé. Den vil samtidig bidra til økt tilgjengelighet til stasjonen. 
Regulert gangbru ved på Loesmoen (Moveien) og planer for Darbu stasjon og Vestfossen 
stasjon er motivert både ut fra tilgjengelighet og sikkerhet.  

  

                                                
3
 En studie fra 2012 peker på at sykkelandelen i flere norske byer er oppe i 8-10 prosent, og at det har 

vært en markert vekst som følge av sykkelsatsing de siste årene. Eksempler: Fredriksstad 7,9 %, 
Kristiansand 8,5 %, Trondheim 9 %, Sandefjord 9 %, Kongsberg 10 %. Kilde: Klimaeffekt av økt 
sykling og suksesskriterier for økt sykling. Civitas m fl, okt 2012. 
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2.3 Parkering 

Gjennom det siste året er det kommet mange nye plasser for trygg sykkelparkering. Det er 
anlagt 54 stativplasser med takoverbygg på Hokksund stasjon, de fleste på bysiden, og 14 
nye plasser ved Darbu stasjon. Den nye ungdomsskolen i Hokksund har fått 95 sykkel-
stativer, fordelt på for- og baksiden. Ved Hokksund barneskole parkerer elevene syklene sine 
i en «binge», men her mangler stativer helt.  

Data for Vestfossen stasjon og øvrige skoler og sentrumsområder er ikke innhentet. 

 

Ved Hokksund 
stasjon  

 

 
 

Ved Hokksund 
ungdomsskole 

 

  



      10 

 

  Asplan Viak AS 

 

 

Figur 3-1: Personskadeulykker 
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3 PERSONSKADEULYKKER 

3.1 Oversikt 

Kapittelet er basert på politirapporterte personskadeulykker formidlet via vegvesenets 
STRAKS-register. Det er kjent at det skjer en underrapportering av trafikkulykker og at 
rapporteringen avtar med avtagende skadegrad. Blant annet av den grunn er det større 
mørketall for sykkelulykker enn for rene bilulykker. I tabellene er situasjonen i Øvre Eiker 
sammenholdt med tilsvarende i Lier og Kongsberg.   

I siste tiårsperiode skjedde 225 personskadeulykker i Øvre Eiker (tabell 2-1). I alt sju syklister 
og 15 fotgjengere ble rammet, og av disse ble to syklister og tre fotgjengere alvorlig skadd. 
Det går fram at situasjonen for syklistene synes å være gunstigere i Øvre Eiker enn i de to 
andre kommunene; med færre ulykker både absolutt og relativt.  

Tabell 3-1: Personskadeulykker i tre kommuner (2003-2012) 

Ulykkes-
kategori  

Lier 
 

% Kongsberg % Øvre Eiker % 

Bilulykker 240 76,2 163 66,3 179 79,5 

Ul m mc/moped 37 11,7 32 13,0 24 10,7 

Ul m syklist 14 7,6 25 10,2 7 3,1 

Ul m fotgjenger 24 4,4 26 10,6 15 6,7 

I alt 315 100 246 100 225 100,0 

 
Av de 225 ulykkene i Øvre Eiker skjedde 69 langs rv 35 og 40 langs fylkesveinettet (tabell 2-
2). Samlet utgjør disse ca halvparten av alle ulykkene. Det skjedde 29 personskadeulykker 
på kommunal vei, og disse utmerker seg med et betydelig innslag av fotgjengerulykker (mer 
enn hver fjerde rammet fotgjengere). 

Tabell 3-2: Ulykker fordelt på vegnettet (2003-2012) 

Ulykkes-
kategori 

E134 
 

Rv 35 Fv 35 Fv 73 Fv 62 Fylkes-
vei øvr 

Komm, 
priv  

Sum % 

Bilulykker 39 58 11 12 10 34 15 179 79,5 

Ul m mc/mop 2 5 1 2 5 4 5 24 10,7 

Ul m syklist 0 3 0 1 0 1 2 7 3,1 

Ul m fotgj 0 3 1 2 1 1 7 15 6,7 

I alt 41 69 13 17 16 40 29 225 100,0 

 

Med en rate på 0,62 ulykker per km og år framstår Ringeriksveien, rv 35-parsellen mellom 

Hokksund og Modum, som den mest ulykkesutsatte i Øvre Eiker (tabell 2-3). Sammenliknet 

med foregående periode økte ulykkestettheten med 15 % på denne strekningen. Riksvei 35 

gjennom Brugatene i Hokksund hadde også høy ulykkestetthet, her med et betydelig innslag 

av myke trafikanter. Langs det øvrige hovedveinettet har situasjonen bedret seg siden forrige 

periode; med lavere ulykkestetthet og lavere risiko4.  

 

                                                
4
 Forrige analyseperiode var åtte år, med unntak av nye E134 og fv 73 Kongsbergveien (ny vei og 

avlastet vei) der perioden var begrenset til 4 år fra åpningsdatoen. Ulykkestetthet er antall ulykker per 
km og år. Risiko er her ensbetydende med ulykkesfrekvens, dvs antall ulykker per mill kjt-passeringer.  
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Tabell 3-3: Øvre Eiker - ulykkesdata på utvalgte veistrekninger (2003-2012) 
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3.2 Ulykkeskostnader 

Trafikkulykkene betyr realøkonomiske og samfunnsmessige kostnader. En 
verdsettingsstudie fra 2009 setter tall på de realøkonomiske kostnader og dessuten 
velferdstapet. Ut fra dette kan en grovt tallfeste de samfunnsmessige kostnadene knyttet 
til trafikkulykkene i Øvre Eiker til 64 mill kroner per år.  

Tabell 3-4: Samfunnsmessige kostnader per personskadeulykke  

 
  Mill kr 
 Ulykke i spredtbygd / tettbygd strøk 3,0 / 2,0 

   

 Ulykke med lett personskade 0,64 

 Ulykke med alvorlig personskade 8,5-24,5 

 Dødsulykke 32,0 

 Gjennomsnitt, alle personskadeulykker 2,85 

 

Ulykker med bare materiell skade er verdsatt til 32.000 kroner.  

(Kilde: ”Trafikksikkerhetshåndboka”- nettversjon, Transportøkonomisk institutt, prisnivå 

oppdatert fra 2009 til 2013 vha konsumprisindeksen). 

3.3 Ulykker med fotgjengere og syklister 

Ulykker som rammet syklister er vist i tabell 2-5. Av sju ulykker skjedde tre i Hokksund (herav 
to langs rv 35) og en i sentrum av Vestfossen.  

Tabell 3-5: Sykkelulykker (2003-1012), jf ulykkeskart i vedlegg 

Nr i 
kart 

Sted Vei Uhellskode / skadegrad Ulykkesforløp - beskrivelse 

1 Hokksund, 
Haug-Langebru 

Rv 35, hp4 
Kirkealleen 

Syklist fra gs-vei krysser 
kjørebanen utenfor 
kryss. Lett skade 

A kjørte rv 35 fra Langebru mot Hokksund. 
Kjørte forbi en lastebil i venstrekurve ca 50 m 
før gangfelt. Syklist B krysset i gangfeltet. A 
traff B i høyre bakhjul.  

12 Hokksund 
sentrum 

Rv 35, hp4 
V Brugate 

Bil foretar avsving foran 
motgående syklist fra 
fortau el gs-veg. Lett sk. 

Bilist A kjørte sørover rv 35 og skulle svinge til 
høyre inn Strømhauggata. Traff syklist B som 
kom i mot. 

9 Hokksund 
(Lerberg) 

Fv 283, hp4 
Horgenveien 

Kryssende kjøreret-
ning. Lett skade. 

A skulle kjøre fra Eikerkroken ut på rv 283 og 
ble truffet i høyre side av syklist B, kom på 
sykkelsti langs rv 283 

3 Vestfossen 
sentrum 

Kv 1201 
Storgata 

Syklist fra fortau el gs-
vei krysset veibane ved 
kryss. Lett skade. 

A kom kjørende Bruksgata fra nord, svingte t h 
inn Storgata. Syklist B kom i stor fart fra avkjør-
sel – traff bilen og ble liggende delvis under. 

15 Skarra ved 
Vestfossen  

Fv 73, hp1 
Kongsbergv 

Forbikjøring. Lett skade. Syklist B ble forbikjørt av bil A. Fikk tilhengeren 
over foten. 

13 Stolp 
(nær Modum) 

Rv 35, hp4 
Ringeriksv 

Påkjøring bakfra. 
Alvorlig skade. 

Bilist A kjørte i nordover fra Hokksund. A kjørte 
på syklist B bakfra og kjørte deretter på C 
bakfra da denne hadde stanset i kø. 

16 I marka vest for 
Ormåsen 

Sv 562,  
Priv skogsvei 

Møting i kurve. Meget 
alvorlig skade. 

A kjørte fra Ormåsen mot Nyseterlia, da han 
møtte syklist front mot front i en krapp h-kurve.  

 



      14 

 

  Asplan Viak AS 

 

Av i alt 15 fotgjengerulykker i Øvre Eiker skjedde fem i det sentrale Hokksund, herav to langs 

riksvei 35, og tre i nærområdene rundt sentrum (Røren, Loesmoen). Som nevnt er kommunal 

vei overrepresentert når det gjelder fotgjengerulykker, jf tabellen. 

Tabell 3-6: Fotgjengerulykker (2003-2012) – jf fulykkeskart i vedlegg 

Nr i 
kart 

Sted Vei   

2 Darbu Fv 73, hp1 
Kongsbergv 

Fotgj gikk langs eller opp-
holdt seg i kjørebanen. Lett 
skade 

A kom kjørende rv 286 Darbuv i retn Hokks. 
Tre personer krysset vegen mot Fiskum kirke - 
utenf gangfelt. A svingte over i motgående felt, 
men kunne ikke unngå å treffe en av dem 

4 Ulleren Rv 35, hp4 
Ringeriksv 

Fotgj krysset kjørebanen. Lett 
skade 

A kjørte rv 35 i retn Åmot. Ved Lien Turist-
busser sprang fotgj B ut i vegen og ble påkjørt 

5 Hokksund  
sentr 

Pv 1091 
V Nøstegate 

Uhell med uklart forløp. Lett 
skade 

Bil A kom i kontakt med fotgj B. B lente seg inn 
i bilen til A for å beslaglegge nøklene, da A 
rygget. Bilen fordekk kjørte over B’s ene arm 

6 Darbu E134, hp72 
Nyveien 

Fotgj krysset kjørebanen. Lett 
skade 

A kom fra Gml Kongsbergvei retn E134, 
svingte så ned i Nyveien. Så ikke fotgjenger B 
som var i ferd med å krysse vegbanen 

7 Røren  Kv 1112 
Valmueveien 

Fotgj krysset kjøreb, påkjørt 
av ryggende bil. Alv skade 

Hjelpemann på søppelbil ble rygget på under 
arbeid 

8 Stenshorne Pv 1022,  
Priv skogsvei 

Fotgj oppholdt seg i 
kjørebanen. Alvorlig skade 

Fotgjenger truffet av hestekjøretøy 

10 Hokksund  
sentr 

Kv 1086 
Parkveien 

Fotgj påkjørt på fortau. Lett 
skade 

Bilfører A svingte fra Stasjonsg inn i Parkvn og 
kjørte på fotgj som skulle krysse gata på fortau 

11 Hegstad Fv 73, hp1 
Kongsbergv 

Fotgj oppholdt seg i 
kjørebanen. Lett skade 

B kjørte i retning fra Vestf mot Darbu da han 
kjørte på fotgj A som gikk eller oppholdt seg i 
veien. A hadde selv hatt et uhell med sin bil 

14 Hokksund  
sentr 

Kv 1024 
Drammensv 

Fotgj oppholdt seg i 
kjørebanen. Lett skade 

Fotgj B krysset vegen ved fartsdumpene ved 
stasjonen, da bilist A traff ham med speilet på 
høyre side. A var blendet av sola. 

17 Loesmoen Kv 1008 
Loesmoveien 

Fotgj gikk på vegens høyre 
side. Lett skade 

A kjørte inn på Loesmoev ved kurbadet. Kjørte 
på to fotgj som gikk på høyre veiside i en sving 

18 Loesmoen Kv 1008 
Loesmoveien 

Fotgj gikk langs el oppholdt 
seg i kjørebanen. Lett skade 

Fotgjenger B gikk langs vegen og ble påkjørt 
av lastebil A. Data om fører av A ikke oppgitt 

19 Hokksund  
sentr 

Rv 35, hp4 
V Brugate 

Fotgj krysset kjørebanen i 
gangfelt utenfor kryss. Lett 
skade 

Fotgj A krysset vegen i gangfelt, påkjørt av bil 
B. Pga asfaltering manglet oppmerking. Ukjent 
bilfører. 

20 Gamle  
Hokksund 

Rv 35, hp4 
Ø Brugate 

Fotgj krysset kjøreb i gangfelt 
utenfor kryss. Alvorlig skade 

Bil A kom rv 35 fra Lerberg mot Hokksund, da 
ham kjørte på fotgj B krysset i gangfelt 

21 Kantum - 
Røren 

Fv 62, hp1 
Skotselvveien 

Fotgj oppholdt seg i 
kjørebanen. Lett skade 

Bil A kjørte fra Skotselv mot Hokksund. Fotgj B 
stod på vegskulderen og kastet seg ut i veien. 
Traff A i fronten på høyre side 

22 Vestfossen Fv 35, hp2 
Fossgata 

Fotgj gikk langs eller opp-
holdt seg i kjørebanen. Lett 
skade 

Bil A med tilhenger kjørte fra gårdsplass ut i 
Storgata 82. Fotgj B ble påkjørt og dratt med 
noen meter. Enhet A kjørte videre. 
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4 UTFORMING AV ET SYKKELVEINETT 

4.1 Et sammenhengende sykkelveinett 

Areal- og transportplanen for Buskerudbyen følger opp nasjonale mål. Det tas blant annet 
sikte på å utvikle et sammenhengende nett av nasjonale sykkelruter. I Øvre Eiker faller de 
nasjonale rutene sammen med de definerte hovedrutene. De skal sørge for tilknyttingen ut 
mot nabokommunene Nedre Eiker, Kongsberg og Modum og de interne forbindelsene 
mellom kommunens tettsteder. Hovedrutene underbygges av lokale sykkelruter, slik at 
rutenettet framstår som dekkende for de bebygde områdene. Når rutenettet er på plass skal 
innbyggernes behov for trygg sykling til de daglige gjøremålene være dekket. Sykkelen skal 
da kunne framstå som et reelt alternativ til bilen på korte og mellomlange reiser og som et 
kompletterende reisemiddel på kollektivreiser (parker og reis).  
 
Prinsipper som er lagt til grunn for sykkelrutenettet: 
 

 Helhet og sammenheng – kontinuitet fra sted til sted, færrest mulig systemskifter, 
ingen «missing links» 
 

 Tilgjengelighet til viktige målpunkt som, togstasjon, skole, idrettsanlegg, kultur- og 
forsamlingslokale, rådhus mv  
 

 Sikring av kryss og kryssingspunkt – plansklilte løsninger der det er behov 
 

 God «lesbarhet» gjennom gjenkjennelig utforming, skilting og oppmerking 

 

 

Rv 35 Østre Brugate opp mot Hokksund barneskole  
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Sykkelrutenettet kan deles inn i ulike nivåer. De lokale sykkelrutene knytter forbindelser 
innenfor byområdet, f eks mellom boligområder og sentrum, inn mot skoler mv. I det lokale 
sykkelnettet vektlegges opplevd trygghet og komfort høyt. Lavtrafikkerte veier og gater kan 
inngå uten særskilte fysiske tiltak, med forutsetning om lav hastighet og tydelig veivisning. 
De lokale rutene bygger opp om og supplerer hovedsykkelrutene, som skal knytte forbindel-
sene mellom og gjennom tettstedene. Langs hovedrutene står transportsyklisten i fokus, det 
vil si voksne syklister på vei til arbeid og utdanning. Framkommelighet vektlegges høyt. 
Hovedrutene vil som regel følge hovedveiene, og det er obligatorisk med skiltet veivisning. 
Fysiske tiltak vil være påkrevet der trafikkvolumene overstiger visse nivå. Strekningsvis vil 
også hovedrutene ha funksjon som være skolevei. Slike steder vil det være viktig å finne en 
god balanse mellom framkommelighet og trygghet. Er antallet syklister og fotgjengere stort 
bør de to gruppene skilles fysisk, gjennom sykkelfelt eller sykkelvei med fortau. 

Ruter som går over kommunegrensene kalles nasjonale eller regionale sykkelruter. 
Nasjonale ruter følger i prinsippet hovedveinettet, men kan på lokalt nivå alternativt følge 
lokale veiforbindelser med liten trafikk. Primært danner de et veinett for sykling over lengre 
distanser, f eks i forbindelse med rekreasjon, trening eller ferie.  

Lokale stier og turveier har som oftest en lavere standard og mangler gjerne vinterdrift. Slike 
tiltak er i denne sammenhengen ikke regnet som en del av sykkelveinettet. 
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Figur 4-1: Hovedruter og lokale sykkelruter  

Hovedruter - rød strek 

Lokale sykkelruter - blå strek 
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4.2 Strekningstiltak 

Den tradisjonelle gang- og sykkelveien vil fortsatt være hovedtypen av strekningstiltak, både 
langs landeveien og i tettstedene. I bygater der antallet fotgjengere og syklister er høyt, vil 
også alternative løsninger kunne være aktuelle – som sykkelfelt og sykkelvei med fortau, jf 
figuren under og vedlegg 3. Slike tiltak vil bidra til å skille syklister og fotgjengere fysisk. 
Samtidig vil det kreves større bredder, og det blir noen utfordringer knyttet til overganger fra 
ett system til et annet.  

 
 
 

 

 
 
 

a. Gang- og sykkelvei, 
atskilt fra kjøreveien 
med en rabatt eller 
grøft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Sykkelvei med 
fortau, fysisk atskilt 
fra kjørebanen og 
med skråkantstein et 
mellom sykkel- og 
gangbanen  

 
 
 
 
 

 

 

c. Sykkelfelt oppmerket 
i kjøre-banen, ev rød 
asfalt 

 

Figur 4-2: Aktuelle strekningstiltak – prinsippfigur 
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Figuren under gir føringer for valg av strekningsløsning. 

 

Figur 4-3: Diagram for valg av løsning (Sykkelhåndboka, forrige utgave) 

4.3 Kryss- og kryssingstiltak 

De fysiske tiltakene bør være mest mulig enhetlige og gjenkjennbare fra sted til sted. Det gir 
større trygghet for brukerne og mer forutsigbar atferd. Om en introduserer nye løsninger, 
som sykkelfelt, bør overgangen skje i kryss eller ved frittliggende gangfelt. Overgangspunkt 
kan sikres ytterligere ved oppramping eller signalregulering.  

Vikepliktreglene for gang- og sykkelvei kan være vanskelige å forstå, og for syklistene kan de 
oppleves som defensive. For eksempel gjelder ikke forkjørsretten langs en hovedvei uten 
videre for trafikanter på gang- og sykkelvei som følger denne. Heller ikke gangfelt gir noen 
egentlige rettigheter for syklistene, med mindre de går av sykkelen og blir fotgjenger. Ved 
skilting og oppmerking kan en imidlertid omdefinere vikeplikten, jf figur 4-4. Her er trafikanter 
på sideveien pålagt vikeplikt for syklister på gang- og sykkelveien. Figuren viser også 
linjetypen som definerer syklistenes kryssingsfelt, parallelt gangfeltet.  
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Figur 4-4:  
Kryssutforming der 
kjørende på sidevei viker 
for syklister på gang- og 
sykkelvei 
   
Kilde: Sykkelhåndboka

5
 

Ideelt sett bør kryssing av høytrafikkerte veier skje planskilt og med minst mulig omvei for 

syklistene og fotgjengerne. I byområder er det ikke alltid ønskelig eller praktisk mulig med 

planskilte kryssinger (bruer eller underganger), blant annet på grunn av arealinngrepene. Det 

kan være et alternativ å sikre med lyssignaler eller fartsreduserende tiltak, jf figur 4-5.  

 

 
Figur 4-5:  
Opphøyd gangfelt der en 
pålegges et skifte fra gang- 
og sykkelvei til sykling i 
blandet trafikk 
   
Kilde: Sykkelhåndboka 

 

  

                                                
5
 Sykkelhåndboka, Statens vegvesens håndbok 233 
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4.4 Skilting og oppmerking 

Skilting og oppmerking supplerer de fysiske tiltakene. Der det ikke er fysisk tilrettelagt vil 
veivisningen ha ekstra stor nytte. Med skilting og oppmerking bidrar en samtidig til å etablere 
et nødvendig lovmessig grunnlag, jf figuren.  
 
 

 

Figur 4-6: Skilt 522 – gang- og sykkelvei 

 
 

  

 

 

Figur 4-7: Veivisning - eksempler 

a. Gang- og sykkelveiskilt 522 med juridiske implikasjoner 
(over)  
 
b. Eksempler på veivisningskilt for sykkeltrafikk (til venstre)  
 
 
Kilde:  
Statens vegvesens håndbok 050, Trafikkskilt, del 3 og 4B. 
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4.5 Sykkelparkering 

Plasser for trygg sykkelparkering er en del av infrastrukturen. Ordnede parkeringsforhold vil 
bidra til økt trygghet for brukerne og til et ryddigere gatebilde. Rundt om i bystrukturen bør 
det være stativplasser med låsemulighet for besøkende til handel og service.  Ved stasjoner, 
skoler, idrettsanlegg, kultur- og forsamlingslokaler bør en dimensjonere opp tilbudet i forhold 
til det daglige behovet. Der det er vanlig med heldags parkering, bør en vurdere et antall 
plasser med takoverbygg. Slik beskyttelse mot vind og vær vil gi ekstra motivasjon for sykling 
ut over sommersesongen.  

Følgende krav bør stilles til sykkelparkering: 

 Plasser bør ligge nær aktuelle målpunkt og der hvor folk ferdes – gir korte 
gangavstander, økt oversikt og trygghet (synlighet = tyverisikring) 
 

 Stativene bør være solide og gjerne fastmontert – en bør kunne låse fast både hjul og 
ramme, bør kunne ta alle typer sykler 
 

 Ved stasjonen og skolene bør en i tillegg til vanlige stativplasser ha et tilbud av 
plasser med takoverbygg 

Figuren under illustrerer dimensjonering av sykkelplasser. Ti sykler krever et areal på 13-26 
m2, blant annet avhengig av vinklingen på sykkelplassene. Da er selve atkomstsonen 
medregnet. Til sammenlikning regnes det 25 m2 per bilplass, inklusive nødvendig areal for 
manøvrering. Det betyr at en transformasjon fra bilplasser til sykkelplasser innebærer en 
betydelig kapasitetsgevinst. 

  

 

 
 
Vinkelrett oppstilling (2,6 m

2
 per sykkel) 

 

 
Skrå oppstilling (1,3 m

2
 per sykkel) 

 

Figur 4-7: Sykkelparkering – mål i meter (kilde: Sykkelhåndboka) 
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5 PLANFORSLAG 

5.1 Grunnlag for prioritering 

Til hjelp ved verdsetting og rangering av de ulike prosjektene er det gjort bruk av en egen 
rangeringsmodell, jf vedlegg 2. Den er basert på to parametre, der den ene gir et mål på 
utrygghet – basert på objektive trafikkdata (ÅDT, fart), mens den andre beskriver potensialet 
for sykkeltrafikk – basert på lokalkunnskap. Verdsettingen er gjort som en felles dugnad i 
prosjektgruppa. Samlet poengskåre for hvert enkelt anlegg framstår som summen av de to 
skårene. Dette er fulgt opp med en etterfølgende korreksjon, der veilenker med regional 
funksjon (hovedruter) og såkalte «missing links» er hevet opp foran ellers like prosjekter. En 
høy poengskåre indikerer et høyt behov for fysiske tiltak.   

Det bemerkes at modellen er ment som et verktøy og hjelpemiddel og ikke en fasit. For en 
videre handlingsplan vil planstatus og bindinger mot andre prosjekter ha betydning. En må 
også være åpen for at hensyn til sammenheng/rekkefølge og geografi kan spille en større 
rolle. Som del av gjennomgangen er sykkellenkene vurdert opp mot de fire funksjonskatego-
riene definert Buskerudbyprosjektet. Flere av sykkelrutene hører hjemme under to eller flere 
av kategoriene: 

 Sentrale ruter i by/tettsted 

 Rute fra boligområder til sentrum / knutepunkt for kollektivtrafikk 

 Ruter mellom byer/tettsteder 

 Viktige skoleveier 

5.2 Fysiske tiltak 

Investeringsbehovet for prioriterte strekningstiltak er beregnet til 114-137 mill kroner, 
avhengig av valgte tiltak. I tillegg foreslås det at det settes av 19 mill kroner for utbedring og 
standardheving i det øvrige veinettet i perioden, blant annet oppfølging av sykkelvei-
inspeksjonen fra 2012. Særlige behov er knyttet til dekkeutbedring, sikring på holdeplasser, 
belysning mv. Det årlige ressursbehovet for planperioden 2014-2023 blir ut fra dette 13-16 
mill kroner. Sett i forhold til tidligere år innebærer planforslaget et betydelig økt ambisjons-
nivå, i tråd med politiske signaler gitt for Buskerudbyen.  

 

Fra Vestre Brugate – jernbanebrua i bakgrunnen 
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5.2.1 Hovedsykkelruter 

Hovedrutene skal knytte Øvre Eiker til nabokommunene og samtidig danne grunnstammen i 
det kommuneinterne rutenettet.  Hovedrutene følger i hovedsak riks- og fylkesveier. Forslag 
til prioriterte prosjekter fram mot 2023 framgår av tabellen og kartfigurene i vedlegg 6. 
 
Tabell 5-1: Hovedsykkelruter – prioriterte prosjekter (fysiske tiltak) 

 

1) Skåre satt uavhengig av dagens gs-tilbud – da det her er vurdert som «ikke tilfredsstillende» 

Rv 35 gjennom Hokksund 

Hovedruta følger dagens rv 35 fra Langebru og gjennom Brugatene til Lerberg. Strekningen 
har stor biltrafikk og mange syklister og fotgjengere, inklusive skolebarn – og ungdom på vei 
til og fra barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det er behov for å oppgradere 
gang- og sykkelveien langs Kirkealleen, med forsterking av det fysiske skillet mot kjøreveien, 
dessuten et parkeringstilbud for kirkegården. I Vestre Brugate er tilbudet for myke trafikanter 
usammenhengende og jernbanebrua representerer en flaskehals. Hokksund bru har gang- 
og sykkelvei, men det er trangt. Det foreslås å utrede alternative løsninger basert på dagens 
bru, dessuten løsninger på strekningen opp til Sundmoen. Den foreslåtte tverrforbindelsen 
mot sentrum i Haugveiens forlengelse skaper nye muligheter.   

Hokksund og østover 

Mot Nedre Eiker fv 283 Horgenveien og Drammensveien begge hovedruter. Det er anlagt 
tiltak på delstrekninger, og det foreligger reguleringsplan for ny Horgenvei mot kommune-
grensa, i alt ca 1,3 km. Det mangler tiltak langs Drammensveien fra Lyngveien til Teigen (0,9 
km), og det mangler fast dekke videre mot kommunegrensa (0,6 km). Denne ruta møter den 
lokale sykkelruta Loesmoveien-Thorstadbakken-Støperigata i sentrum. Videre gjennom 
sentrum framstår tilbudet som fragmentert og usammenhengende. Her vil sykling i blandet 
trafikk være en aktuell løsning, både i Stasjonsgata og Rådhusgata, med fortauene reservert 
for fotgjengerne. Av de to gatene peker Rådhusgata seg ut som en hovedrute, med nærhet 
til stasjonen, ungdomsskolen og videregående skole. Den planlagte tverrveien inn fra Sund-
moen vil bidra ytterligere til å styrke Rådhusgatas rolle som sykkeltrasé.  
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Hokksund og nordover 

Nordover fra Lerberg følger hovedruta rv 35 Ringeriksveien mot Modum grense. For turer 
mellom Skotselv og Hokksund er denne ruta også et alternativ til Skotselvveien. Det er gang- 
og sykkelvei opp til Ulleren, og derfra følger hovedruta gamleveien. Denne bør oppgraderes 
med fast dekke og godt veilys. Det er obligatorisk med veivisning. På en delstrekning mellom 
Kolbrækveien og Øvre Dramdalsvei mangler parallellveien helt, og syklistene tvinges ut i 
kjørebanen. Her kreves fysiske tiltak.  

Hokksund og sørover 

Hovedruta mot sør følger rv 35 Kirkealleen ut av Hokksund til Langebru og derfra Semsveien 
(kommunal vei) videre mot Torespæren. Det er gang- og sykkelvei fram til Eiker Nærings-
park (Ytong), men det mangler tiltak videre til Torespæren. Derfra mot Vestfossen vil ny fv 35 
Spærenveien være klar for åpning våren 2014, med gang- og sykkelvei. Den mellomliggende 
strekningen er følgelig høyt prioritert, som en missing link på hovedruta mellom Hokksund og 
Vestfossen.  

 

Semsveien sør 
for Langebru 

 

Fv 35 gjennom Vestfossen  

I Vestfossen følger hovedruta Storgata (kommunal vei, miljøgate) og fv 35 Fossgata (tidligere 
riksvei), der det sykles i blandet trafikk eller på fortau. Fossgata går på bru over Vestfoss-
elva, noe som kompliserer bildet. Den er samtidig en viktig skolevei. Krysset der Bruksgata, 
Fossgata, Møllergata og Storgata møtes er uoversiktlig og lite bymessig. Biltrafikken langs 
fylkesveien er forholdsvis stor, med et betydelig innslag av tungtrafikk. Det foreslås at 
aktuelle tiltak utredes videre, med fokus både på skolebarn og syklister. Tiltakene kan anses 
som etterbrukstiltak på nedklassifisert riksvei.  

Vestfossen og sørover 

Sørover forbi Fossesholm herregård er det gang- og sykkelvei fram til Islandsveien. Det 
foreligger godkjent plan for videreføringen det lille stykket fram til Grindaveien. Ruta videre 
mot Sundet og Darbu følger Grindaveien og Sundhaugveien. Begge disse har moderat 
trafikk og hastighet, noe som gjør det akseptabelt med sykling i blandet trafikk.  
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Fra Vestfossen – fv 35 Fossgata sørover sett fra Storgata. Møllergata til høyre. 

Fra Darbu mot Kongsberg 

Sykkelruta mot Kongsberg følger Nyveien opp til Gamle Kongsbergvei. Denne følges videre 
mot kommunegrensa. Det er påkrevet med veivisning, men det vil ikke være behov for 
fysiske tiltak.  

5.2.2 Lokale sykkelruter 

De lokale sykkelrutene følger i stor grad kommunale veier, dels også fylkesveier. De 

supplerer hovedrutene og knytter forbindelsene inn i tettstedene. Fire av prosjektene inne-

bærer kryssing av jernbanen. Prioriterte prosjekter beskrives innenfor hvert tettsted, jf 

tabellen og kartfigurene i vedlegg 6.  

Tabell 5-2: Lokale sykkelruter – prioriterte prosjekter (fysiske tiltak) 

 

1) Døgntrafikk i hhv Vestre Brugate og Rådhusgata, gater der sykkeltrafikken går i dag 

2) Antatt andel av kostnadene relatert til gang- og sykkeltiltak (samlet kostnad > 40 mill kr) 
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Hokksund 

Det pågår planarbeid for Haugveiens forlengelse, som en ny tverrvei inn mot Hokksund 

sentrum. Planen omfatter både kjørevei og gang- og sykkelvei i kulvert under jernbanen. 

Prosjektet vil bidra til å bedre tilgjengeligheten til sentrum og stasjonen. Videre avklaring 

beror på JBVs hovedplan for stasjonen. Fra tidligere foreligger stadfestet reguleringsplan for 

en gang- og sykkelvei bak skolen. Denne må tilsluttes den nye tverrveien. De to prosjektene 

vil være viktige tilskudd til sykkelveinettet.  

Loesmoen 

Ved Moveien er det en mye brukt plankryssing over toglinja som JBV vil stenge av hensyn til 

sikkerheten. En ny gangbru er imidlertid regulert i Moveiens forlengelse mot Prestebråtan, 

der det er veiforbindelse videre mot Eiker senter og Langebru (buss). Kryssingen av E134 

skjer planskilt i en ni meter bred undergang. Sporkryssingen er et høyt prioritert.  

Ormåsen 

Sykkelruta mellom Ormåsen og kommunesenteret Hokksund går i Gorudveien-Rørenveien 

via Røren. Da Gorudveien er stengt med bussbom nær Ormåsen, er biltrafikken neglisjerbar. 

Rørenveien har et moderat trafikkvolum. Det legges opp til sykling i blandet trafikk. Ruta 

skiltes med veivisningsskilt.  

Skotselv 

Det foreligger stadfestet reguleringsplan for fv 62 Verksveien, som «bygdegate» gjennom det 

sentrale Skotselv. Det innebærer gang- og sykkelvei på den ene siden. Den sentrale del-

strekningen mellom Bingsveien og Pilterudsvingen står ferdig, mens ytterstrekningene mot 

Stasjonsgata og Tregata gjenstår. Strekningen sørover mot Hærebusand (idrettsbane) og 

Bakke kirke er også etterspurt, sammen med strekningen opp Knivedalen mot rv 35 (buss). 

Disse ligger alle inne i kommuneplanen. 

Vestfossen  

Gang- og sykkelveien langs fv 68 Skarragata butter mot sentrum ved jernbanebrua. Krysset 

og overgangen mot brua oppleves som vanskelig for myke trafikanter. På jernbanebrua er 

det smale fortau. Fysiske løsninger må utredes i lys av at den nye fv 35 Spærenveien blir 

tilrettelagt for å ta lastebiltrafikken, som inntil nå har blitt ledet opp Skarragata.  

Darbu 

Det foreligger stadfestet reguleringsplan for en gang- og sykkelveiforbindelse fra Karlsvang 

via Nyveien til skolen. Den førstnevnte vil kreve bru over Fiskumelva. De to delstrekningene 

vil supplere eksisterende tilbud langs Kongsbergveien og gi bedre interne forbindelser.  

Røren 

Det planlegges fortau langs fv 61 Semsmoveien fra krysset med Skotselvveien til Røren 

skole og videre opp mot idrettsbanen Eiker Kvikk. Det er avsatt egne fylkesveimidler for 2014 

og 2015. Fortauet vil primært være et sikringstiltak for skolebarn og andre gående og ikke et 

sykkelprosjekt.  
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5.3 Reasfaltering, veivisning og enkle tiltak 

Det er dokumentert at dagens standard i sykkelrutenettet til dels er dårlig, med betydelige 

«etterslep» hva gjelder asfaltering. Det foreslås bevilget 15 mill kroner for reasfaltering, 

veivisning og mindre sikringstiltak i tiårsperioden, samt 4,2 mill kroner for oppfølging av 

sykkelveiinspeksjonen fra 2012. 

Tabell 5-3: Planforslag – oppgradering (reasfaltering, veivisning og enkle tiltak) 

 

Tabell 5-4: Oppfølging av sykkelveiinspeksjon 2012  

 

*) Rutenummer og kostnader iht Sykkelveiinspeksjon, Rambøll 2012  
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Fra F62 Verksgata 
gjennom Skotselv 

 

 

 
Fv 70 Sundhaug-
veien ved Sundet – 
gang- og sykkelvei 
på brua  

 

 

 
Fv 73 Kongsberg-
veien gjennom 
Darbu er tidligere 
riksvei 
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5.4 Andre tiltak 

5.4.1 Sykkelparkering 

Tilbud og etterspørsel av plasser for sykkelparkering bør kartlegges i sentrumssonene, ved 
skolene og andre viktige målpunkt. Kartleggingen bør utføres på virkedager i god tid før 
skoleferien. Kartleggingen følges opp med fastsetting av en norm for sykkelparkering i 
eksisterende områder og vedtekter for sykkelparkering til bruk ved ny utbygging/regulering 
etter plan- og bygningsloven.  

5.4.2 Belysning 

Godt veilys er av betydning både for syklister og gående. Vil kunne bidra til økt synlighet og 
dermed til økt trafikksikkerhet og opplevd trygghet. I den mørke årstiden er godt veilys en 
ekstra motivasjonsfaktor for sykling. Nye sykkelruter planlegges med veilys. Der tiltaket er en 
gang- og sykkelvei legges lysverdier på denne til grunn. Situasjonen langs eksisterende 
gang- og sykkelveier kartlegges som grunnlag for oppgradering.  

5.4.3 Drift og vedlikehold 

Drift og vedlikehold av sykkelveinettet har betydning for syklistenes opplevelse av komfort og 
trygghet og dermed også for sykkelbruken. Syklistene er særlig sårbare for ujevnt underlag, 
grus, vanndammer, snø og is i veibanen. Vintersesongen og i perioden etter snøsmeltingen 
er de mest kritiske. Gjeldende standarder for drift og vedlikehold er dokumentert i vedlegg 4.  

Når sykkelveinettet bygges ut, vil det generere behov for økte drifts- og vedlikeholdsmidler. 
Viktige oppgaver er reasfaltering, fjerning av vegetasjon, feiing, brøyting og strøing. Også 
parkeringsanleggene må holdes i orden, og hensatte sykler må tas hånd om etter faste 
rutiner. 

Det er gjennomført en utredning av drift- og vedlikeholdsstandarden i Buskerudby-
kommunene med fokus på transportsykling6. Fra utredningen: 

Øvre Eiker kommune har egne standarder for vinterdrift (brøyting og strøing), mens krav 
og beskrivelse av sommerdrift og vedlikehold følger NKFs norm. I funksjonskontraktene til 
Statens vegvesen, Lier, Drammen, Nedre og Øvre Eiker finner man beskrivelse av drift og 
vedlikehold av sykkelanlegg under ordinær beskrivelse av veier (dekker) eller i egne 
kapitler om gang-/sykkelvei (vinterdrift). Innleide entreprenører utfører driften. For flere av 
de kommunale rodene har man samme entreprenør som på fylkesveiene, noe som har 
gitt en positiv samordningsgevinst.   

Rapporten følges opp i den enkelte kommune, både mht kontraktsutforming og oppfølging av 
utført arbeid. Det er ønskelig med samme standard langs hele sykkelveinettet, uavhengig av 
veiholder. I tillegg til de vanlige rutinene påpekes behovet for reasfaltering for å sikre at 
dekket holdes i orden. Det er på dette området dokumentert et betydelig etterslep. Sykkelvei-
inspeksjoner med fokus på drift og vedlikehold anbefales.  

Det foreslås å opprette et nettsted der kommunenes innbyggere kan varsle om avvik og 
problemer. Tjenesten må fungere med ett og samme kontaktledd mot veimyndighetene.  

                                                
6
 Drift- og vedlikeholdsstandard for helårssykling i Buskerudbyen, Rambøll, des 2012. 
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5.4.4 Informasjon og kampanjer 

Gode sykkelveier og supplerende tiltak vil kunne motivere flere til å bli syklister og dagens 
syklister til å sykle mer. Det er derfor viktig å markedsføre tiltakene, både det som finnes og 
det som planlegges. Det bør gjøres via kommunens nettside og i lokale media. Etter hvert 
som rutenettet tar form anbefales det å lage et kommunalt sykkelkart, digitalt på nettsiden og 
i papirutgave.  

Vaner dannes fra ung alder. Kampanjer rettet mot barn og unge bør derfor planlegges med 
et tidsperspektiv.  

Eksempler på aktuelle kampanjer som kan følges opp av kommunen: 

  «Aktiv på skoleveien» har som mål å få flere elever til å gå eller sykle til skolen. 
Kampanjen retter seg like mye til foreldrene som til barna. 
  

  «Alle barn sykler» bidrar til sykkelopplæring fra 10-12 års alder, med teori og praksis. 
 

 «Sykle til jobben» er en kampanje rettet mot etater og bedrifter, basert på et 
konkurranseelement. Kampanjen virker både på et individuelt og et kollektivt plan. 

Ytterligere ideer kan hentes på www.sykkelby.no og www.sykkelstedet.no. 

 

  

http://www.sykkelby.no/
http://www.sykkelstedet.no/
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Vedlegg 1: Personskadeulykker
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Vedlegg 2: Rangeringsmetodikk 
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Vedlegg 3: Om fysiske tiltak for sykkeltrafikken 

 

Generelt 

God planlegging og tilrettelegging for sykling krever at syklister oppfattes som kjørende, med 
entydige rettigheter og plikter i trafikken. Et velfungerende sykkelveinett bør utformes som et 
ensartet system, slik at det er mest mulig intuitivt og lettfattelig for både bilister, syklister og 
gående. Dette gir mer forutsigbar adferd og dermed mindre risiko for ulykker. 

Et sykkelveinett kan bestå av veier med blandet trafikk, gang- og sykkelveier, sykkelvei med 
fortau, sykkelfelt, turveier mm. 

På en stor del av hovedsykkelveinettet i kommunen er det i dag gang- og sykkelveier. 
Blanding av syklende som skal raskt fram kan være lite forenelig med gående på vei til skole 
mm. Det kan være aktuelt å bygge om gang- og sykkelveianlegg til sykkelvei med fortau for å 
separere gående og syklende, ha sykkelfelt i tillegg til gang- og sykkelvei eller tilby 
alternative ruter med god framkommelighet som ikke er i konflikt med skoleveier. I mer 
spredtbygde områder kan løsning med gang- og sykkelvei være en tilfredsstillende løsning 
fordi mengden gående og syklende er lav slik at syklende kan holde god fart uten konflikter. 

Blandet trafikk 

I gater med lav hastighet og lave trafikkmengder er det akseptabelt å blande syklende og 
kjørende, da hastighetsforskjellen mellom bil og sykkel er liten. Syklende ferdes da som 
kjørende i kjørebanen sammen med bilene. 

For å tilrettelegge bedre for sykling i blandet trafikk kan det være aktuelt med fartsdempende 
tiltak og fjerning av gateparkering. Skilting og merking kan brukes for å synliggjøre at gata er 
en del av sykkelrutenettet. 

Utenfor tettbygd strøk der det er små trafikkmengder kan det aksepteres sykling på skulder 
opp til en hastighet på 80 km/t. Dette kan være en aktuell løsning der potensialet for 
sykkeltrafikk er relativt lite slik at det ikke kan forsvares større investeringer for å bygge eget 
sykkelanlegg. 

Sykkelfelt 

Et sykkelfelt er et eget kjørefelt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking er bestemt for 
syklende. Sykkelfelt bør legges på begge sider av en gate/vei. I sykkelfeltet forholder 
syklisten seg til de samme vikepliktsregler som andre kjørende, og løsningen er derfor godt 
egnet på strekninger med mange kryss, hvor en på gang- og sykkelvei vil få vikeplikt for 
sideveier som krysses. 

Sykkelfelt er en løsning som gir god framkommelighet for de syklende. Syklister som vil 
holde høy fart velger ofte kjørebanen eller sykkelfelt der man i liten grad kommer i konflikt 
med gående. 
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Figur 1: Anbefalt tverrprofil for gate med sykkelfelt (mål i m) fra Statens vegvesens Håndbok 017. 

Separat gang- og sykkelvei 

Gang- og sykkelvei er en vei som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende 
eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Veien er skilt fra annen vei med gressplen, grøft, 
gjerde, kantstein eller på annen måte. 
 
Gang- og sykkelvei er en løsning som er brukt mye i Buskerud. Siden midten på 1970-tallet 
har det vært vanlig å bygge gang- og sykkelveier med bakgrunn i behovet for å sikre barn og 
unge på skolevei og i nærmiljøet. Løsningen er ikke like godt egnet for transportsyklister som 
ønsker å holde høy fart dersom mange gående benytter gang- og sykkelveien. 
Syklende på gang- og sykkelveien har ordinært vikeplikt for kryssende sideveier med mindre 
annet er skiltet og merket. Dette gjør løsningen mindre godt egnet på strekninger med 
mange kryss. 
Kjørende som kommer fra avkjørsel har vikeplikt for annen trafikant, også for syklende på 
gang- og sykkelvei. Avkjørsel åpen for alminnelig ferdsel bør merkes med sykkelkryssing på 
tvers av avkjørsel. Dette bør gjøres for at alle trafikanter blir oppmerksomme på sykkelveien. 

Gang- og sykkelveier bør legges på samme side av veien over en lengre strekning slik at 
man får færrest mulig kryssinger av bilveien. Nye anlegg bør ikke bygges smalere enn 2,5 m 
asfaltert flate, jf figuren. 

 

 
Figur 2: Anbefalt tverrprofil for gang- og sykkelvei (mål i m) fra Statens vegvesens Håndbok 017. 

 

Sykkelvei med fortau 

Gang- og sykkelveier, som er et godt tilbud på strekninger mellom byene, har begrensninger 
i mer sentrumsnære strøk. Dersom det er mange gående og/eller syklende kan blandingen 
medføre konflikter. En løsning kan være å dele plassen, ved å anlegge sykkelvei med fortau 
eller bygge om eksisterende gang- og sykkelveier til sykkelvei med fortau. Dette bør utføres 
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på de mest trafikkerte av de separate gang- og sykkelveiene der det er potensiale for stor 
gangtrafikk. Minimumsbredden på sykkelvei og fortau bør være henholdsvis 2,0 m og 1,5 m 
(asfaltert flate). 

 

Figur 3: Anbefalt tverrprofil for sykkelvei med fortau (mål i m) fra Statens vegvesens Håndbok 017 

Om systemskifte og kryss 

Et sammenhengende veinett for sykkeltrafikk kan bestå av flere typer systemløsninger, men 
det er viktig at syklende opplever kontinuitet i veisystemet. Det bør tilstrebes å ha færrest 
mulig systemskifter.  Det krever at et system som er valgt brukes over lengre strekninger. 
Særlig viktig er det at skifte mellom ensidige løsninger (sykkelvei (evt. med fortau), gang- og 
sykkelvei) og tosidige løsninger (blandet trafikk, sykkelfelt (evt. sykling i kollektivfelt eller 
sykkelgate) ikke skjer hyppig. 

Generelt anbefales det at overganger mellom ulike typer anlegg skjer i forbindelse med 
kryss. Dersom slike kryssområder gjøres opphøyet kan man få redusert biltrafikkens 
hastighet, og samtidig øke oppmerksomheten. Alternativt kan overgangen skje ved 
krysningspunkter for fotgjengere (gangfelt), gjerne opphøyet. En ensidig løsning kan også 
skifte side fra én side av veien til den andre siden, via gangfelt, undergang eller bru. Dette 
kan skape potensielt trafikkfarlige situasjoner. Det er viktig å markere overgangen mellom 
systemskifter og sideskifter slik at både syklende og andre trafikanter oppfatter endringen. 

Ved sykkelruters kryssing av annen vei er hovedregelen at kryssinger bør skje i plan. 
Syklende er svart følsomme for omveier både horisontalt og vertikalt. I byområder kan det 
vare vanskelig a etablere planskilte løsninger som er attraktive å bruke. Ved sykkelruters 
kryssing av sideveier i plan kan disse krysningspunktene utformes, skiltes og merkes slik at 
de syklende gis prioritet, dvs. at bilene må vike. Sykkelhåndboka angir mulige løsninger for 
utforming og skilting av systemskifte, sideskifte og kryss. 

Ved etablering av krysningsløsninger hvor syklende gis prioritet opphøyes sykkelveien for å 
understreke at kryssende trafikk har vikeplikt med mindre det er svært lav trafikk. Løsninger 
hvor sykkelveien krysser annen vei på fri veistrekning hvor syklende skal gis prioritet bør 
brukes med forsiktighet da feil utførelse kan medføre at dette kan bli et ulykkespunkt. Skiltet 
hastighet ved selve krysningen bør være maks 40 km/t. 

Prinsipper for valg av løsning 

Antall biler og bilenes hastighet er med på å bestemme hvilke type løsning man bør velge 
ved utforming av sykkelanlegg langs kjørevei. Ved lave hastigheter og lave trafikkmengder 
kan syklende og kjørende blandes på samme areal. Ved høyere trafikkmengde og høyere 
hastighet bør det utformes egne anlegg for syklistene enten i form av sykkelfelt eller 
sykkelveier. Ved hastigheter over 60 km/t anbefales sykkelvei som løsning. 

Antall syklende og gående er med på å bestemme utformingen av anlegget. Sykkelveier med 
potensiale for mer enn 15 gående og 50 syklende i maksimaltimen eller omvendt skal ha 
eget fortau for gående i henhold til Håndbok 017. 
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Vedlegg 4: Krav til driftsstandard i gjeldende funksjonskontrakter i 

Buskerudbyen 

Vinter 
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Sommer 
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Vedlegg 5: Prosjekter rangert etter poengskåre (prioriterte prosjekter med rødt) 

Lokale sykkelruter 
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Hovedsykkelruter 
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Vedlegg 6: Sykkelrutekart med prioriterte prosjekter 

 


