
På sykkel i 
Buskerudbyen
Alberte Ruud, daglig leder for Buskerudbyen



Samarbeids-
partnerne

Drammen

Lier

Øvre Eiker

Kongsberg

Viken fylkeskommune

Statens vegvesen

Jernbanedirektoratet

Statsforvalteren (observatør)



Hovedmål
Klimavennlig utbyggingsmønster og 
transportsystem 

Effektiv transport for alle brukere 

Legge til rette for attraktive byer og 
tettsteder i alle kommunene

Samarbeide med naboregioner om 
felles strategier for transport- og 
arealutvikling





Godt grunnlag
Mål (fra 2017): 

• Attraktivt å sykle for alle

• Halvering av ulykker

• Dobling av sykkelandel (8 %)

• 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til skolen

Strategier og prinsipper

• Ivareta sykkel i alle deler i plansystemet

• Bygge framtidens sykkelvegnett

• Forbedre reisen fra dør til dør

• Stimulere til en bred sykkelkultur



Bygge 
framtidens 
sykkelvegnett 
• Sykkelvei med fortau
• Enveisregulert 

sykkelvei –
Bybrua i Drammen

• Sykkelfelt 
• Gang- og sykkelveier
• Stenge for 

gjennomkjøring og 
smale inn kryss



Fra bilvei til anlegg for gående 
og syklende



Forbedre reisen fra dør til dør

• Skilting og merking
• Kombinasjonsreiser: Sykkel 

og kollektiv
• Bedre sykkelparkering

• Under tak
• Sykkelbokser
• Sykkelhotell på 

stasjonene
• Sykkeltreffpunkt

• Sykkelkart på papir og 
web/app



Stimulere til en bred sykkelkultur

• «Feie for egen dør» og Reis 
smart

• Sykkelvennlig arbeidsplass
• Kampanjer: Synlig syklist
• Skoleveikampanjer med vår 

egen Aktiv på skoleveien og 
samarbeid med Beintøft

• Sykkelservice på skoler
• Elsykkelbiblioteket fem 

steder
• BUA i Lier leier ut elsykler



«Pigg med pigg»

• 4 000 sykler er gjort klare 
for vintersykling

• Populær aksjon – har 
pågått i  sju år

• Sportsbutikkene må tilby 
sykler og utstyr også om 
vinteren

• Nyeste trend: Flere unge



Samarbeid med lokale gründere – «Dulting»

• Ny teknologi
• Lokal Drammensbedrift



Utfordringer

• Mangel på sammenheng i 
sykkelvegnettet

• Barrierer - elvene, europaveier 
og togspor

• Drift og vedlikehold - ulike 
veieiere og løsninger 

• Enkelt å kjøre og parkere bilen i 
deler av byregionen

• Vanskelig å måle konkrete 
resultater av nye anlegg, 
løsninger og kampanjer.



Grønn jobbvei-video

https://www.facebook.com/Gronnjobbvei/posts/157974333292868

