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I. VISJONER MÅL OG ORGANISERING  
 
Statens Vegvesen har i mange år satt kommunale trafikksikkerhetsplaner som forutsetning for 
statlige tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak. Dette har vært det klassiske 
utgangspunktet for kommunenes trafikksikkerhetsplaner.  
 
Fundamentet i Modum kommunes planarbeid med trafikksikkerhet har alltid vært en fysisk 
tilrettelegging for myke trafikkanter, i form av gående, syklende og bevegelseshemmede. Med 
en slik strategi vil man kunne oppnå: 
 

• Færre trafikkulykker 
• Mindre biltrafikk og større uavhengighet av biltrafikk 
• Bedret folkehelse og aktivitetstilbud 
• Universell tilgjengelighet 

 
Med en slik basis er det naturlig å ta et hovedutgangspunkt for hele Modum kommunes 
trafikksikkerhetsarbeid i vår nasjonale sykkelstrategi som. Statens Vegvesen har utarbeidet 
med hovedmål mål om at det skal bli tryggere og mer attraktivt å velge sykkel som 
framkomstmiddel. Strategien er utarbeidet som en del av Nasjonal Transportplan 2006—2015. 
Hovedmålet i vår nasjonale sykkelstrategi er: at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle.   
 
Modum kommunes trafikksikkerhetsplan har følgende visjon: Det skal være trygt og attraktivt 
å gå og sykle i Modum for folk flest. Kommunen ønsker ved dette å planlegge 
trafikksikkerhet utfra et helseperspektiv. Visjonen skal realiseres gjennom følgende mål: 

• Det skal være trygt å være myk trafikant i Modum. Risikoen for å bli drept eller 
varig skadd i vegtrafikkulykker skal ikke være høyere for en myk trafikant enn for 
en billist 

• Antall syklende og gående i Modum skal være høyere enn landsgjennomsnittet.  
• Myke trafikanter skal være en synlig og selvfølgelig del av trafikkbildet i Modum 

Målbare aksjoner søkes iverksatt med tanke på dette og planens øvrige målsettinger. 
 
I nasjonal sykkelstrategi på landsbasis er disse punktene blant flere formulert som delmål. 
Grunnen til at det formuleres som visjon for Modum er at vi ikke foreløpig har lagt opp til 
noen metodikk for å kunne etterprøve noen måloppnåelse av disse punktene/visjonene.  
 
Buskerud fylkeskommune har nylig utarbeidet forslag til Regional delplan for universell 
utforming. Utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan skal danne grunnlaget for en bedret 
tilrettelegging av transportmulighetene for alle trafikkanter. Buskerud fylkeskommunes 
forslag til regional delplan har da også et eget kapittel om transport. Her finnes detaljerte krav 
til universell utforming av kollektivtransportsystemet, parkeringsplasser og rateplasser. Et 
hovedmål for gang- og sykkelveisystemet er at det skal ha så god og trygg framkommelighet 
som mulig for alle hele året. Detaljert utformede virkemidler for måloppnåelse er: 
 

• Det skal planlegges og prioriteres sammenhengende gang- og sykkelveier i byer og 
tettsteder 

• Kommunene bør definere et hovedtransportsystem for transportsyklister 
• Det skal i størst mulig grad være separate løsninger for gående og syklende 
• Drifts- og vedlikeholdsrutiner bør samordnes og vurderes bedret 
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Foreliggende trafikksikkerhetsplan er langt på vei lagt opp med de to første punktene som 
hovedstrategi.  
 
Buskerud kollektivtrafikk (den gangen Vestviken kollektivtrafikk) utarbeidet i samarbeid med 
involverte aktører Handlingsplan TIMEkspressen Linje 10, Universell utforming, bra for alle, 
nødvendig for noen. Denne bussruta går fra Hønefoss/Vikersund til Oslo, og er Modums mest 
brukte. Vi var tidlig ute med å tilrettelegge for en samordnet universell tilgjengelighet her. 
Handlingsplanen ble utarbeidet allerede i 2006, og pågår fortsatt med følgende 
hovedmålsettinger: 
 

• Definere kundegrupper og behov 
• Oppgradere bussmateriell for universell tilgjengelighet 
• Universell holdeplassutforming og – informasjon og registrere tilstand for 

prioritering for oppgradering 
 
Buskerud Fylkeskommune har også utarbeidet en Handlingsplan for 
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget, Trafikksikkerhet i Buskerud 2011-2013. Hoved-
satsingsområder i denne perioden er: 
   

• barn/ungdom/risikogrupper  
• aktørsamarbeid/fellestiltak,  
• sikkerhetsutstyr  
• kommunalt trafikksikkerhetsarbeid  

 
Fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid er todelt. Ovennevnte plan er for størstedelen 
informasjonsstrategi. Den andre delen av Fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid er fysiske 
investeringstiltak som inngår i Norsk veiplan. Denne trafikksikkerhetsplanen er en tilrådning 
til dette arbeidet.   
 
Modum kommune har nylig sendt ut sin kommuneplan på høring. Trafikksikkerhetsplanen har 
dette høringsutkastet som basis. Modums kommuneplan har sin oppbygging av 
senterstrukturen basert på Buskerud fylkesdelplan for handel- service- og senterstruktur.  
Modums kommuneplan har ni hovedsatsingsområder. Blant disse er to hovedsatsingsområder 
prioritert; forebyggende folkehelsearbeid og attraktivitet for økt befolkning. Hovedmålet for 
kommunens arbeid med trafikksikkerhet finner vi imidlertid under et annet 
hovedsatsingsområde; samfunnssikkerhet og beredskap. Her er et av de overordnede målene 
at det skal være trygge skoleveier innenfor skoleskyssgrensen til alle skolene i Modum innen 
utløpet av planperioden 2020. Dette innebærer i praksis en trafikksikkerhetsplan med forslag 
til gang- og sykkelveier langs trafikkerte veier i en omkrets av fire kilometer fra våre skoler. 
Kommuneplanens hovedsatsningsområder gir et noe videre mål for trafikksikkerhetsarbeidet. 
Relevante delmål for de to hovedsatsingsområdene: 
 

• Utvikle gang/sykkelveinettet og kollektivtransporttilbudet mellom 
nærsentra/grendesentra og distriktssentrene 

• Initiere og delta i fellesprosjekter og partnerskap mellom kommunen og øvrige 
myndigheter med hensyn til  utvikling av trafikksikkerhet, kommunikasjonsforhold 
m.m. 

• Videreutvikle partnerskap for folkehelse, herunder lokale frivillige lag 
• Ordningen med frisklivskonsept implementeres i større grad som forebyggende tiltak 

innenfor kommunens helsetjeneste 
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Tiltak vedtatt i denne trafikksikkerhetsplanen foreslås innarbeidet i den endelige 
kommuneplanen og deretter i langtidsbudsjettet for kommuneplanperioden. Prosessen med 
trafikksikkerhetsplanen foregår derfor parallelt/integrert med kommuneplanprosessen og 
sendes på høring til mange av de samme høringsinstansene.  

 
Jernbanen er et viktig kommunikasjonsmiddel i Norge. Hvorfor er ikke den med i andre 
kommuners trafikksikkerhetsplaner? Modum kommune har i mange år hatt et godt og 
konstruktivt samarbeid med Jernbaneverket om trafikksikkerhetstiltak. I Modum går 
jernbanen langs våre hovedvassdrag. Sanering av planoverganger i disse områdene må derfor 
sees i sammenheng med eksisterende og framtidige turveier langs vassdragene. I tillegg utgjør 
Vikersund jernbanestasjon et viktig ledd i Vikersund skysstasjon. Jernbanen arbeider 
kontinuerlig med trafikksikkerhet, men vi kjenner ingen planstrategi på dette området.  
 
 
II. EVALUERING AV TIDLIGERE PLAN 
 
Utarbeidelse av kommunal trafikksikkerhetsplan er ikke noe nytt fenomen i Modum. Allerede 
på 1990-tallet hadde kommunen en egen vedtatt plan for bygging av gang- og sykkelveier. 
Etter årtusenskiftet har kommunen vedtatt tre trafikksikkerhetsplaner. Gjeldende 
trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 2007, for perioden 2007-14. 
 
Planene for trafikksikkerhet i Modum har alle vært forskjellige, og kompleksiteten har stadig 
økt. Gjeldende trafikksikkerhetsplan har hatt barn- og unges deltakelse som varemerke. 
Utgangspunktet for planen var forslag til ulike trafikksikkerhetstiltak foreslått av 
ungdommens kommunestyre selv.   
 
Modum kommunes trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 2007. Følgende tiltak er gjennomført 
etter vedtak:  
Hovedansvarlig Tiltaksnavn Kategori Kartkode 
    
Kommunen Fagernesveien Gatelys ÅV1 
 Nedlagt jernbanelinje/sidespor i Katfoss Gang/sykkelvei G1 
 Rugdeveien/Jerpeveien/Måltrostveien Stengning/fartsred. V2 
 Strandprommenaden – sluttføring Prommenadevei V7 
 Geithusveien/Kroka-søndre del  Gang/sykkelvei V5 
 Geithusveien/Kjølstad-Kroka Gang/sykkelvei G4 
    
Jernbaneverket Haslerudvika Undergang G5 
 Søya Turvei ÅV2 
 Tørrhaug/Tveiten  Undergang  
    
Statens  RV 35/RV287  Tilrettelagt 

kryssing 
ÅØ2 

Vegvesen FV 144/Tømmerveien          ”              ” ÅØ3 
 RV 287/Blaafarveværket-Haugfoss Gang/sykkelvei ÅV3 
 Jernbanebru; Katfoss Fortau G6 
 Fv 145 Skogveien – Nedlagt sidespor Gang/sykkelvei G11 
 Fv 144 Lortbru-Gamle Kirkevei Gang/sykkelvei V14  
Tabell 1: Gjennomførte trafikksikkerhetstiltak i planperioden 2007-2010. Tiltak skrevet med 
kursiv er påbegynt, men ikke sluttført..  
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Det har gått fire år siden vedtaksdato. Det var planlagt gjennomført 13 tiltak i kommunal regi, 
mens to var anbefalt i Jernbaneverkets regi, seks i Statens Vegvesens regi og ett i regi av den 
frivillige organisasjonen Veilaget Gamle Hallingdalsvei.  
 
Jernbaneverket har stått for den beste gjennomføringen av planen, ved å bygge begge de 
anbefalte tiltakene; undergang i Haslerudvika mot turveien Modum på langs, og turvei mot 
badeplassen Søya. I tillegg er det også bygd en undergang med allmenn tilgjengelighet under 
jernbanen mot Tyrifjorden ved Tørrhaug, cirka 2 kilometer nord for Vikersund.   
 
Statens Vegvesen har gjennomført seks av seks anbefalte tiltak. Av disse tiltakene var fire av 
dem foreslått innefor den aktuelle budsjettperioden. 
 
Kommunen har gjennomført seks av tretten planlagte tiltak. I tillegg har kommunen under 
gjennomføring ytterligere to tiltak som var Statens Vegvesens ansvar, og finansiert ett tiltak 
som også var Statens Vegvesens ansvar.   Det var et mål å anvende 4 millioner kommunale 
kroner i trafikksikkerhetstiltak igjennom planperioden. Det har blitt gjennomført. Likevel har 
færre tiltak blitt gjennomført enn planlagt. Dette skyldes dels grunnet økte kostnadsrammer. 
Tyngst har det likevel veid at kommunen har fått mindre støtte til kommunale tiltak av Statens 
Vegvesen enn kalkulert med, og at vi har måttet finansiere tiltak som Statens Vegvesen har 
ansvaret for. Kommunen har også støttet Jernbaneverkets planlagte tiltak med betydelige 
beløp, men dette var i henhold til planen.  
 
Det er planlagt små og store tiltak, og gjennomførte tiltak er ikke alltid identiske med 
planlagte. Noen tiltak er det gjennomført mer på, andre mindre på enn planlagt, og sett som 
helhet gir opplistingen ovenfor et riktig bilde av gjennomføringen av fysiske tiltak i planens 
første planlagte fireårsperiode.    
 
Modum kommunes trafikksikkerhetsplan 2007-13 ble utarbeidet av en intern arbeidsgruppe i 
nært samarbeid med Ungdommens kommunestyre. Den ble videre vedtatt av Teknisk 
hovedutvalg og Kommunestyret, og deretter, som den første trafikksikkerhetsplan i Modum, 
behandlet som en del av kommunens langtidsbudsjett.  
 
Ideen med å trekke Ungdommens kommunestyre så sterkt inn i prosessen var både å kunne 
tilby medbestemmelse til ungdommen på et område som angikk dem og at tiltakene skulle få 
økt bruksverdi for ungdommen da de ble kjent med og involvert i planleggingen av de nye 
tilbudene. Vi har dårlig oversikt over andelen syklende og gående i Modum. Vi har fått et 
lenger gang- og sykkkelveinett i Modum i de siste fire årene, og flere oppgraderte 
bussholdeplasser. Men har vi fått flere gående, syklende eller kollektivt reisende?  
Undersøkelser gjennomført i regi av Fylkeskommunen viser en andel barn som blir kjørt til 
skole, som også indikerer at foreldrene kjører til jobb, på nærmere 1/3. Dette er høyere enn  
tilsvarende tall for Oslo og Akershus. Den samme undersøkelsen viser at skolebarn som blir 
kjørt til skolen (og foreldre som kjører til jobb) er svakt økende. Statistikk fra Nettbuss viser 
imidlertid en svak økning av antall kollektivt resiende på strekningen Vikersund-Drammen, 
som er hovedbussruten gjennom kommunen. Det kan antydes en konklusjon om svakt bedrete 
forhold for myke trafikanter i planperioden, men en tilsvarende reduksjon i antall myke 
trafikanter i Modum.  
 
Foreliggende forslag til ny trafikksikkerhetsplan er enda mer integrert i det kommunale 
plansystemet. Planlagte gang/sykkelveier og turveier i henhold til forslag til 
trafikksikkerhetsplan er tegnet inn på forslag til ny kommuneplan og følger denne på høring. 
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Trafikksikkerhetsplanen er gjennomgått av to administrative utvalg i kommunen, det interne 
planforum og forum for kommunalt folkehelsearbeid. 
 
III. GRUNNLAG FOR UTFORMING OG STANDARD 
 
Modum kommunes trafikksikkerhetsplaner har alle vært investeringsorientert. Det har vært en 
del fokus på medvirkning og motivasjon for bruk i planprosessen og i arbeidet generelt.  
Arbeidet har ikke vært koordinert mot aksjoner som ”sykle til jobben”, trim på arbeidsplassen 
og lignende og foreliggende plan har heller ikke maktet å ha det som ambisjon. Kommunen 
har nylig utarbeidet Statusrapport for kommunale veier med strategier for kvalitetsheving, og 
Retningslinjer for dimensjonering av veier med tilhørende arealer i Modum kommune. 
Foreliggende trafikksikkerhetsplan bygger på disse dokumentene. 
 
Modum kommune har lange tradisjoner innen rehabilitering/rekreasjon og idrett. Kommunen 
har med dette et godt utbygd tur- sti- og løypenett, som blir forsøkt trukket inn som et 
aktivum i dette arbeidet. Fritidssyklisten, joggeren og turgåeren er alle en del av det totale 
trafikksikkerhetsbildet. 
 
Den nasjonale sykkelstrategien danner hovedbasis for kommunens trafikksikkerhetsplan, som 
nevnt innledningsvis. Dette arbeidet er internasjonalt inspirert, med hovedideene hentet fra 
varmere strøk med en tettere befolkning. Det er fint å ta med seg de beste ideene herfra. Vi 
bør likevel ikke glemme skandinaviske spesialiteter. En av dem er sparken/sparkstøttingen. Er 
helårs syklisten et mål på indre Østlandet?  Over kortere strekningen kan sparken være det 
best egnede framkomstmidlet i disse strøkene med skikkelig vinterklima. Den kan være glemt 
i sykkelstrategien og kanskje i trafikksikkerhetsarbeidet generelt. Vi har forsøkt å gi sparken 
litt plass i denne planen, men har ikke lykkes så godt. Trafikkforholdene for myke trafikanter 
er fortsatt ikke bedre enn at vår trafikksikkerhetsplan fortsatt er en investeringsplan. Sparken i 
trafikksammenheng får ingen velfundert plass før en får sett nærmere på strøproblematikken. 
Dette er driftsproblematikk, som foreløpig ikke blir gitt plass av betydning i denne 1. 
generasjons trafikksikkerhetsplaner. Men foreliggende plan legger opp til skilting av lite 
trafikkerte veier for syklister, og til mer utpregete turruter for gående og ”langsomme” 
syklister. Disse rutene kan også være et potensiale for sparkere midtvinters.   
 
Gang- og sykkelveier 
 
Gang- og sykkelveier i Modum bygges med minimum 3 meters veibredde inkludert tilhørende 
skulder. Reguleringsbredde for en frittliggende gang- og sykkelvei blir minimum 5.5 meter 
med tilhørende snøopplag/grøfter, mens en gang- og sykkelvei som er skilt fra vei med 
kantstein får en minimum reguleringsbredde på 4.4 meter med snøopplag. Planlagte 
gang/sykkelveier i denne trafikksikkerhetsplanen planlegges etter standarden skissert i figur 1 
eller bredere. 
 
Eksisterende gang/sykkelveier i denne trafikksikkerhetsplanen er tatt fra kommunens kartbase. 
Kartteknisk, i henhold til Norges SOSI-kartstandard er gang/sykkelveier frittliggende 
gang/sykkelveier. I Modum kommune innebefatter dette ordinære frittliggende 
gang/sykkelveier, men også gruslagte turveier mer beregnet for promenade, men likevel godt 
framkommelig for sykkel. Begge kategorier har en veibredde på 2.7 meter eller mer. De 
gruslagte turveiene er i hvert fall sommerstid godt framkommelige for transportsyklisten 
morgen og ettermiddag. I en kommune med Modums befolkning er promeneringsfrekvensen 
ikke overhengende på disse tider.    
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Fig. 1. Frittliggende gang- sykkelvei med skjermende veirekkverk, etter Modum kommunes 
retningslinjer for dimensjonering av veier med tilhørende arealer 
 
 
Fortau 
 
Eksisterende fortau i trafikksikkerhetsplanen er også tatt fra kommunens grunnkart. Dette kan 
godt være gang/sykkelveier med 2.7 meters banebredde, men de ligger fysisk inn mot veikant, 
og de er ikke frittliggende fra veien. Fortau kan også være bygget med smalere banebredde. I 
denne trafikksikkerhetsplanen har et  planlagt fortau smalere banebredde enn 2.7 meter. Men 
dette er kun på strekninger med en gjennomgående gang/og sykkelvei på motsatt side av 
veien.  
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Planlagte turveier 
 
Turveier er ingen eksisterende kategori på kommunens grunnkart. Planlagte turveier i denne 
trafikksikkerhetsplanen er private fellesveier med tilgang for almenheten eller offentlige 
gang/sykkelveier i god avstand fra offentlig bilvei med tur/promenadekarakter. Planlagte 
tiltak som har trafikksikkerhetsmessig interesse i en sammenhengende turrute er trukket fram 
i denne planen. De vil finne sin framtidige status i det endelige kartverket enten som ordinære 
bilveier eller som frittliggende offentlige gang/sykkelveier. Men i en framtidig utgave av en 
tematisk adressekartbok eller liknende kan alle disse tiltakene også bli framtonet som turveier 
med allmenn interesse.     
 

 
Bilde 2: Ny turvei til Søya, tiltak ÅV2 i Trafikksikkerhetsplan for Modum 2007-2014 
 
Skilting av sykkelvei 
 
Et trafikksikkerhetstiltak kan gjøres enkelt. En lite trafikkert vei kan skiltes som anbefalt 
sykkelvei. Vegvesenets opplysningsskilt om gang/sykkelvei kan anvendes til dette. I en slik 
vei vil bilister venne seg til å ta hensyn til myke trafikanter generelt, og de vil kanskje unngå å 
bruke disse veiene. Denne typen veier bør dessuten skiltes for lav fart, og eventuelt sperres for 
gjennomkjøring. Denne typen tiltak er primært beregnet for trafikksikkerhetsplanens turruter. 
Opplysningsskilt om anbefalt sykkelvei bør fortrinnsvis settes opp først når man kan 
presentere den aktuelle veien som et ledd i en gjennomgående tur- eller transportrute for 
gående og syklende mellom to tettsteder. Skilting av anbefalte sykkelveier er derfor i liten 
grad foreslått som tiltak i den første fireårsperioden.  
 
Kryssinger og busstopp 
 
I denne planen blir disse forsøkt sett i sammenheng, selv om det ikke nødvendigvis er samme 
sak. Men det er viktig med tilrettelagte krysningspunkter og busstopp. Når busstopp anlegges 
eller oppgraderes bør en samtidig ta stilling til om det skal anlegges eller tilrettelegges et 
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krysningspunkt. I tillegg kommer nye krysningspunkter som planlegges i form av kryssinger 
av bilvei for planlagte gang- og sykkelveier. Det er disse kategoriene av kryssingspunkter vi 
har hatt som målsettinger å planlegge litt langsiktig. 
 

 
Bilde 3: Oppgradert universelt utformet bussholdeplass, Bruenden i Vikersund, del av tiltak 
V7 i Trafikksikkerhetsplan for Modum 2007 – 2014 
 
Trafikkbelastning 
 

 
Figur:  2: Valg av trafikal løsning for syklister etter trafikkmengde og skiltet hastighet, Statens 
Vegvesens sykkelhåndbok 
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I arbeidet med trafikksikkerhetsplanen er det naturlig å sjele hen til sammenliknbare 
sykkelbyer og andre steder med sterk sykkelsatsing. Vi har latt oss inspirere i planens 
oppbygging, utforming og systematikk av Sykkelbyen Notodden. Denne har en 
sammenliknbar størrelse med Modum kommune. I tillegg har vi sett til Drammen by sine 
løsninger. Dette er en større by, men er likevel en relevant sammenlikning med sine store 
vassdragsnære områder eksponert mot tettbebyggelsen som satsningsområde.   
 
Det er ikke planlagt separate sykkelveier i denne utgaven av trafikksikkerhetsplanen for 
Modum kommune. Viktigheten av å knytte sammen kommunens større tettsteder med veier 
for både gående og syklende er prioritert framfor dette. Separate sykkelveier kan være en 
ambisjon for senere trafikksikkerhetsplaner for strekninger med høy bruksfrekvens både for 
syklister og gående.  
  
 
IV. HOVEDRUTER FOR MYKE TRAFIKANTER 
 
Kommunens senterstruktur har sitt utgangspunkt i Buskerud fylkeskommunes Fylkesdelplan 
for Handel- Service- og Senterstruktur, som er videreutviklet i kommuneplanen: 
 
Distriktssentra:  Åmot 
    Vikersund 
 Lokalsentra:  Vestre Åmot 
    Geithus 
    Sysle 
  Grendesentra:   Simostranda Haugfoss     Vestre Spone 
     Kløftefoss Snarum Drolsum 
 
 
Trafikksikkerhetsplan for Modum kommune 2011 – 18 foreslås å ha følgende hovedambisjon: 
 

- Tur- og transportruter for myke trafikkanter fra kommunens distriktssentra 
til nærmeste tettsted 

 
Dette innebærer en sammenknytning av tettstedene Vestre Åmot, Geithus, Sysle og Drolsum 
med henholdsvis Åmot og Vikersund. I tillegg er grendesenteret Haugfoss tatt med, et tettsted 
som har felles skole med Vestre Åmot, og hvor begge har en gang- og sykkelavstand på under 
fire kilometer til denne, jfr. figur 3. Modum er imidlertid bare registrert med tre steder i 
Statistisk sentralbyrås statistikk: 
  

Tettstedsnavn Antall innbyggere 
Geithus/Åmot 5 859 

Vikersund 2 748 
Sysle 263 

   
Tabell 2: Tettsteder i Modum etter Statistisk sentralbyrås statistikk 
 
 
   
 



 12

 
 
Figur 3: Tettsteder i Modum planlagt sammenknyttet med sykkelruter 
 
Tettstedene Geithus og Åmot er registrert som sammenvokst, og omfatter Geithus, Åmot og 
Vestre Åmot. Vikersund er Modums største enkelt-tettsted, mens Sysle er det tredje registrerte 
tettstedet. ”Tettstedet” Geithus/Åmot kan registreres som Modums klart tettest befolkede 
område, hvor behovet for trafikksikkerhetstiltak i utgangspunktet er størst. I tillegg må det 
legges mye vekt på sammenknytningen til tettstedet Vikersund, både fra Geithus og fra Sysle. 
 
Denne trafikksikkerhetsplanen har som et hovedgrep å knytte Modums tettsteder sammen for 
myke trafikkanter. Hovedideen er å komplettere gang- og sykkelveier, fortau, 
kryssingspunkter og bussholdeplasser i disse områdene for transportsyklisten, tursyklisten, 
turgåeren, ordinære fotgjengere og funksjonshemmede. Der det foreligger lokale eller 
regionale initiativ er også tilgjengelighet til andre områder vurdert. En slik strategi har både et 
trafikksikkerhets- beredskaps- og folkehelseaspekt i henhold til kommuneplanens 
målsettinger. 
 
De enkelte foreslåtte nye tiltak er satt opp i tabellform, hvor igangsatte tiltak er uthevet 
kursiv, mens  tiltak som kun er vedtatt er markert i kursiv. 
 
Rute 1. Haugfoss -  Vestre Åmot/Åmot 
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Fylkesvei 287 er største trafikkåre på denne ruta. Veien har en årsdøgntrafikk på 2 200 
beregnet like nord for Haugfoss. Trafikken blir noe større sørover forbi Haugfoss og gjennom 
Strandgata. Hovedambisjonen for dette området er å etablere en gang/sykkelvei langs 
fylkesvei 287 fra Haugfoss til Åmot via Strandgata/Åmot vest for transportsyklisten. Det er 
videre skissert en turrute for tursyklister og elever for deler av strekningen mot skolene i 
området, merket TU i tabell og på kart:  
 

 
 
Figur 4: Transport- og turrute 1 fra Haugfoss til Vestre Åmot/Åmot i målestokk 1: 20 000 
 
Transportrute TR 1 har behov for ny gang- og sykkelvei fra Kjørplass bru til Gamle Haugsvei, 
tiltak TR 1.1. Fortau med gjennomgående gang/sykkelveistandard langs Strandgata tiltak TR 
1.2 er under bygging. Nye fortau her vil skape tosidige fortau langs deler av Strandgata. Før 
Åmot bru over Drammenselva er det behov for å lage ventefelt med trafikklys i tillegg til 
gangvei for å bedre trafikksikkerheten i den etterfølgende Korketrekkeren, tiltak TR 1.3. 
Herifra er det sammenhengende gangvei helt opp til Åmot. Det finnes også den mer 

TR1 

TU1 
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turvennlige turrute TU 1 fra Haugfoss mot Strandgata. Denne passerer Buskerud skole ved 
Solvang. Setersbergveien mellom Haugfoss/Nymoen er lang, smal, noe svingete og 
uoversiktlig. Trafikken er relativt liten. Dette er en relativt rask vei til Buskerud skole og 
barnehage, som primært bør benyttes av gående og syklende. Den er da også skiltet som en 
del av Nasjonal sykkelrute 4, da den utgjør en del av parsellen Norefjellsruta. Fylkesvei 149 
har mindre trafikk en Fylkesvei 287. Men det er likevel behov for en gang/sykkelvei ved 
gården Bråthen, merket TU 1.1. Denne gang- og sykkelveien vil forbinde både gang- og 
sykkelveien videre ned mot Strandgata og gangveien som er framkommelig med sykkel over 
Kongshaug ned mot Kongsfoss. 
 
 
Tiltak 
 

Veg 
Nr 

Årsdøgn 
trafikk 

Tiltaks 
Type 

Tiltaksbeskrivelse Hoved 
Ansvarlig 

TR 
1.1.  

FV 
287 

2 200 Gang- og 
sykkelvei 

Kjørplass bru – Gamle 
Haugsvei 

Buskerud 
Fylkeskommune 

TR. 
1.2 

   ”  Fortau Strandgata/Rehabilitering Kommunen 
Fylkeskommunen 
Strandgata Vel 

TR 
1.3 

    ”   Ventefelt 
Trafikklys 

Korketrekkeren Buskerud 
Fylkeskommune 

TU 
1.1 

FV 
149 

 Gang- og 
sykkelvei 

Lampeveien – Hukedal bru Buskerud 
fylkeskommune 

Tabell 3: Trafikksikkerhetstiltak langs transport- og turrute TR/TU 1 Haugfoss – Åmot Vest – 
Åmot 
 
Det er behov for å etablere to tosidige bussholdeplasser med tilknyttede kryssingspunkter i 
Strandgata, benevnt som tiltak TR 1.3.1 og TR 1.3.2: 
 
 

Tiltak Vegnummer Tiltaksbeskrivelse Hovedansvarlig 
TR 1.2.1 Fv 287 Tosidig kantbusstopp 

Opphøyet gangfelt 
Statens  
Vegvesen 

TR 1.2.2     ” Tosidig kantbusstopp 
Opphøyet gangfelt 

          ” 

 
Tabell 4: Kryssingspunkter for transportrutetiltak TR1 1.3, jfr. tabell 2. 
 
Begge de foreslåtte kryssingspunktene ligger i Strandgata i Vestre Åmot, innen tiltaksområde 
TR 1.3, jfr. tabell 3.      
 
 
Rute 2  Geithus – Åmot 
 
Fylkesvei 144 Eikerveien mellom Geithus og Åmot er Modums mest trafikkerte fylkesvei. 
Ved Engerkrysset i Åmot er årsdøgntrafikken på 6 900 kjøretøy. 
 
 
Fra Geithus syd er det sammenhengende gang- og sykkelvei via Stalsberg mot Åmot, via Fv 
145/Gravfossveien, og videre en ny gang- og sykkelvei som følger et nedlagt jernbanespor til 
Stalsberg. Det er ikke sammenhengende gang- og sykkelvei langs Fv 145, Gravfossveien. 
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Denne strekningen bør bygges ut i tre etapper, etter utviklingstakten for byggeplanene på 
Skredsvikmoen; tiltak TR 2.1, Jernbanesporet – Katfossveien, tiltak TR 2.2, Katfossveien – 
Barkveien og tiltak TR 2.3 Barkveien – Nybrua.  
 

 
 
Figur 5: Transport- og turrute 2 fra Geithus til Åmot i målestokk 1: 25 000  
 
Ved å skilte veiene Kalakerberga, Skredsvikmoen og Orekrattet/Øvre Skalstadvei, sistnevnte 
tiltak benevnt TR 2.5 vil en få en sammenhengende transportrute for gående og syklende fra 
Geithus til Åmot allerede i dag, men skilting av de to førstnevnte veiene anbefales ikke. I 
stedet foreslås en gang- og sykkelvei bygget langs Fv 144 Eikerveien fra Ihlenkleiva til 
Gustadveien, tiltak TR 2.4.  Da vil man få en mer effektiv transportrute mellom Geithus og 
Åmot. I tillegg er det behov for å gjøre den tosidige bussholdeplassen Sakseborg i dette 
området mer tilgjengelig for gående i dette området, jfr. tiltak TR 2.4.1.    

TR2 
TU2 
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Østsiden av Bergsjø er tynt befolket. Dette er et naturskjønt område, som er lite utbygd og 
som har et verdifullt kulturlandskap. Dette tilstrebes ivaretatt i kommuneplanen ved at det 
legges opp til lite utbygging og en bevaring av kulturlandskapet. Det vil være attraktivt med 
en turrute langs østsiden av Bergsjø opplevelsesmessig sett. Det er lagt opp til noe slikt for 
den nordre delen, jfr. turrute 3, Geithus - Vikersund. Ved å anlegge en gang/sykkelvei fra 
Westad til Vassbunn, tiltak TU 2.1 har man i hvert fall startet på denne turruta sørfra: 
   
Tiltak 
 

Veg 
Nr 

Årsdøgn 
Trafikk 

Tiltaks 
Type 

Tiltaksbeskrivelse Hoved 
Ansvarlig 

TR 
2.1 

Fv  
145 

 Gang- og 
sykkelvei 

Gravfossveien/Jernbane-
sporet – Katfossveien 

Buskerud 
Fylkeskommune 

TR 
2.2 

  ”  Gang- og 
sykkelvei 

Gravfossveien/Katfossveien
Barkveien 

            ” 

TR 
2.3 

 ” 1 000 Gang- og 
sykkelvei 

Gravfossveien/Barkveien - 
Nybrua 

            ” 

TR 
2.4 

Fv  
144 

6 000 Gang- og 
Sykkelvei 

Eikerveien/Ihlenkleiva - 
Industriveien   

            ” 

TR 
2.5 

  Gang- og 
sykkelvei 

Industriveien Modum 
kommune 

TR 
2.6 

  Skilting  
Sykkelvei 

Skilting av sykkelvei etter 
Skalstadveien 

           ” 

TU 
2.1 

Fv  
144 

1 800 Gang- og 
sykkelvei 

Heggenveien/Westad – 
Vassbunn 

Buskerud 
Fylkeskommune 

TU 
2.2 

Fv 
144 

 Gang- og 
sykkelvei 

Eikerveien/Industriveien – 
Gustadveien 

            ” 

 
 Tabell 5: Trafikksikkerhetstiltak langs transport- og turrute TR/TU 2  Geithus - Åmot 
 
Beskrivelse og tabell 5 klargjør at det er relativt bra muligheter for gang- og sykkeltransport 
mellom Geithus og Åmot. En hovedutfordring i dette området er å rehabilitere tosidige 
bussholdeplasser med tilhørende kryssingspunkter: 
 

Tiltak Veinummer Holdeplassna
vn 

Hovedansvarlig 

TR 2.7 Fv  145 Stalsbergveien Nybrua Buskerud 
Fylkeskommune 

 
Tabell 6: Kryssingspunkter for transportrute TR 2  Geithus - Åmot 
 
Det er til dels tett med holdeplasser langs Eikerveien. Noen har mange på- og avstigninger, 
andre har få. To holdeplasser planlegges sanert på veistrekningen; Gustadhøgda og Tomta. 
Begge holdeplassene har kort vei til nabobussholdeplassen. Gustadhøgda er dessuten et farlig 
kryssingspunkt, den er ikke tilgjengelig med gang- eller sykkelvei, og den har få på- og 
avstigninger. Til gjengjeld planlegges en betydelig opprusting av de igjenværende 
holdeplassene, for universell utforming og med leskur. Den største oppgraderingen planlegges 
ved Stalsberg skole, hvor dagens snumulighet for skolebusser planlegges oppgradert og 
forsynt med gangbaner for av- og påstigning. 
 
Rute 3 Geithus – Vikersund 
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Figur 6: Transport- og turrute 3 fra Geithus Vikersund i målestokk 1: 20 000  
 
På denne strekningen planlegges den største investeringen for myke trafikanter i den 
nærmeste framtid av Modum kommune. Det er planen å bygge sammenhengende gang- og 
sykkelvei mellom de to tettstedene, og arbeidene har startet nordfra. Geithusveien anses å 
være kommunens mest trafikkerte vei. Trafikktellinger gjennomført i forbindelse med 
utarbeiding av reguleringsplan for Nedmarken industriområde viste en årsdøgntrafikk på 
1 850 ved Nedmarken, 1 720 nordover mot Vikersund og 1650 sørover mot Geithus. De to 
tettstedene Vikersund og Geithus ligger med det an til å bli de første tettstedene med en 
sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelse. Det vil bli en transportrute for myke 
trafikanter av topp kvalitet etter denne trafikksikkerhetsplanens ambisjoner når TR 3.1 og 3.2 
er gjennomført.  

TU3 

TR3 



 18

 
Mens det legges opp til den beste forbindelsen i Modum mellom de to tettstedene Vikersund 
og Geithus , på vestsiden av Bergsjø, er ambisjonene mindre for dagens tynnere befolkede 
østside av Bergsjø. Årsdøgntrafikken på Fv 144 Heggenveien er ikke større enn 1 500 
kjøretøy ved Vikersund, mens den på Fv 284 Øst-Modumveien ikke teller mer enn  850 
kjøretøy. Men Gamle Kirkevei fra Vikersundbakken og Heggen kirke til Vikersund er 
allerede en godt tilrettelagt turvei for gående. Denne kan skiltes som en anbefalt sykkelvei, 
tiltak TU 3.1 Denne planlegges med tre forgreninger mot Vikersund sentrum, den ene 
gjennom det nye industrifeltet Vikermyra fram til Øyaveien, tiltak TU 3.2, en ny gang- og 
sykkelvei langs Heggenveien langs det samme industrifeltet, tiltak TU 3.3, og en tredje skiltet 
sykkelvei kan følge Vikerkleiva fra Gamle Kirkevei forbi Vikersund kirkeruin, tiltak 3.4. En 
ny turvei planlegges herfra langs Øst-Modumveien fram til Hvalsbekken, for så å følge denne 
fram forbi Vikersund idrettspark til Idrettsveien/Vikersund bru, tiltak TU 3.5. Det siste tiltaket 
planlegges også med en turvei fra Hvalsbekken og videre helt fram til Tyrifjord hotell, tiltak 
TU 3.6:  
 
Tilta
k 
 

Veg 
Nr 

ÅDT Tiltaks 
Type 

Tiltaksbeskrivelse Hoved 
ansvarlig 

TR 
3.1.  

 1 850 Gang- og 
sykkelvei  

Geithusveien/Bråten – Kjemperud Modum 
kommune  

TR 
3.2 

 1 700 Gang- og 
sykkelvei 

Geithusveien/Kjemperud – Kjølstad 
                  

     ” 

TU 
3.1 

 1 500 Skilting av 
sykkelvei 

Gamle Kirkevei/Heggenveien – 
Øyaveien 

     ” 

TU 
3.2 

Fv 
144 

1 500 Gang- og 
sykkelvei 

Gamle Kirkevei – Øyaveien Modum 
kommune 

TU 
3.3 

  Skilting av 
sykkelvei 

Vikerkleiva/Gamle Kirkevei –  Øst-
Modumveien 

     ” 

TU 
3.4 

Fv 
284 

   650 Turvei Vikerkleiva - Øst-Modumveien – 
Vikersund idrettspark 

     ” 

TU 
3.5 

 ”  Turvei Vikersund idrettspark – Tyrifjord 
hotell 

     ” 

 
Tabell 7: Utbedringstiltak langs transport- og turrute TR/TU 3 Geithus Vikersund 
 
Det er behov for oppgradering av bussholdeplasser og tilhørende kryssingspunkter mellom 
Geithus og Vikersund: 
 

Tiltak Vegnummer Holdeplassnavn Hovedansvarlig 
TR 3.2.1  Kjemperud Modum  

kommune 
TR 3.1.1  Bråtabakken         « 
TU 3.2.1 Fv 144 

Heggenveien      
Gamle Kirkevei, ny to-
sidig holdeplass i veibane 

         ” 

 
Tabell 8: Kryssingspunkter for transportrutetiltak TR 3.1/3.2 og turrutetiltak 3.1, jfr. tabell 6 
Rute 4   Sysle - Vikersund 
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Det eksisterer en kort gang- og sykkelvei gjennom det sentrale Sysle. Ved å følge Røsteveien  
østover fra Sysletorget kommer man inn på en eksisterende gang/sykkelvei som følger 
Krøderveien fram til Skinstadveien. Røsteveien er en kommunal vei, og den bør skiltes som 
sykkelvei mot Vikersund fra Sysle, benevnt som transportrutetiltak TR 4.1.  
 
Gang/sykkelveien følger Krøderveien videre fram til bussholdeplassen like forbi 
Skinstadveien. Den framtidige transportruta TR 4 mot Vikersund bør fortsette langs 
Krøderveien, Fv 280. Dette er den korteste men også den mest trafikkerte veien.    
 

 
Figur 7: Transport- og turrutetiltak 5 fra Sysle til Vikersund i målestokk 1: 25 000  
 
Det mangler gang- og sykkelvei over Haugerudsletta, avmerket og omtalt som 
transportrutetiltak TR 4.2. Fra Kongsrudveien og ned til Vikersund er det også mangel på 
gang- og sykkelvei langs Fylkesvei 280, framtidstiltak TR 4.3. På strekningen nærmest 
dagens kryss RV 35/RV 280 er det imidlertid planlagt gang- og sykkelvei i forbindelse med 
en planlagt rundkjøring i Vikersund i form av transportrutetiltak TR 4.4 langs Krøderveien og 
tiltak TR 4.5. langs Ringeriksveien.  
 
Transportrutas endelige tilknytning mot Vikersunds gang- og sykkelveinett er tenkt i form av 
en gang/sykkelvei langs Bokfinkveien fram til Lerkeveien, transportrutetiltak TR 4.6. Herfra 
går det sammenhengende gang/sykkelvei til Vikersund sentrum. Men det planlegges en bro 
over Krøderbanen som skal forbinde de to delene av Bokfinkveien, og en fortsettelse av 
gang/sykkelveien langs denne fram til Vikersund skole, tiltak TR 4.7. Endelig planlegges en 
gang/sykkelveiforbindelse langs den øvre delen av Skoleveien fra Bokfinkveien til Elgtråkket, 

TU4 

TR4 
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tiltak TR 4.8. Denne vil stå i forbindelse med gang/sykkelveien forbi Nordre Modum 
ungdomssklole ned til Vikersund sentrum.  
 
Det er mulig å sykle eller gå den mindre trafikkerte Skinstadveien mot Modum bad. Denne 
ruta er også anvist som skolevei mot Sysle skole for det planlagte nye boligfeltet 
Skinstadtoppen ved Skinstadveien. Denne bør skiltes som anbefalt sykkelvei mot Vikersund, 
turrutetiltak TU 4.1. Følger man Skinstadveien sørover kommer man til Modum bad. Herfra 
går det fine gangveier, dels opplyste over og mot Furumo nær Geithus sentrum, jfr. tiltak 10. 
Mot Vikersund er det framkommelig langs Badeveien. Denne har noe større trafikk, beregnet 
til 500 kjøretøy pr. årsdøgn i forbindelse med utarbeidelsen av Reguleringsplan for 
Haraldsrudmoen ved Modum bad. Her er det planer for utbygging av flere boliger er bygging 
av gang/sykkelvei langs Badeveien aktuelt, turrutetiltak TU 4.2 og 4.3Selv med dagens lave 
fartsgrense på 40 og 50 kilometer i timen på Badeveien. 
 
Tiltak 
 

Veg 
Nr 

Årsdøgn 
trafikk 

Tiltaks 
Type 

Tiltaksbeskrivelse Hoved 
Ansvarlig 

TR 
4.1 

  Skilting 
Sykkelvei 

Røsteveien Modum 
kommune 

TR 
4.2  

Fv  
280 

 Gang- og 
sykkelvei  

Krøderveien/Haugerudsletta  Buskerud 
Fylkeskommune 

TR 
4.3 

 ”  Gang- og 
sykkelvei 

Krøderveien/Jonsrud             ” 

TR 
4.4 

RV 
35 

 Gang- og 
sykkelvei 

Krøderveien/Kongsrud 
                  

Statens Vegvesen 

TR 
4.5 

RV 
35 

3 000 Gang- og 
sykkelvei 

Krøderveien/Bottegård           ” 

TR 
4.6 

  Gang- og 
sykkelvei 

Bokfinkveien/Hatlekrysset – 
Lerkeveien 

Modum 
kommune 

TR 
4.7 

  Jernbane 
Bru 

Krøderbanen, sammen-
binding av Bokfinkveien  

Modum 
kommune 

TU 
4.1 

  Skilting 
sykkelvei 

Skinstadveien Modum 
kommune 

TU 
4.2 

    500 Gang- og 
sykkelvei 

Badeven/Skinstadveien – Rv 
35 

Modum 
kommune 

TU 
4.3 

  Gang- og 
sykkelvei 

Badeveien/Løkkeveien –  
Revefaret 

Modum 
kommune 

 
Tabell 9: Utbedringstiltak langs transport- og turrute TR/TU 4 Sysle - Vikersund 
 
Et nytt boligfelt planlegges ved inngangen til Sysledalen. I den forbindelse må det ses på 
dagens farlige kryssing over fylkesvei 280 fra Sysletjernsveien mot Sysle skole. 
Sysletjernsveien går innover mot Sysletjern og Holleia, så dette er også en turvei for Sysles 
befolkning, som i hovedsak holder til på motsatt side av fylkesveien. Det er to mulige 
løsninger, kryssing over bru eller en tilrettelagt kryssing. Siste alternativ krever nedsatt fart på 
Krøderveien. Dette er foreslått. Krøderveien tangerer her Sysle tettsted med tilliggende skole, 
og bensinstasjon, noe som bør kvalifisere til nedsatt hastighet i utgangspunktet, tiltak 4.1.1 
 
I forbindelse med anlegg av ny rundkjøring i Vikersund planlegges det en betydelig forbedret 
tilrettelegging for kollektivtransporten. Det planlegges en pendlerparkering ovenfor og i 
tilknytning til dagens bensinstasjon i området, ny tosidige busslommer langs riksvei 35 og en 
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undergang som forbinder dem, tiltak 4.4.2. Også den nærliggende bussholdeplassen langs 
fylkesvei 280 Kongsrud planlegges anlagt som tosidig busslomme med et tilrettelagt 
kryssingspunkt, tiltak TR 4.4.1. Holdeplassen på Haugerudsletta foreslås flyttet til 
krysningspunktet der Torsbyveiens vestre gren kommer ned ved Åsmundrud mot 
Krøderveien. Dette bør være sykkelveikryssingen for skolebarn fra Torsby/Langsrud over 
Krøderveien mot Sysle skole.   
 
Det er behov for følgende kryssingspunkter langs transportruta:  
 

Tiltak Vegnummer Holdeplassnavn Hovedansvarlig 
TR 4.1.1 Fv 280 Tilrettelagt kryssing og 

nedsatt hastighet Sysle-
dalsveien/Sysle skole 

Buskerud 
fylkeskommune 
 

TR 4.4.1 Fv 280 Kongsrud rehabilitert 
tosidig, busslommer 

Statens 
Vegvesen 

TR 4.4.2 Rv 35        Vikersund nord, ny 
tosidig holdeplass, 
busslommer med 
undergang og 
pendlerparkering  

Statens  
Vegvesen 

 
Tabell 10: Kryssingspunkter på transport- og turrute TR/TU 4 Sysle -Vikersund 
 
 
Rehabilitering av bussholdeplasser med tilliggende kryssingspunkter er det nyttig å se i 
sammenheng med andre trafikksikkerhetstiltak. I dette tilfelle er det lagt opp til en betydelig 
bedring for tilbudet til kollektivtransporten i forbindelse med planlegging av ny rundkjøring i 
Vikersund.  
 
 
Rute 5 Drolsum - Vikersund 
  
Ideelt sett burde det være en transportrute og en turrute fra Drolsum til Vikersund. Drolsum 
vel har også hatt noen ambisjoner i den retning. De har likevel vært mindre aktive enn 
Veilaget Gamle Hallingdalsvei på Snarum, som er i en sammenliknbar situasjon. Kommunen 
er åpen for tilsvarende initiativ fra Drolsum vel. Men i denne trafikksikkerhetsplanen har vi 
begrenset ambisjonene til en transportrute, TR 5 fra søndre Drolsum (Flattum) og en turrute 
TU 5 med basis i Jarenveien: 
 
Riksvei 35 er relativt trafikkert, med en årsdøgnstrafikk på 3000. Fartsgrensa er 
gjennomgående 80 kilometer i timen, og er ikke anbefalelsesverdig verken å sykle eller å gå 
langs. Det planlegges ny rundkjøring i nordre Vikersund for krysset 
Krøderveien/Ringeriksveien. Denne er ment å erstatte dagens Hatlekryss for 
Ringeriksveien/Krøderveien/Bokfinkveien. Dagens Ringeriksvei planlegges i den forbindelse 
nedlagt som bilvei og å få status som gang- og sykkelvei mellom dagens Hatlekryss og 
avkjørselen til Vinåsen gård, tiltak TR 5.1. 
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Figur 8: Transport-  og turrute 5 fra Drolsum til Vikersund i målestokk 1: 25 000 
 
 
Selve tettstedet Drolsum kan fortsatt bruke sin gamle forbindelse mot Vikersund, Jarenveien,  
som vei for gående og syklende i tillegg til en relativt liten biltrafikk i de nordre deler. Veien 
bør på sikt skiltes som en sykkelrute mot Vikersund, turrutetiltak TU 5.1.  
Jarenveien har allsidige kvaliteter som sykkelturrute med sine lange partier med flott utsyn 
mot Tyrifjorden. Det går imidlertid en jernbanelinje mellom Jarenveien og selve fjorden som 
begrenser tilgjengeligheten. En ny vei med undergang under jernbanen planlegges å sanere tre 
av planovergangene i området. Denne er først og fremst ment som et internt 
trafikksikkerhetstiltak for beboerne i området. Den vil også skape lettere tilgjengelighet til 
Tyrifjorden, og er benevnt som turrutetiltak TU 5.2 
 

TR5 

TU5 
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Lenger sør, når Jarenveien kommer inn i selve tettstedet Vikersund, blir trafikkbelastningen 
større. Det er bygget en gang- og sykkelvei langs det nye boligfeltet Hervikhagan. Denne 
planlegges ført lenger sørover langs Jarenveien, turrutetiltak TU 5.3.  
 
Det er planen å bygge flere boligfelt øst for Jarenveien, men også her har jernbanen vært et 
sikkerhetsproblem. Det arbeides nå med planer for nye boligfelter og bedre tilgjengelig 
tilgang til disse samt til industriområdet og friområdet i Sand. Kommunen og Jernbaneverket 
drøfter bygging av en undergang under jernbanen også i dette området til erstatning for 
dagens planovergang, turrutetiltak TU 5.4. Dette vil åpne muligheten for Jernbaneverket til en 
fast planfri forbindelse mot en bolig på Hervik, turrutetiltak TU 5.5, og for kommunen til å 
anlegge en prommenadevei helt ned mot rådhuset, turrutetiltak TU 5.6. Dagens 
promenadeveisystem i Vikersund bør forlenges opp hit. 
 
Tiltak 
 

Veg 
nr 

Årsdøgn 
trafikk 

Tiltaks 
Type 

Tiltaksbeskrivelse Hoved 
Ansvarlig 

TR 
5.1 

Rv 
35 

 Gang- og 
sykkelvei 

Ringeriksveien/Vinåsen – 
Hatlekrysset 

       ” 

TU 
5.1 

  Skilting  
sykkelvei 

Jarenveien/Drolsum – 
Modum rådhus 

Modum 
kommune 

TU 
5.2 

  Undergang Jarenveien/Jarenhaugen Jernbane- 
Verket 

TU 
5.3 

  Gang- og  
sykkelvei 

Jarenveien/Hervikhagan – 
Sagveien 

Modum 
kommune 

TU 
5.4 

  Undergang 
 

Sagveien Jernbane 
Verket 

TU  
5.5 

  Turvei Sagveien – Hervik Jernbane-
verket 

TU 
5.6 

  Turvei Sagveien – Modum rådhus Modum 
kommune 

 
Tabell 11: Utbedringstiltak langs transport- og turrute TR/TU 5  Drolsum – Vikersund 
 
Det er to kryssingspunkter som bør ivaretas på turrute 5: 
 

Tiltak Vegnummer Holdeplassnavn Hovedansvarlig 
TU 5.1.1 RV 35 Ruud kapell Statens 

Vegvesen 
TU 5.6.1  Modum rådhus Modum 

kommune 
 
Tabell 12: Kryssingspunkter på transportrutetiltak turrutetiltak TU 5.5.1 
 
Det er en holdeplass utenfor selve rådhuset i dag. I tillegg er nærmeste ordinære 
bussholdeplass ikke mer enn 2 - 300 meter unna. Men det er et farlig kryssingspunkt der 
hovedveien fra Vikersund kurbad kommer ned over jernbanelinja mot Ringeriksveien. Her 
burde busstopp med opphøyet gangfelt vært anlagt. Men anleggelsen kan med fordel vente til 
ny adkomstvei mot Kurbadet eventuelt anlegges.  
 
 
V.  ØVRIGE GANGVEI – OG KRYSSINGSTILTAK 
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Basis for Modum kommunes trafikksikkerhetsplan er sammenbindingen av kommunens to 
distriktssentra med nærmeste tettsteder med tur- og transportruter for myke trafikanter, og at 
alle kommunens skoler skal ligge på disse tur- og transportrutene. Transport- og turrute 1-5 
dekker disse målene.  
 
Trafikksikkerhetsplanen av 2007-15 hadde en annen mer barnevennlige, men også mer snever 
målsetting, å kunne tilby alle barn innen 4 kilometers omkrets fra skolene trygg gang- og 
sykkelvei. Denne målsettingen hadde også et økonomisk fundament; reduserte offentlige 
skyssutgifter friga offentlige midler til investerings- og vedlikeholdsinvesteringer til trygge 
skoleveier. Forrige trafikksikkerhetsplan sine målsettinger er ikke helt glemt. Øvrige tiltak 
retter seg derfor mot åpenbare trafikksikkerhetstiltak utenfor denne planens tur- og 
transportruter. 
 
6. Fortau søndre Åmot 
 
Trafikkåren med størst biltetthet går ikke mellom noen av kommunens tettsteder. Den 
kommer inn lengst sør i kommunen, og utgjør Eikerveien, Riksvei 35 fra Bjørndalsveien fram 
til dele mot Fv 287. Her er årsdøgnstrafikken på 9000 kjøretøy. Det finnes en gangvei på 
vestsiden av Eikerveien fra Nerdalsveien til Døvikveien, som over lange strekninger også er 
en gang- og sykkelvei. På østsiden finnes ingen gangvei, men derimot mange farlige private 
utkjøringer, og med det farlige kryssingspunkter.  
 
Det arbeides for tiden med planer for ny Rv 35 mellom Hokksund og Åmot, en av de viktigste 
strekningene på konseptvalgutredningen for Rv 35 Hokksund - Jevnaker. Traseen i dette 
området kan bli lagt om på sikt. Dette er likevel langt fram, og det er behov for 
trafikksikkerhetstiltak, særlig på strekningen nærmest Åmot, fra Bjørndalssvingen til Enger 
gård. Men det er trangt i dette området, og foreløpige planer vil være å anlegge fortau på 
strekningen nærmest Åmot, og gang- og sykkelvei på strekningen nærmest Bjørndalsveien:    
  
 

Tiltak  
 

Veg 
Nr 

Årsdøgn 
Trafikk 

Tiltaks 
Type 

Tiltaksbeskrivelse Hoved 
Ansvarlig 

6  Rv 
35 

8 000 Fortau  Eikerveien/Bjørndalssvingen – 
Glimmerveien 

Statens 
Vegvesen 

6.1 Rv 
35 

 Kryssi
ng 

Gangfelt med varselskilt        ” 

 

 
Tabell 13: Gangvei og kryssingstiltak i Søndre Åmot 
  
Kryssing i dette området er vanskelig. Hovedkryssingen i dette området bør være ved krysset 
ved Enger gård, Fv 287/Rv 35. Her kommer trafikken fra Buskerudveien og Døvikveien opp 
etter gangveien langs Rv 35. Statens Vegvesen har ved en forhåndshøring til reguleringsplan 
for RV 35/Bjørndalsveien - Enger gård foreslått et fotgjengerfelt her. 
 
 
 
 
 
7. Gravakrysset på Vestre Spone 
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Kommunens minst trafikkerte fylkesveier finnes på Vestre Spone. Når man tar utgangspunkt i 
Jarkrysset har de ulike fylkesveiene en årsdøgntrafikk for Fv 148 på 610,  Fv 146 på 150, og 
for Fv 145 på 745 kjøretøy. Askanias masseuttak like sør for Vestre Spone kapell, gjør at Fv 
148 har den klart største tungtrafikken i området, på 25 %. Fylkesvei 145 følger Jarveien mot 
Jelstadkrysset, og følger Jelstadveien til den treffer Kaggefossveien i Gravakrysset. En smal 
og svingete ned- og oppkjøring sammen med en smal bru over Geithusfoss gjør nok sitt til at 
denne veien bare har en tungtrafikkandel på 3 %.  
 
Gravakrysset  er trangt og uoversiktlig, og lite plass for både buss og fotgjengere. Forholdene 
kan bedres betydelig dersom det anlegges to ventearealer/repoer for busspassasjerer like før 
Jelstadveien møter Kaggefossveien fra vest, med et kryssingspunkt mellom disse lengst i sør, 
og en gangvei mellom repoene anlagt på vestsiden av Jelstadveien:  
 
 

Tiltak 
 

Veg 
Nr 

Årsdøgn 
Trafikk 

Tiltaks 
Type 

Tiltaksbeskrivelse Hoved 
Ansvarlig 

7  Fv  
145 

745 Fortau  
Busslomme 

Tosidig busslomme 
med fortau mellom 

Buskerud 
Fylkeskom. 

7.1 Fv 
145 

 Kryssings 
punkt 

Skilting        ” 

 
Tabell 14: Trafikksikkerhetstiltak i Gravakrysset på Vestre Spone 
 
 
8. Turvei Snarum kirke  - Morud 
 
Fra Morud bruk har Veilaget Gamle Hallingdalsvei, en veikomite bestående av noen 
fastboende grunneiere i området planlagt en gang- og sykkelvei nesten helt fram til Snarum 
kirke. Gamle Hallingdalsvei danner basis for den gjennomgående gang- sykkelveitraseen. 
Den går parallelt med Fylkesvei 280, Krøderveien, som er dagens Hallingdalsvei. Denne har 
en anselig trafikkbelastning i form av 2 500 kjøretøy pr. årsdøgn, og fartsgrensen er 
gjennomgående 80 kilometer i timen. Prosjektet foregår i privat regi, men med offentlig 
støtte. Den formelle status på prosjektet er ikke endelig avklart, men i grove trekk dreier det 
seg om å bygge en sammenheng mellom enkeltavkjørsler og fellesavkjørsler i området. 
Rettighetene for motorisert ferdsel avklares for hver enkelt delparsell grunneierne imellom, 
mens almenheten skal ha tilgang til fri ferdsel på den gjennomgående veien. Det siste er et 
vilkår for offentlig støtte til prosjektet. Tiltaket er planlagt i tre etapper. Det er planlagt med 
turrutestandard. 
 
Fra Snarum kirke er det mulig å følge Lofthusveien og Nyhusveien videre sørover helt til 
denne igjen krysser Krøderveien, og man kan fortsette gang- og sykkelveien langs 
Krøderveien videre sørover fram til denne ender i Røsteveien. Dette er en lite trafikkert bilvei 
som går parallelt med Krøderveien helt fram til Sysle skole.  
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Tiltak 
 

Veg 
nr 

Årsdøgn 
Trafikk 

Tiltaks 
Type 

Tiltaksbeskrivelse Hoved 
ansvarlig 

8 Fv  
280 

2 500 Turvei Krøderveien/Morud 
Bruk – Snarumsveien 

Veilaget Gml. 
Hallingdalsvei 

8.1   Tilrettelagt 
krysning  

Skilting ved 
Gubberud 

Buskerud 
Fylkeskom. 

 
Tabell 15: Trafikksikkerhetstiltak på Nordre Snarum 
 
9. Busslomme ved Kløftefoss 
 
Kløftefoss er et lite grendesenter langs Rv 280 på grensen mot Krødsherad. Tettstedet har ett 
busstoppested, hvor det nylig har blitt laget ei busslomme med tilhørende venteareal. Dette 
ble gjennomført i forbindelse med en utbygging av et grustak og en betongfabrikk i området, 
hvor også veien fra grustaket ble lagt om nord for bussholdeplassen. Det er imidlertid  
behov for en bedre utforming og oppbygning av den nye busslomma og ei busslomme til, på 
motsatt side, og et skiltet kryssingspunkt mellom dem: 
 
Tiltak 
 

Veg 
nr 

Årsdøgn 
Trafikk 

Tiltaks 
Type 

Tiltaksbeskrivelse Hoved 
ansvarlig 

9  Fv  
280 

2 500 Busslomme Busslomme med 
venteareal 

Buskerud 
Fylkeskom. 

9.1 Fv 
145 

 Kryssings 
punkt 

Skilting        ” 

 
Tabell 16: Busslomme og kryssingspunkt på Kløftefoss 
 
 
10. Turvei  Sysle – Geithus 
 
Hovedstrategien med denne trafikksikkerhetsplanen er å forbinde kommunens største 
tettsteder, distriktssentrene Åmot og Vikersund med sine nærmeste tettsteder i form av 
gjennomgående gang- og sykkelruter med både transport- og turpreg. Det er også mulig, på en 
enkel måte, å binde sammen to av kommunens mindre tettsteder, Sysle og Geithus. En slik 
rute kan også forbindes med Vikersund. 
 
Utgangspunktet for denne ruta nordfra er turrutetiltak TU 4.1, skilting av Skinstadveien som 
anbefalt sykkelvei mellom Krøderveien og Badeveien. Når Badeveien blir utbygd med en 
gang- og sykkelvei kan denne sykkelruta anbefales mot Vikersund. Ruta er allerede nå 
sykkelbar i sommerhalvåret mot idrettsanleggene på Furumo og videre ned mot Geithusveien. 
Dette er en sammenhengende sykkelrute som kan anbefales og skiltes med opplysningsskilt 
for anbefalt sykkelrute, benevnt som tiltak 10.   
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VI. SKYSSTASJONER 
 
Modums to distriktssentra har hver sin skysstasjon. Åmot skysstasjon ble anlagt for drøyt ti år 
siden. Den er nylig opprustet med nye skilt, informasjon og monitor, og utkjøringen er nylig 
utvidet og utbedret. Denne skysstasjonen framstår med det i en rimelig moderne utforming. 
 
Vikersund skysstasjon besto fram til nylig av Nettbuss sin bussterminal. Denne er nå flyttet 
noen kilometer sør for Vikersund. Tiden er derfor moden for å gi denne holdeplassen en mer 
moderne utforming. Planer for et nytt Vikersund sentrum nord med tilhørende sjøfront er for 
tiden under oppseiling, men pr. dato er ”planene” i en idefase.  
 
Det er ønskelig med en ny skysstasjon i Vikersund. Inntil videre tar vi med oss 
hovedinnspillene fra Arbeidsgruppen for Universell tilgjengelighet for busslinje 10 og Statens 
Vegvesen om utforming om tosidige busstopp i selve Vikersundgata, og et 
kollektivknutepunkt hvor også jernbanen og drosjene er inkorporert. I henhold til gjeldende 
reguleringsplan for Vikersund sentrum er det avsatt et friområde/”jernbanepark” mellom 
Vikersundgata, og de tilliggende stasjonsbygningene i nord er vernet etter plan- og 
bygningsloven i henhold til samme plan. Dette miljøet bør danne en innbydende ramme mot 
busstopp langsetter Vikersundgata og det øvrige av kollektivknutepunktet.    
  
 
VII. TEMATISK ADRESSEKARTBOK 
 
Det er mange måter å utarbeide en trafikksikkerhetsplan på. Den mest tidkrevende og 
omstendelige er utarbeiding av en kommunedelplan. 
 
Kommuneplan for Modum er sendt ut på høring. Forslag til nye gang- og sykkelveier som er 
framsatt i denne trafikksikkerhetsplanen er inntegnet på kartet til høringsutkastet til den nye 
kommuneplanens arealdel 
 
Ved utarbeidelsen av kommunens trafikksikkerhetsplan i 1992 ble det også utgitt en 
adressekartbok. Her ble samtlige eksisterende fortau og gang/sykkelveier market tydelig 
visuelt, som et ledd i bekjentgjøringen av disse trafikksikkerhetstiltakene. Kommunen var en 
av de første i landet som utga adressekartbok. Denne er nå snart 10 år gammel, noe utdatert, 
og opplaget er ute. 
 
Ny adressekartbok bør utarbeides, men ikke nødvendigvis i trykt versjon. I en ny nettversjon 
av kommunens adressekartbok bør alle bussholdeplasser med navn påføres, alle eksisterende 
gang- og sykkelveier og alle sammenhengende tur- og transportruter for sykkel. Dette bør 
framstå som et innformasjonstiltak for beredskap, trafikksikkerhet og folkehelse.  
 
Kommunens adresseringsprosjekt tar sikte på å adressere samtlige bolig-, nærings-, og 
fritidshus i kommunen innen 2015. Dette prosjektets avslutning vil være det naturlige 
tidspunktet å lage en ny og tematisk utvidet adressekartbok for kommunen. 
 
 
VIII.  NÆRMILJØAKSJONER 
 
Økt tilrettelegging for myke trafikanter bør resultere i flere gående og syklende, men dette er 
ingen selvfølge. Bildet på landsbasis i dag er en økt tilrettelegging for myke trafikanter, men 
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også en økning i biltrafikken. På landsbasis er det faktisk en reduksjon i antall sykkelreiser, 
men dette fordeler seg med en økning i enkelte byer med planmessig og god tilrettelegging, 
og en reduksjon i områder med mer spredt bebyggelse.   
 
Vi har ikke gode begreper om andelen av gående og syklende i Modum i dag. Dette bør være 
et mål i seg selv å få begreper om. Mål for trafikksikkerhetsarbeid og folkehelse bør være 
mest mulig konkret. For å få til det må en kjenne til status, for derved å kunne ha noe å 
strekke seg etter. 
 
Det er etablert en del sykkelbyer i Norge i de senere årene. Dette er byer som gjennom gode 
planer har fått mye bevilgninger og en egen status for tilrettelegging for syklister. Ideen 
kommer fra Danmark, Sverige og sentraleuropa, og var i Norge for noen år tilbake en 
spesialitet for Vegvesenets Region Sør, som vi er en del av. Arbeidet hadde stor suksess, og 
større deler av landet har nå fulgt opp ideen. Det er først og fremst sykkelbyene som kan 
dokumentere en økning i antall sykkelreiser. I disse byene monteres det blant annet 
telleapparater med elektroniske følere i bakken på utvalgte sentrale punkter. I landkommunen 
Modum må man nok søke informasjon på andre måter. Det finnes aksjoner på landsbasis det 
er mulig å bli en del av, i form av å gå til jobben, sykle til jobben, sykle til skolen med mer. 
Busselskapenes statistikker bør også kunne anvendes. Med det får man et begrep om antall 
kollektivt reisende, som også reduserer biltrafikken og dessuten har en gang- eller sykkelbit i 
seg med transporten til og fra bussholdeplassen eller jernbanestasjonen. Ved en målmessig og 
mer systematisk bruk og informasjonsinnsamling på dette området bør det være mulig både å 
få et begrep om status og om mulighetene for oppfyllelse av trafikksikkerhetsplanens visjon 
på dette området; å ligge over landsgjennomsnittet for reiser for gående, syklende og kollektiv 
transport i Modum.  
 
 
IX. PRIORITERING AV TILTAK    
 
Det er mange måter å beregne overslag på utgifter og sparte kostnader på trafikksikkerhet. De 
største kostnader er uansett av menneskelig karakter i form av dødsfall, invaliditet og nedsatt 
funksjonsevne. Dette fordrer en kontinuerlig innsats vedrørende forebyggende 
trafikksikkerhet- og folkehelsesarbeid. 
 
Behovet for å investere i trafikksikkerhetstiltak bør kunne reduseres på sikt etter som effekten 
av tiltakene slår inn. Behovet for tiltak bør også etter hvert dreies fra investeringer til 
informasjon og vedlikehold. Kommunen har bevilget fire millioner til investeringstiltak i 
trafikksikkerhetsarbeid de siste årene. Noe av disse utgiftene er innspart i form av reduserte 
utgifter til skoleskyss.  
 
Kommunen har anvendt lite ressurser på informasjon om trafikksikkerhetsarbeid, men har 
vært noe bedre på informasjon om folkehelsearbeid. Det bør satses på mer innformasjon for å 
øke sikkerheten, bedre folkehelsen og få mer effekt av investeringene. I denne planen er 
forslaget om oppgradert og ajourført adressekartbok, med synliggjøring av sykkelruter, 
bussholdeplasser og skysstasjoner foreslått som det høyest prioriterte hovedtiltaket på 
informasjonssiden. 
 
Kommunen har for første gang utarbeidet en trafikksikkerhetsplan i sammenheng med 
kommuneplanen. Det er derfor naturlig å ha trafikksikkerhetsplan og kommuneplan over de 
samme tidsperioder. De kommunale bevilgningene er prioritert i to hovedkategorier, kategori, 
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som har første prioritet, og kategori som har 2. prioritet. Kostnadene for de to kategoriene er 
like. Dersom noen tiltak ønskes opprioritert, bør derfor tiltak med tilsvarende kostnad 
nedprioriteres. Det er dette som er reell prioritering. Dersom alle tiltakene gjennomføres i 
kommuneplanperioden tilsvarer dette en noe lavere investering i trafikksikkerhetstiltak enn i 
foregående budsjettperiode. Prioriteringen bør ikke være fastlåst, da det kan være økonomi å 
se en utbygging i sammenheng med annen utbygging i et område. Tiltaket prioritert som 
nummer seks er et spesialtiltak i skolesammenheng. Det har ingen funksjon i 
tettstedssammenknytning og er derfor ikke nærmere kartfestet eller omtalt tidligere.  
 
Det er utarbeidet prioritering for kommunale trafikksikkerhetstiltak og anbefalt prioritering av 
statlige og fylkeskommunale trafikksikkerhetstiltak. I tillegg er det anbefalt kommunalt 
tilskudd til et trafikksikkerhetstyiltak i frivillig regi. Tiltak skrevet med uthevet kursiv er 
påbegynt, mens tiltak skrevet i ren kursiv er planlagt.: 
 

 
Tabell 17: Kommunale trafikksikkerhetstiltak, Kategori 1 
 
Det er kun den ”myke” trafikantdelen som er kostnadsberegnet.. Broa over Krøderbanen, jfr. 
tabell 20, og Vikersund skysstasjon må påregnes å bli tre ganger så dyr når kjørevegen tas 
med. Ytterligere kostnader ved omlegging av annen infrastruktur og grøntarealer kan komme i 
tillegg.  

Prio 
ritet 

Tiltak 
 

Veg 
Nr 

Tiltaksbeskrivelse Ansvarlig Annen  
Finansiering 

Kommunal 
kostnad 

1 TR1.2 
 
 
TR1.2.1,2 

Fv 287 Strandgata/Rehabilitering 
 
Nyanlegg 
Busstopp og oph. gangfelt 

Kommunen 
Strandgata Vel 
Buskerud fylke 

  
   800 000 
   700 000 
1 500 000 

3 600 000 

2 TR3.2  Geithusveien/Kjemperud-
Kjølstad, gang/sykkelvei 

Kommunen    900 000  1 300 000 

3 TR3.2.1.  Busslomme/kryssing          ”       150 000     150 000 
4 TR3.1  Geithusveien/Bråten-

Kjemperud 
          “    1 100 000  1 700 000 

5 TR3.1.1  Busslomme/kryssing      150 000    150 000 
6 TU 3.4  Vikerkleiva – Tangen 

Idrettspark 
        “        300 000       600 000 

7 TU3.2.1     ” Gamle kirkevei 
Busstopp/kryssing 

         ”      200 000 

8 TU 4.3  Badeveien/Rv 35 –Reve-
faret, gang/sykkelvei 

        ”      700 000    1 400 000 

9 TU 4.2a  Badeveien/Hovde-RV 35, 
gang- og sykkelvei 

     700 000    1 400 000 

10 TU 4.2b  Badeveien/Haraldsrudveien 
Hovde, gang/sykkelvei 

Kommunen  1 800 000    3 600 000 

11 TU 5.6  Sagveien – Vikersund 
rådhus, gang/sykkelvei 

        “   1 000 000    2 000 000  

12   Gå- og sykle til skole og 
jobb, aksjonskampanje  

       ”         10 000       10 000 

Løp
ende 

  Støtte til statlige og 
fylkeskommunale tiltak 

    2 000 000 
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Hvem er best i sitt forebyggende arbeid med trafikksikkerhet? Voksne eller barn?  
Private bedrifter eller kommunen? Speideren/4 H eller idrettslagene? Vikersund eller Åmot? 
Stalsberg eller Sysle barneskole? Kommunen, Fylket, Jernbaneverket, Frivillige 
organisasjoner eller Statens Vegvesen? Her finnes mange muligheter for kreativt 
informasjonsarbeid, både i form av samarbeid og konkurranse. Følgende tabell viser aktive 
aktører innen trafikksikkerhetsarbeidet, nemlig Jernbaneverket og en frivillig organisasjon:  
 
 
 Tiltak 

 
Veg 
Nr 

Tiltaksbeskrivelse Ansvarlig Annen  
Kostnad 

Kommunal 
Kostnad 

1 TU5.2  Jarenveien/Jarenhaugen, 
turvei med undergang 

Jernbane 
verket 

  

2 TU5.4  Sagveien, 
jernbaneundergang 

Jernbane 
verket 

  

3 8 og 
8.1 

Fv280 Krøderveien/Morud bruk 
-Snarunsveien, turvei og 
kryssingspunkt 

Veilaget 
Gamle 
Hallingdalsvei 

 1 500 
000 

    500 000 

4 TU5.6  Sagveien-Hervik, 
turvei/adkomstvei 

Jernbane 
verket 

  

 
Tabell 18: Trafikksikkerhetstiltak i regi av Jernbaneverket og en frivillig organisasjon. 
 
Siden forrige trafikksikkerhetsplan er det kommet en ny aktør inn for alvor, nemlig Buskerud 
fylke. Som eier av mange flere Fylkesveier enn tidligere er fylket en mer betydelig aktør enn 
tidligere. Utbyggere av boligfelt vil også bli forsøkt trukket mer ”til ansvar” i form av 
investeringer i infrastruktur også langs hovedveinettet vedrørende trafikksikkerhet: 
 

 Tiltak 
 

Veg 
Nr 

Tiltaksbeskrivelse Ansvarlig 

1 TR1.3   ” Korketrekkeren/trafikklys Buskerud 
fylke       

2 TR4.5     ” Krøderveien/Bottegård, g/s  Statens 
Vegvesen 

3 TR4.5.1     ” Busstopp/undergang       “ 
4 TR4.4 RV 35 Krøderveien/Kongsrud, 

gang/sykkelvei 
      “ 

5 TR4.4.1     ” Busstopp/kryssingspunkt.       “ 
6 6 RV 35 Eikerveien/Bjørndalssv- 

Glimmerveien, fortau 
Statens 
Vegvesen 

7 TR5.1 RV 35 Ringeriksveien/Vinåsen-
Hatlekrysset, gang/sykkelv. 

Statens 
Vegvesen 

8 7 og 7.1 Fv145 Gravakrysset, fortau, buss-
lomme og kryssingspunkt 

Buskerud 
fylkeskomm
une 

9 TU 5.1.1  Ruud kapell, busslomme og 
kryssingspunkt 

Statens 
Vegvesen 

10 TR2.4 Fv 144 Ihlenkleiva-Industriveien,  
gang- og sykkelvei 

Buskerud 
fylke 

11 TR Fv 280 Haugerudsletta, gang- Buskerud 
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4.2 sykkelvei fylkeskomm
une 

12 TU 1.1 Fv 149 Lampeveien – Hukadal bru, 
Gang- og sykkelvei 

          ” 

Tabell 19: Statens Vegvesens og Buskerud fylkeskommunes anbefalte tiltak i primærkategori 
 
Hvem er best på investeringer i trafikksikkerhet? Dette er det ikke lagt så mye vekt på. Dette 
er hovedsakelig en kommunal prioriteringsplan, og de kommunale kostnadene kommer derfor 
ut med en investeringskolonne lengst til høyre. De øvrige tiltakene må sees på som 
rådgivende prioriteringer til øvrige parter i forhold til denne trafikksikkerhetsplanens 
hovedide; å skape sammenhengende transport- og turruter for myke trafikanter mellom 
kommunens hovedtettsteder, og en opprusting av relevante bussholdeplasser med tilhørende 
krysningspunkter på de samme strekningene. 
 

 
Tabell 20: Kommunale trafikksikkerhetstiltak i sekundærkategori 
 
 
Trafikksikkerhetstiltak i sekundærkategori foreslås med en noe annen profil. Fortsatt er det 
investeringene som bærer hovedtyngden av det foreslåtte budsjettet, men det er også investert 
i informasjonstiltak. Listas fire siste tiltak er enkle, men antatt effektive informasjonstiltak. 
Det er lagt opp til kommunal egeninnsats ved inntegning/digitalisering av 

Prio 
ritet 

Tiltak 
 

Veg 
Nr 

Tiltaksbeskrivelse Ansvarlig Annen  
Finansiering 

Kommunal 
Kostnad 

13   Vikersund skysstasjon          “        800 000     800 000    
14   Rosthaugbakken, gangvei               300 000 
15 TU 

5.3 
 Jarenveien/Hervikhagan – 

Sagveien, gang/sykkelvei  
         “       900 000    1 800 000 

16 TU3.2      Gamle Kirkevei – 
Øyaveien, turvei 

         ”         2 000 000 

17 TR 2.5    Industriveien,gang/syklv Kommunen      150 000     300 000 
18 TR4.7  Bokfinkveien/Bro over 

Krøderbanen,- gangbane 
Kommunen   1 500 000       3 000 000 

19   Skilting av anbefalte 
sykkelveier med 
tilhørende 
informasjonsbrosjyre 

         ”     300 000     900 000 

20   Inntegning/digitalisering 
av busstopp og gang- 
sykkelveier i ny nettbasert 
adressekartbok 

         ”            25 000 

21   Inntegning/digitalisering 
av busstopp og gang-
sykkelveier på nye turkart  

         ”     400 000       20 000 

22   Gå- og sykle til skole- og 
jobb, aksjonskampanje 
med evaluering 

         ”        10 000           10 000 

Løpende   Støtte til statlige 
trafikksikkerhetstiltak 

      2 000 000 



 32

trafikksikkerhetstiltak i kartverket. Arbeidskostnader ved dette er derfor ikke beregnet inn. 
Det er kun anslått tilleggskostnader for oppgradering av dataprogrammer, ekstra kurs og 
liknende for å få arbeidene utført.  Noen av tiltakene det foreslås bevilget penger til er 
avhengig av innvilgete følgekostnader. Kostnader ved bygging av bru over Krøderbanen i 
Bokfinkveien og ny vei mot Øya/Tangen  omfatter for eksempel bare kostnadene til gang- og 
sykkelveidelen. 
 
Alle anbefalte tiltak for Statens Vegvesen og Buskerud fylkeskommune er ikke tatt med. De 
antatt viktigste tiltakene er likevel listet opp. Det er tiltak som kommunen anser som så 
viktige at de kan være aktuelt å bør avsettes kommunale midler til prosjektene for å få dem 
gjennomført som er listet opp:   
 

Prio 
ritet 

Tiltak 
 

Veg 
Nr 

Tiltaksbeskrivelse Ansvarlig 

13 TU 1.1 Fv 
287 

Kjørplass bru – Gamle 
Haugsvei, gang/sykkelvei 

Buskerud  
fylkeskommune 

14 TR 4.3 Fv 
280 

Krøderveien - Johnsrud           “ 

15 TR2.3.1 Fv 
145 

Nybrua, 
bussholdeplass/kryssnigspunkt 

         “ 

16 TR. 2.3 Fv 
145 

Gravfossveien/Barkveien-
Nybrua 

         “ 

17 TU2.2  Fv 
144 

Industriveien-Gustadveien 
gang/sykkelvei 

         ” 

18 TR 2.2 Fv 
145 

Gravfossveien/Katfossveien – 
Barkveien, gang/sykkelvei 

         “ 

19 TR 3.5b Fv 
284 

Tyrifjord hotell – Vikerkleiva, 
gang- og sykkelvei 

          “ 

20 TR 2.1 Fv 
145 

Gravfossveien/Jernbanesporet-
Katfossveien 

          “ 

 
Tabell 21: Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommunes anbefalte trafikksikkerhetstiltak i 
sekundærkategori 


